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Anul 2021 sã ne fie bun,
rodnic ºi vesel!
Sã fim sãnãtoºi ºi harnici!
La mulþi ani!

Anul 29, nr. 941, 5 ianuarie 2021, 8 pagini, 1 leu, www.opinianationala.ro

Aurelian Gh. BONDREA
 vizionarul, managerul
ºi sufletul unui mare proiect
pentru educaþie

Gata, a trecut vacanþa!
Pânã pe 22 ianuarie, la studiu, pentru cã pe 25 ianuarie
începe sesiunea de examene de iarnã.

În calea spre veºnicie existã o clipã în care lãsãm lumea aceasta vizibilã ºi ne
îndreptãm spre alta, probabil mult mai bunã ºi mult mai dreaptã, în care meritele
nu sunt negate iar faptele sunt judecate cu un taler obiectiv.
Pe data de 16 decembrie 2020, inima Profesorului Aurelian Gh. Bondrea,
Fondatorul Universitãþii Spiru Haret, înceta sã mai batã. Când avem de spus ºi
de scris multe despre o personalitate, este un merit sã poþi sintetiza totul. Eu,
care am lucrat cu Domnul Profesor mulþi ani, îl pot caracteriza succint astfel:
o carierã, o operã, un proiect. Cu timpul, atunci când presiunea momentului
nu va mai fi aºa de mare, voi reda din lecþiile de management al educaþiei pe care
le-a predat Fondatorul.

PREUNIVERSITARIA
A fi dascãl este o meserie aparte ºi, înainte de toate, extrem de serioasã. Dar
existã ºi profesori care pot face lucruri serioase... în joacã. Primii ani de ºcoalã
înseamnã nu numai acumulare de cunoºtinþe, nu doar o activitate searbãdã
de memorare a unor date ºi cifre, ci, totodatã, ºi primii paºi în viaþã.
Doamna învãþãtoare Consuela COLÞAN, de
la ªcoala generalã nr. 280 din sectorul 5 al
Capitalei, demonstreazã în fiecare zi cã a învãþa
prin joc, prin descoperirea cu propriii ochi a
minunilor lumii, este mai eficient decât a preda
unor copii plictisiþi, aºezaþi frumos cu mâinile
la spate, în bãncile din clasã. Acest mod de
predare a fãcut vâlvã în mass-media în ultima
vreme. ªi, cum era de aºteptat, a iscat
comentarii, pasiuni, polemici. Departe de a se
considera o vedetã, doamna învãþãtoare îºi
continuã cu modestie drumul, fãcându-i pe
copii sã intre cu drag pe uºa clasei.

Când altfel devine realitate
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Consiliul Naþional al Elevilor
solicitã descentralizarea deciziei
privind deschiderea ºcolilor!
Pe data de 11 ianuarie se va încheia vacanþa de iarnã,
iar elevii se vor întoarce la ºcoalã în format online, conform
anunþurilor fãcute de Ministerul Educaþiei. Încã de la
suspendarea cursurilor în luna noiembrie, Consiliul
Naþional al Elevilor a fost în permanentã legãturã cu elevii
din întreaga þarã. Majoritatea colegilor noºtri ne-au
transmis cã ºcoala online este obositoare, ineficientã ºi
complet nesustenabilã pe termen lung.
Þinând cont de faptul cã ne apropiem vertiginos de
examenele naþionale, de al doilea semestru al acestui an
ºcolar ºi cã multe localitãþi din þarã se aflã sub indicele de
3 cazuri/mia de locuitori, solicitãm Ministerului Educaþiei
sã descentralizeze din nou decizia privind redeschiderea
unitãþilor de învãþãmânt, în funcþie de rata incidenþei la
nivel local, asigurând, în acelaºi timp, materialele sanitare
necesare desfãºurãrii cursurilor în siguranþã. Mai mult,
este absolut imperioasã realizarea unei strategii fezabile

de învãþare remedialã, pentru a garanta faptul cã lacunele
pe care mulþi elevi le-au acumulat la începutul pandemiei
ºi în perioada de învãþare online din acest an ºcolar nu se
vor acutiza, devenind imposibil de acoperit. În acelaºi timp,
solicitãm demararea discuþiilor privind organizarea
examenelor naþionale, pentru a avea mai multe scenarii
pregãtite, astfel încât acestea sã poatã fi derulate în
siguranþã.
Odatã cu începerea anului 2021, e important sã nu
uitãm faptul cã educaþia se aflã, la momentul de faþã, întrun moment de cumpãnã, iar Ministerul Educaþiei trebuie
sã rãspundã cu celeritate nevoilor sistemului de
învãþãmânt: prezenþa la cursuri în format fizic, acolo unde
situaþia epidemiologicã o permite, ºi realizarea unui plan
de recuperare a materiei pentru elevii care nu au putut sã
participe la cursurile online, din cauza lipsei unui dispozitiv
la internet. În caz contrar, rezultatele pe termen lung vor fi
dezastruoase! Creºterea ratei analfabetismului funcþional
ne bate la uºã. Cu educaþia nu e de glumã! Solicitãm
Ministerului Educaþiei demararea procesului de dialog cu
partenerii sociali, pentru a gãsi cele mai bune soluþii pentru
reînceperea cursurilor., a declarat Rareº Voicu,
preºedintele Consiliului Naþional al Elevilor
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Poate va fi mai bine
Mioara VERGU-IORDACHE
Suntem încã în perioada în care mai facem bilanþul
anului 2020. Pentru unii a fost rãu, pentru alþii a fost
bun. În general, a fost sufocant ºi sufocat de veºti rele
generate, în principal, de pandemia de coronavirus.
Sãnãtate, educaþie, economie toate au fost ºi încã mai
sunt marcate de prezenþa inamicului invizibil. A fost însã
ºi un an învãþãtor. Ne-a obligat sã stãm la distanþã ºi
ne-a învãþat cât ne suntem de necesari, câtã nevoie avem
unul de altul, de apropiere, de dialog, de îmbrãþiºãri. Nea arãtat importanþa tehnologiei. Ne-a arãtat cât de necesar
este sã ne þinem mintea deschisã, s-o antrenãm ca sã fim
capabili sã rãspundem provocãrilor de orice fel. Suntem
în plinã campanie de vaccinare, vaccinare care promite
sã contribuie la eradicarea rãspândirii virusului, sã ne
ajute sã ne reluãm viaþa normalã.
Sintagma viaþã normalã va fi, este, însã, diferitã de
ceea ce însemna acum un an. Probabil vom fi mai atenþi,
probabil vom adopta alt stil de trai, de muncã, vom
aprecia mai mult efortul cadrelor didactice, al cadrelor
medicale, al artiºtilor, al lucrãtorilor din HoReCa, din
transporturi, apãrare Pentru cã am vãzut ce înseamnã
altfel de viaþã. Poate vom învãþa sã ne dãm jos mãºtile,
toate mãºtile, nu numai cele sanitare, poate vom fi mai
adevãraþi, ne vom asuma cu demnitate vorbele ºi faptele,
vom încerca (ºi vom fi) mai creativi ºi mai productivi, mai
empatici ºi mai simpatici.
Mi-ar plãcea sã vedem semnele bune ale noului an.
Sau e, poate, prea devreme! Deocamdatã încã se
deconteazã ºi se decanteazã guvernãrile trecute, încã se
reinventeazã o realitate prezentã de cel puþin trei decenii.
Dar sunt ºi speranþe! Sã zicem cã prima ar fi vaccinarea,
care ar conduce la redeschiderea ºcolilor, a celorlalte
domenii de activitate. Poate cã unii dintre noi vor continua
sã lucreze de acasã, poate vom pãstra lucrul online în
paralel cu cel care include deplasarea la un loc numit
serviciu, poate vom valorifica mai bine informaþia furnizatã
rapid ºi gratis în mediul online, poate ne vom privi cu mai
mult drag ºi ne vom vedea chipurile zâmbind, nu ascunse
sub mascã. Poate ne va fi mai bine. Poate vom fi mai sinceri
cu noi ºi cu ceilalþi, poate vom fi mai uniþi.
Cred cã nu numai eu am speranþe, nu numai eu cred
cã putem sã fim mai optimiºti ºi mai eficienþi, mai
îndrãgostiþi de þara noastrã, de apele, pãdurile, dealurile,
câmpiile noastre, mai mândri de istoria noastrã, nu numai
eu cred cã vom reînvãþa gustul demnitãþii ºi al bunãtãþii,
vom fi mai curaþi la suflet ºi la trup. Poate va fi armonie în
relaþiile sociale, în relaþiile dintre cetãþeni ºi autoritãþi,
chiar între autoritãþi. Poate nu vom mai asculta
permanenta jelanie a dezastruoasei moºteniri. Poate.
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Dronele ºi tehnologiile duale

 Evoluþiile tehnologice în domeniul dronelor vor presa asupra adaptãrii legislaþiei în România

Finalul proiectului

Antreprenori SMART
Tineri Responsabili, Ambiþioºi,
Motivaþi, de Succes
 La începutul lunii ianuarie 2021 s-a încheiat implementarea Proiectului
104098/ POCU/82/3/7  Antreprenori SMART  Tineri Responsabili, Ambiþioºi,
Motivaþi, de Succes, finanþat din Fondul Social European prin Programul
Operaþional Capital Uman 2014-2020. Beneficiarul Proiectului a fost Asociaþia
Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã.
În perioada ianuarie 2018  ianuarie 2021, pe durata Proiectului,
au fost implementate activitãþi complexe (http://antreprenorismart.ro/
activitati_proiect) al cãror obiectiv general a constat în susþinerea
antreprenoriatului ºi a ocupãrii pe cont propriu prin furnizarea de
programe de formare profesionalã în vederea înfiinþãrii de întreprinderi
cu profil non-agricol în mediul urban ºi crearea de noi locuri de muncã,
cu efecte pozitive pe termen lung în privinþa dezvoltãrii mediului
antreprenorial din regiunea Sud Muntenia: http://antreprenorismart.ro/
obiectiv_general.
În mod concret, în cadrul Proiectului Antreprenori SMART Tineri Responsabili, Ambiþioºi, Motivaþi, de Succes, în perioada
ianuarie 2018  octombrie 2018, au fost desfãºurate activitãþi de
formare în domeniul antreprenoriatului pentru 375 de persoane din
regiunea de implementare, vizând creºterea nivelului de ocupare ºi
creºterea directã a nivelului de trai al acestora.
În cadrul Proiectului a fost organizatã o competiþie de planuri de
afaceri, iar pentru cei 34 de antreprenori câºtigãtori s-au organizat
stagii de practicã în întreprinderi funcþionale sub îndrumarea
mentorilor de practicã ºi s-a acordat consiliere în vederea îmbunãtãþirii
planurilor de afaceri ºi înfiinþãrii de firme. Ulterior, dupã înfiinþarea
firmelor, antreprenorii SMART au fost îndrumaþi ºi monitorizaþi de
cãtre experþii din proiect. În luna decembrie 2020, Start-UP-urile
înfiinþate în cadrul Proiectului cumuleazã 102 locuri de muncã.
Lista Start-UP-urilor înfiinþate în cadrul Proiectului, beneficiare
ale ajutorului de minimis, precum ºi informaþii despre firme se regãsesc
aici: http://portal.antreprenorismart.ro/smart-start-up-uri/.
În cadrul Activitãþii 7  Susþinerea ºi promovarea întreprinderilor
nou înfiinþate prin intermediului unui Portal, organizarea de evenimente
de promovare ºi efectuarea unei analize ºi elaborarea unui studiu privind
impactul programelor de sprijinire a antreprenoriatului asupra mediului
de afaceri în regiunea de implementare  au avut loc patru evenimente
dedicate, în perioada ianuarie 2019-decembrie 2020. Studiul elaborat poate
fi accesat pe pagina: http://portal.antreprenorismart.ro/studiu-smart/. De
asemenea, au fost create ºi actualizate constant website-ul proiectului,
portalul de ºtiri ºi informaþii pentru antreprenori, precum ºi conturile
aferente de social media. Actualizarea ºi diseminarea de informaþii au
vizat în mod direct promovarea firmelor înfiinþate în cadrul Proiectului ºi
au oferit constant informaþii, ºtiri ºi referinþe despre evenimentele de
profil. Astfel, obiectivele au fost atinse prin transmiterea cãtre mediul
antreprenorial de informaþii referitoare la produsele ºi serviciile furnizate
de întreprinderile înfiinþate în cadrul Proiectului, iar informaþiile transmise
au respectat principiul transparenþei.
Pentru o eficacitate crescutã a Proiectului, în vederea unor
eventuale ameliorãri ºi intervenþii pe parcurs, derularea proiectului a
fost însoþitã de monitorizarea continuã a activitãþilor, pentru
asigurarea realizãrii indicatorilor prevãzuþi în cererea de finanþare.
Proiectul a contribuit la promovarea culturii antreprenoriale ºi la
dezvoltarea abilitãþilor membrilor din Grupul Þintã de a identifica în
mod realist ºi de a aplica în practicã idei de afaceri, cu efecte pozitive
pe termen lung în privinþa creºterii gradului de ocupare pe cont
propriu din regiunea Sud Muntenia. Astfel, Proiectul a contribuit la
atingerea obiectivului Strategiei Naþionale pentru Ocuparea Forþei
de Muncã 2014-2020, unde se menþioneazã creºterea ratei de ocupare
a populaþiei cu vârsta cuprinsã între 20-64 de ani.

Aceasta a fost una dintre concluziile seminarului din 10 decembrie 2020 al grupului de iniþiativã
DUC-Dual Use Cluster, care s-a
întâlnit în mediul online pentru a
dezbate subiectul Dronele ºi tehnologiile duale. La seminar au participat reprezentanþi ai grupului de
iniþiative Dual Use Cluster, ai
asociaþiei ARIES, FAE Drones, USH
Pro Business, ai Universitãþii Spiru
Haret, ai Institutului Naþional de
Cercetãri în Domeniul Silviculturii,
ai Universitãþii Petrol-Gaze din
Ploieºti, ai clusterului Danube
Engineering Hub, precum ºi ai
Leichmann Weifert Invest SRL.
În cadrul seminarului s-au abordat teme precum:
rolul ºi perspectivele dronelor în context dual, cum
converg tehnologiile în cadrul acestora, domenii nonmilitare de perspectivã pentru drone. De asemenea,
s-au analizat posibilitãþi legate de crearea unui centru
de competenþe ºi transfer tehnologic prin intermediul
Clusterului DUC, au fost prezentate diverse platforme ºi programe de finanþãri eligibile pentru astfel de
tehnologii, dar au fost supuse analizei ºi aspecte ce
þin de securitatea infrastructurilor critice ºi modul în
care acestea sunt impactate de evoluþia tehnologiilor
duale ºi nu numai.
În final, participanþii au fost de acord ca urmãtoarea reuniune sã aibã loc în primele luni ale anului
2021, în cadrul cãreia se va continua tematica Drone,
tehnologii duale, tehnologii disruptive, convergenþã
tehnologicã, prin analizarea în detaliu a posibilitãþilor

de finanþare, inclusiv posibile propuneri de proiecte
de CDI în domeniu pentru a încerca formarea unor
consorþii naþionale ºi internaþionale.
Legislaþia privind dronele nu este singurul în
domeniu în care România are rãmâneri în urmã ºi nu
a reuºit sã se alinieze la reglementãrile europene,
ceea ce afecteazã inclusiv procesul de cercetare ºi
inovare în acest domeniu. Aportul IMM-urilor ºi
start-up-urilor inovative nu poate fi valorificat chiar
dacã avem idei creative în domeniu pentru cã ele nu
pot fi testate decât cu proceduri greoaie de aprobare.
Aplicaþiile sunt în zona dualã, civilã ºi militarã. Dacã
ne referim numai la zona civilã, platformele de drone
contribuie deja la managementul pãdurilor, al
resurselor naturale, agricultura de precizie,
managementul patrimoniului etc. a declarat Costin
Lianu, director general USH Pro Business.

Clusterul Bio Oltenia, membru al consorþiului INTER-BIO,
întãreºte legãturile cu autoritãþile locale,
cu turismul rural ºi ecologic
Membrii clusterului Bio Oltenia s-au întâlnit, în data
de 18 decembrie 2020, la Pensiunea Cerna, comuna
Vaideeni, judeþul Vâlcea, pentru a dezbate obiectivele
de viitor ale clusterului, în scopul unei dezvoltãri
sustenabile a localitãþilor, bazatã pe principiile agroecologiei ºi pe identificarea unor proiecte de
specializare inteligentã din aceastã perspectivã.
La eveniment au participat producãtori, reprezentanþi ai autoritãþilor locale din judeþe aferente
regiunii Oltenia, ai mediului academic, centre de
transfer tehnologic ºi antreprenori în domeniul
turismului rural ºi ecologic. Au fost dezbãtute
subiecte legate de modul în care regiunea poate
fructifica avantajele pe care le are în acest domeniu,
rolul autoritãþilor locale pentru a stimula acest
domeniu, modalitãþi de impulsionare a consumului
de produse ecologice, aspecte privind accesul la
finanþãri s.a.
Clusterul Bio Oltenia a câºtigat interesul
autoritãþilor locale ºi antreprenorilor din turism ºi se
va întãri cu prezenþa acestora încã de la începutul
anului 2021. Suntem un partener consistent de dialog
cu Agenþia de Dezvoltare Regionalã Sud-Vest Oltenia

ºi dorim sã atragem proiecte care sã conducã la
adopþia principiilor ecologice, creºterea consumului
de astfel de produse, precum ºi proiecte de cercetare
aplicatã, a declarat dl. Valentin Mitricã, preºedintele
clusterului Bio Oltenia.
Deºi este cel mai tânãr cluster în miºcarea ecologicã
din România, Bio Oltenia s-a dezvoltat rapid în acest
an ºi are obiective extrem de ambiþioase. Am încurajat
membrii clusterului sã îºi dezvolte filierele de produse
ecologice ºi sã atragã autoritãþile locale, precum ºi
zona HoReCa în educaþia consumatorilor privind
aceste produse care sunt la standardele de sãnãtate
cele mai avansate, a declarat conf. univ.dr.Lianu
Costin, director general USH Pro Business,
preºedinte INTER-BIO.
Suntem onoraþi sã putem organiza acest eveniment
ºi ne-am declarat adeziunea la cluster. Suntem o
pensiune în continuã expansiune, care se adreseazã
segmentului de consumatori care þin la valorile rurale,
la viaþa sãnãtoasã în mediul natural. Un obiectiv clar
de viitor este de a promova în afacerea noastrã oferta
producãtorilor locali, a declarat dl. Adrian Bondoc,
proprietarul Pensiunii Cerna.
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În continuare, lect.univ.dr. Cristina Nãftãnãilã a
vorbit despre bazele de date ºtiinþifice ce pot fi accesate
online în incinta bibliotecii Facultãþii de ªtiinþe
Economice Câmpulung.
Conf.univ.dr. Viorica Bragã a adus în discuþie
modalitatea de accesare a meseriei de expert contabil,
evaluator, auditor dupã finalizarea studiilor de masterat
ºi înscrierea în Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor
Autorizaþi din România.
Conf.univ.dr. Robert Dragomir a evidenþiat partea
de cercetare care se efectueazã în facultate ºi avantajele
implicãrii studenþilor ºi masteranzilor prin intermediul
cercurilor ºtiinþifice ºi a conferinþelor studenþeºti, care
au avut loc de-a lungul timpului.
Pentru a asigura puntea între generaþii, la întâlnire
au participat ºi doi absolvenþi ai programului de studii
Contabilitate ºi informaticã de gestiune. Astfel, Vlad
Horbaniuc, project manager într-o mare companie
specializatã în construcþii de clãdiri ºi inginerie civilã, a
îndemnat actualii studenþi si masteranzi sã participe
activ la cursuri, timpul fiind cel mai preþios capital;
Mãdãlina Teliu a punctat momente frumoase din timpul
facultãþii ºi a afirmat cã facultatea a fost o rampã de
lansare pentru profesia de economist, în prezent ea fiind
contabil ºef în cadrul unei unitãþi de învãþãmânt
preuniversitar.
Prin intervenþiile lor, toþi vorbitorii au vrut sã
sublinieze capacitatea de Alma Mater a Universitãþii
ºi, totodatã, sã sensibilizeze tinerii, studenþi ºi
masteranzi, astfel ca aceºtia sã intre în starea de graþie
a calitãþii de a fi student / masterand, sã înþeleagã
demnitatea înaltã la care aceasta îi obligã.

Lect.univ.dr. Daliana TASCOVICI

Aurelian Gh. BONDREA
 vizionarul, managerul ºi sufletul unui mare
proiect pentru educaþie
Conf. univ. dr. Aurelian Virgil BÃLUÞÃ
În calea spre veºnicie existã o clipã în care lãsãm
lumea aceasta vizibilã ºi ne îndreptãm spre alta,
probabil mult mai bunã ºi mult mai dreaptã, în care
meritele nu sunt negate iar faptele sunt judecate cu
un taler obiectiv.
Pe data de 16 decembrie 2020, inima Profesorului
Aurelian Gh. Bondrea, Fondatorul Universitãþii Spiru
Haret, înceta sã mai batã. Când avem de spus ºi de scris
multe despre o personalitate, este un merit sã poþi
sintetiza totul. Eu, care am lucrat cu Domnul Profesor
mulþi ani, îl pot caracteriza succint astfel: o carierã,
o operã, un proiect. Cu timpul, atunci când presiunea
momentului nu va mai fi aºa de mare, voi reda din lecþiile
de management al educaþiei pe care le-a predat
Fondatorul.
La ceasul de cumpãnã la care sufletul nobil al
mentorului nostru începea drumul de la realitate spre
eternitate, câþiva dintre colaboratorii ºi discipolii sãi
îi aduceam un omagiu în modul în care l-ar fi bucurat
cel mai mult. Pe data de 17 decembrie 2020, în cadrul
proiectului de recunoaºtere internaþionalã a Editurii
Fundaþiei România de Mâine, a avut loc lansarea
ediþiei în limba italianã a cãrþii Rostul filosofiei (în
spiritualitatea umanã) ºi identitatea filosofiei
româneºti, scrisã de filosoful ºi profesorul Ion
Tudosescu, unul dintre colaboratorii apropiaþi ai
Profesorului Aurelian Gh.Bondrea.
Evenimentul menþionat a inclus multe dintre
obiectivele pe care le-a avut proiectul lansat de
Fondator în anul 1991. A presupus o legãturã strânsã
între educaþie ºi cercetare. Atât autorul, cât ºi
recenzorii cãrþii au predat sau predau încã în
învãþãmântul superior. Cartea ºi recenziile care o
însoþesc fac parte dintr-un program de cercetare ºi
unul editorial.
Este realizatã deschiderea internaþionalã a organizaþiilor din grupul Universitãþii Spiru Haret, prin
parteneriatul cu o unitate de învãþãmânt superior din
Italia, Institutul TESEO. Concomitent, va fi înregistratã
vocaþia ºtiinþei ºi a educaþiei în intensificarea
colaborãrii dintre þãri ºi înþelegerea mai bunã a
spiritualitãþii româneºti pe plan european. Cartea a
pus în valoare, atât creaþia unui filosof de prim rang

L A D I S TA N Þ Ã . D A R Î M P R E U N Ã !

ªi anul acesta, la începutul iernii (în seara de 14 a lui
undrea 2020), dupã o perioadã de acomodare, colectivul
Facultãþii de ªtiinþe Economice Câmpulung a invitat
studenþii ºi masteranzii anului I, de data aceasta online,
la evenimentul: Bun venit la USH!
Conf.univ.dr. Laurenþia Avram le-a prezentat
studenþilor ºi masteranzilor din anul I modul de accesare
a platformei e-learning Blackboard ºi cerinþele în
parcurgerea cursurilor ºi seminariilor.
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din România, profesorul Tudosescu, cât ºi pe cea a
unor filosofi români din perioada interbelicã, comentaþi
ºi analizaþi în cuprinsul cãrþii.
La pregãtirea, organizarea ºi desfãºurarea evenimentului au fost implicaþi colegi din trei generaþii, având
specializãri diferite. Am avut o corelare foarte bunã
între noi, ca într-o organizaþie performantã modernã.
Pentru derularea efectivã a evenimentului a fost
utilizatã tehnologia informaticã ºi de comunicaþii, care
îi era foarte dragã Fondatorului, obligatorie în procesul
de învãþãmânt modern.
Sufleteºte am fost mulþumit sã aud elogiile la
adresa Profesorului Aurelian Gh. Bondrea aduse de
cadre didactice universitare din Italia, care nu l-au
cunoscut personal, dar ºtiau foarte multe despre
marele sãu proiect în domeniul educaþiei.
Despre desfãºurarea evenimentului, inclusiv
intervenþiile participanþilor din România ºi Italia, vom
mai scrie. Includ aici numai partea din cuvântul meu
care s-a referit la plecarea dintre noi a Profesorului
Aurelian Gh. Bondrea.
Pentru toate organizaþiile care fac parte din
grupul Universitãþii Spiru Haret este un moment de
rãscruce. Fondatorul Universitãþii Spiru Haret,
Profesorul universitar Aurelian Gh. Bondrea, nu mai
este printre noi. Au rãmas însã oamenii cãrora le-a
lãsat moºtenire marele proiect început în anul 1991,
dar ºi ideile capabile sã transforme educaþia într-o
forþã a progresului oamenilor ºi societãþii. În memoria
Profesorului Aurelian Gh.Bondrea, noi, discipolii sãi,
vom continua fãrã ezitare toate activitãþile programate, inclusiv parteneriatele internaþionale ale
Universitãþii Spiru Haret. Dacã în cursul vieþii aceste
parteneriate i-au creat multã bucurie, de acum
înainte îi vor valida ideile ºi marele proiect în
educaþie pe care a avut curajul sã-l lanseze.
La finalul articolului spun ceea ce gândeºte probabil marea majoritatea discipolilor ºi colaboratorilor
domnului Profesor Aurelian Bondrea.
La despãrþirea de Fondatorul Universitãþii Spiru
Haret ne luãm un angajament:
Domnule Profesor, Proiectul Dumneavoastrã
merge mai departe!

Prof. univ. dr. Elena SABÃU, Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport:
Trãim într-o perioadã ineditã. Trãim vremuri pe care nu ni le închipuiam sau pe care le vedeam în filme. ªi
totuºi... le trãim alãturi de întreaga planetã ºi trebuie sã le facem faþã. Provocarea la care este supusã educaþia,
formarea profesionalã, se adreseazã discipolilor, profesorilor ºi pãrinþilor. Deoarece pentru educaþie nu existã o
soluþie miraculoasã, pe care o deþine cineva ºi o pãstreazã pentru sine, rãmâne sã gãsim ºi sã acceptãm cu toþii
ceea ce se poate. ªi iatã cã, acum, ceea ce era uneori prea mult, respectiv utilizarea unor dispozitive electronice
de comunicare la distanþã, devine mijlocul principal, prin care asigurãm continuarea educaþiei tinerilor, a
studenþilor în cazul nostru.
Învãþãmântul online, prin platforme de instruire, completeazã sau aprofundeazã predarea ºi evaluarea
nemijlocitã. Acum, platformele (de învãþare ºi evaluare la distanþã) ºi videoconferinþele sunt mijloace care
suplinesc total ºcoala faþã în faþã. Personal, la acest moment le consider salvatoare, cãci procesul de formare
continuã.
Atât prelegerile, cât ºi seminariile continuã sã fie
interactive, prin videoconferinþe. Studenþii întreabã,
completeazã informaþiile sau exemplele prezentate;
cadrele didactice provoacã discuþii ºi pun probleme
de rezolvat pentru studenþi. Se pot lansa întrebãri, la
care studenþii rãspund în scris, profesorul având rapid
ºi în direct un feedback al activitãþii în desfãºurare.
Depinde de experienþa personalã, profesionalã ºi
empaticã a fiecãrui profesor, modul prin care sunt
atinse obiectivele formative în predarea, învãþarea ºi
evaluarea online a studenþilor.
Desigur, procesul didactic faþã în faþã este forma
optimã de educaþie ºi instruire a tinerilor. Contactul
direct, care se stabileºte între cadru didactic ºi student
în timpul activitãþii de predare-învãþare, este viu ºi
activ, rezultatul formãrii profesionale fiind pozitiv.
ªi totuºi... în multe state avansate, în universitãþi
de renume, existã programe de studiu, e drept, mai
ales postuniversitare, în care activitatea profesionalã
este în procentaj major online, prin videoconferinþe
ºi platforme interactive.
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CÂND ALTFEL DEVINE REALITATE
Doamna învãþãtoare Consuela COLÞAN,
sunteþi deja o legendã, ºi nu numai
datoritã mediatizãrii pe platformele de
socializare sau prin televiziuni. De unde
vine curajul de a face altfel de ºcoalã?
Cred cã este mult spus o legendã, sunt
un cadru didactic care a deschis uºa clasei
sale ºi ºi-a fãcut cunoscute activitãþile în
mediul online. În cancelaria virtualã am gãsit
acea colaborare dupã care tânjeam atât de
mult ºi unde am descoperit foarte mulþi
colegi asemeni mie, de la care am învãþat
multe lucruri ºi pe care, la rândul meu, i-am
inspirat. Curajul de a face altfel de ºcoalã,
cum spuneþi dumneavoastrã, vine, în primul
rând, din necesitatea adaptãrii la nevoile
noilor generaþii de copii, apoi din preocuparea permanentã de domeniul inovaþiei în
educaþie ºi, nu în ultimul rând, din dorinþa
de autodepãºire.
Cum aþi defini un dascãl implicat?
Sunteþi de acord cu ideea cã un profesor
bun este cel care experimenteazã ºi
învaþã lucruri noi odatã cu elevii sãi?
Din punctul meu de vedere, un dascãl
implicat este cel care îi face pe copii sã le
placã ºcoala, îi determinã sã participe cu tot
sufletul. Un profesor implicat este preocupat
sã-i înveþe pe elevi nu doar cunoºtinþe anoste,
ci este preocupat sã formeze caractere, sã-i
ajute sã se descopere, sã aibã încredere în
propriile forþe, sã-ºi consolideze anumite
valori ºi atitudini cum ar fi: solidaritatea,
empatia, cinstea, respectul, spiritul de întrajutorare, iubirea faþã semeni. Foarte importantã este relaþia pe care profesorul (implicat)
reuºeºte sã o stabileascã cu elevii sãi, fãcând
apel la emoþie. Educaþia fãrã emoþie e doar
simplã informare. Aceastã relaþie implicã:
comunicare, empatie, afecþiune, deschidere,
respect, corectitudine, ascultare activã, rãbdare ºi învãþare reciprocã. Fiind mereu lângã
elevi, punând pe primul loc înþelegerea nevoilor lor, instruindu-i zi de zi, copiii m-au învãþat,
la rândul lor, poate mai multe lucruri decât am
fãcut-o eu, citind sau studiind. Munca cu cei
mici înseamnã bucurie, satisfacþie ºi un flux
de energie pozitivã de la mine spre ei ºi de la
ei spre mine.
Care ar trebui sã fie prioritãþile unui cadru
didactic din învãþãmântul primar în
secolul XXI? Sunteþi de acord cu unii
dintre colegii dumneavoastrã care se
plâng cã, în ziua de astãzi, copiii sunt mai
puþin receptivi ºi se plictisesc repede?
Profesorul secolului XXI trebuie sã aibã
capacitatea de a se adapta, de a se reinventa
permanent, cãci vremurile, societatea ºi
generaþiile de copii sunt într-o continuã
schimbare. De asemenea, ar trebui sã fie
conºtient de faptul cã trebuie sã pregãteascã
elevii pentru viitor ºi nu pentru prezent; acest
lucru presupune viziune. Trebuie sã ºtie în
primul rând care sunt abilitãþile pe care
trebuie sã le dezvolte la elevii sãi: comunicare,
cooperare, gândire criticã, creativitate. Sã fie
pregãtit sã predea generaþiilor de nativi
digitali. Pandemia ne-a demonstrat cã nu toþi
suntem pregãtiþi, dar cã putem învãþa ºi ne
putem adapta din mers. Profesorul secolului
XXI este capabil sã îºi analizeze în
permanenþã practicile de instruire ºi sã se
întrebe dacã activitatea lui de predare este
adaptatã la nevoile diferite de învãþare ale
copiilor. Însã, în colective de 35 de elevi este
greu sã te centrezi pe elev ºi sã realizezi o
învãþare diferenþiatã, dar nu este imposibil.
i nu în ultimul rând, profesorii secolului XXI
trebuie sã îºi asume învãþarea continuã. Nu
pot cere elevilor acest lucru, dacã eu nu
demonstrez abilitãþi de învãþare continuã,
astfel încât sã fiu la curent cu ceea ce este
nou în educaþie. Ne plângem cã ai noºtri elevi
sunt mai puþin receptivi sau se plictisesc
repede doar dacã nu cunoaºtem particularitãþile copiilor din ziua de azi ºi refuzãm sã ne
adaptãm stilul de predare în funcþie de
acestea. În zilele noastre, activitatea de
predare-învãþare ar trebui sã îmbrace forma
unei aventuri a cunoaºterii, în care copilul
sã fie provocat sã participe activ, sã descopere fapte, sã observe fenomene, sã experimenteze procese, iar rolul profesorului sã fie
mai mult de stimulare, de dirijare ºi de
motivare. Profesorul secolului XXI este cel
care are un spirit creativ, dã dovadã de originalitate, are un stil aparte de a preda, aducând
inovaþii prin care îi capteazã pe elevi, îi scoate
din rutina zilnicã ºi îi provoacã la o învãþare

activã. Acel profesor aude la sfârºitul orei
Wow, ce tare a fost ora! sau Ce repede a
trecut timpul! sau cum auzim noi, la
învãþãmântul primar: A fost cea mai frumoasã
zi! sau Am cea mai bunã doamnã!
Aþi întâmpinat greutãþi sau critici în
efortul dumneavoastrã de a construi un
mod original de a þine lecþiile? Vi s-a
reproºat vreodatã abaterea de la reguli
sau aþi fost sprijinitã?
Sigur, am întâmpinat multe greutãþi,
începând de la spaþiul fizic propriu-zis. Clasa
noastrã reprezintã un spaþiu versatil, care se
transformã în funcþie de tipul activitãþii
desfãºurate. Toate acestea se întâmplã într-o
ºcoalã de stat, care funcþioneazã în trei
schimburi ºi într-o clasã cu 35 de elevi. Pentru
a face pregãtirile necesare, mã duc la ºcoalã
seara dupã ora 20, când se terminã orele
ultimului schimb, sau dimineaþa, la ora 6.30,
înaintea începerii programului. La finalul
activitãþii, sunt nevoitã sã îmi chem pãrinþii în
ajutor pentru a strânge totul ºi a pune bãncile
la loc, în stilul clasic, cãci la 10 minute dupã
noi încep cursurile în tura a doua. Au fost apoi
critici din partea unora dintre colegii de breaslã,
fiind acuzatã de vedetism sau de dorinþa de
a ieºi în evidenþã, de faptul cã pãrinþii au vãzut
cã se poate face ºi altfel ºcoalã ºi au început
sã le facã reproºuri sau sã le sugereze activitãþi.
Am continuat sã îmi desfãºor activitatea aºa
cum am crezut eu cã este mai bine pentru elevii
mei, având sprijinul pãrinþilor clasei, încurajarea
conducerii ºcolii ºi apreciere ºi feedback pozitiv
din partea colegilor din cancelaria virtualã.
Ultima datã când mi s-a reproºat abaterea de
la reguli a fost în timpul pandemiei, când, în
paralel cu sistemul hibrid, eu m-am întâlnit cu
grupa de elevi din online în ... ºcoala în aer
liber, în parc sau în livadã, bineînþeles, în
condiþii de siguranþã deplinã (mascã ºi
distanþare fizicã).
ªi, pentru a intra în detalii: care este
povestea lui Moº Alfabet, a marionetelor,
a celorlalte poveºti pe care le folosiþi
pentru educarea copiilor?
Anul trecut, la concursul de bune practici
CRED  Creatori de educaþie, proiectul
nostru (din care fac parte marionetele
menþionate) a fost premiat de cãtre minister.
Este vorba despre ªcoala marionetelor, un
concept propriu, introdus în clasa pregãtitoare, care se bazeazã pe folosirea tehnicilor
din domeniul teatrului aplicat, alãturi de jocul
de rol ºi învãþarea experienþialã. Aceste tipuri
de activitãþi se distanþeazã de transmiterea
formalã de informaþie ºi asigurã spaþiu învãþãrii
bazate pe descoperire, experimentare, totul
desfãºurându-se într-o atmosfera destinsã,
într-un mediu interactiv. Proiectul ªcoala
marionetelor a fost demarat în clasa pregãtitoare din dorinþa de a-i face pe elevi sã
îndrãgeascã ºcoala, de a putea comunica mai
eficient cu ei ºi de a-i cunoaºte mai uºor. Am
început cu marionetele de mânã Curiosul ºi
Creativa (mascotele clasei Curioºii creativi),
apoi am continuat cu marionete pentru fiecare
copil, jocul de rol devenind principala
preocupare a elevilor mei, atât în timpul orelor,
cât ºi în recreaþii. Pe mãsurã ce am abordat noi
conþinuturi, familia de marionete s-a mãrit
considerabil, astfel apãrând: Domniºoara
Alfabet, Moº Alfabet, elefãnþica Emi, bunicul
ºi bunica, cuplul Î ºi Â, dragonul Dino,
perechea de bucãtari, Domnul Quintus,
Factorel etc. Toate aceste personaje m-au
ajutat sã coordonez din umbrã activitãþile,
încurajând exprimarea liberã a copiilor,
comunicarea, respectul reciproc, valorizând,
în acelaºi timp, ºi interesele lor ºi oferindu-le
astfel o învãþare activã, participativã ºi creativã.
Marionetele confecþionate de mine au fost
prezente zilnic în activitãþile noastre, realizând
adevãrate lecþii-spectacol, în care elevii erau
implicaþi cu adevãrat, descopereau singuri
faptele, îºi valorificau cunoºtinþele ºi capacitãþile anterioare, creau poveºti ºi situaþii de
viaþã din care învãþau lucruri noi. Datoritã
acestor personaje ºi a situaþiilor de învãþare în
care imaginaþia, fantezia pot zburda libere,
accentul cade pe proces, nu pe produs. Elevul
este participant activ la propria formare, poate
pune întrebãri, se poate manifesta spontan ºi
liber, chiar dacã profesorul conduce demersul
didactic, din spatele marionetei. Dintotdeauna
am considerat cã abordarea ludicã a învãþãrii îl
face pe copil sã vinã cu plãcere la ºcoalã. Este
necesar ca activitãþile la care participã sã fie
prezentate într-o manierã atractivã, ca o

poveste, din care ºi el face parte, sã simtã chiar
cã deþine unul dintre rolurile principale ale
poveºtii. Proiectul ªcoala marionetelor s-a
dovedit a fi calea spre îmi place la ºcoalã
chiar ºi în cazul elevilor cu dificultãþi de
învãþare. Copiii vin la ºcoalã cu sentimentul
cã aparþin unei mari familii, ai cãrei membri se
ajutã reciproc, se susþin ºi învaþã unii de la
alþii. În grupuri mici interactive, prin intermediul
marionetelor, elevii îºi pun unii altora întrebãri
în legãturã cu conþinutul predat, clarificã
noþiuni mai puþin înþelese, nefiind acceptatã
critica sau etichetarea. Astfel, toþi se simt
acceptaþi ºi ajutaþi, cãci vãd cã greºeala,
neºtiinþa sau dificultatea de a înþelege ceva
nu sunt stigmatizate.
Cum au primit copiii lecþiile deschise, în
naturã, departe de sala de clasã?
ªcoala marionetelor în aer liber, aºa cum
am numit-o noi, se bazeazã în primul rând pe
învãþarea experienþialã, cea în care copilul
învaþã cu creierul, cu mâinile ºi cu inima,
foloseºte materiale didactice din naturã ºi
apeleazã la experienþe de viaþã practice. ªcoala
în aer liber este foarte interesantã ºi, de ce nu,
distractivã. Copiii au avut posibilitatea de a
se manifesta mai liber, de a fi mai relaxaþi, de a
respira aer curat, de a face miºcare. De asemenea, i-a provocat la investigare, la cercetare,
fãcând apel la curiozitatea naturalã, fireascã, a
celor mici, le-a crescut gradul de participare
activã, a intensificat relaþiile dintre ei ºi le-a
potolit puþin dorul de colegi ºi de doamna
învãþãtoare. Educaþia outdoor permite un nivel
ridicat de creativitate, atât din partea participanþilor, cât mai ales din partea organizatorului,
a cadrului didactic. Este o realã provocare sã
planifici ºi sã realizezi în naturã activitãþi de
matematicã, limba românã, ºtiinþele naturii,
muzicã, arte vizuale ºi abilitãþi practice, aºa
cum am fãcut noi, ºi la care copiii mei au
participat cu mult interes ºi entuziasm. Au fost
lecþii memorabile din toate punctele de vedere!
Dincolo de contactul online, vã este dor
de elevii dumneavoastrã, de sala de
clasã?
Îmi este foarte dor ºi mie ºi copiilor de
activitãþile noastre altfel din sala de clasã,
de recreaþiile active, de provocãrile zilnice, de
îmbrãþiºãri ºi de pacheþelul împãrþit cu colegii.
În toatã aceastã grea perioadã am fost mereu
în legãturã cu elevii mei: am realizat multe
activitãþi în aer liber, am organizat petreceri
online de ziua lor, i-am provocat la turul
cartierului (Rahova Expres, aºa au numit ei
jocul), s-au întâlnit cu Marele Alb, omul nostru
de zãpadã, pentru a le dãrui cãrþi; le-am trimis
scrisori prin poºtã, i-am vizitat de 1 Decembrie
pentru a-i premia, le-am fost sprijin moral, i-am
ascultat ºi i-am încurajat în permanenþã. Nu
trebuie sã uitãm cã un profesor educã nu
numai prin ceea ce ºtie, ci mai ales prin ceea ce
este. Suntem modele pentru elevii noºtri în
orice moment ºi le suntem sprijin moral acum,
mai mult decât oricând, ajutându-i treacã mai
uºor peste restricþiile impuse, sã rãmânã
optimiºti ºi încrezãtori.
Ce aþi schimba la actualul sistem de
învãþãmânt primar, la programã, la
metodologie? Ce este de fãcut pentru ca
toþi copiii sã fie atraºi de studiu?
Sunt multe lucruri de schimbat în sistemul
nostru de învãþãmânt, dar atâta timp cât este
subfinanþat, nu se pot face paºi semnificativi.
Aº vrea sã putem lucra cu colective mai mici de
copii, în ºcoli care nu funcþioneazã în trei
schimburi, sã existe o colaborare realã în
cancelarii, între profesori, ºi sã fie readus copilul
în centrul educaþiei, nu doar pe hârtie. Dincolo
de toate neajunsurile sistemului, noi, profesorii,
ar trebui sã apelãm mai mult la învãþarea afectivã,
cãci ea reprezintã unul dintre factorii importanþi
în formarea personalitãþii elevilor. Ross
Campbell, în cartea sa, Educaþia prin iubire,
sublinia faptul cã: exprimarea consecventã a
iubirii faþã de copil stã la baza educaþiei eficiente.
Nu conteazã dacã ea variazã ca formã de
exprimare în funcþie de timp ºi spaþiu. Ceea ce
conteazã este ca întotdeauna copilul sã se simtã
iubit. Acesta este ºi crezul meu: în activitatea
ºcolarã, educaþia prin iubire este cea mai
eficientã cale de dezvoltare ºi de formare, mai
ales în ciclul primar.
De la o generaþie la alta au loc schimbãri
de mentalitate, prioritãþi, aspiraþii. În
context, ce planuri de viitor aveþi, cum vã
veþi adapta acestei evoluþii accelerate?
Este greu sã îmi fac planuri de viitor, tocmai
din cauza schimbãrilor permanente din

domeniul educaþiei. Ceea ce ºtiu cu siguranþã
este faptul cã îmi doresc sã þin pasul cu vremurile
ºi cu viitoarele generaþii de copii ºi acest lucru
îl pot face doar prin pasiunea pentru meserie,
prin învãþare continuã, prin menþinerea
motivaþiei intrinseci, în ciuda dificultãþilor
sistemului. Nu trebuie sã pierdem din vedere
faptul cã schimbãrile în educaþie se vor produce,
doar dacã acestea vor fi cerute ºi acceptate de
cãtre toþi actorii educaþionali: elevi, profesori,
pãrinþi ºi instituþii de profil ºi dacã între ele se
stabilesc relaþii de cooperare, colaborare,
încredere ºi ajutor reciproc.

Dragoº CIOCÃZAN
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Privind înapoi cu mânie
ºi deloc înainte

Începem un nou an care, fãrã îndoialã, va avea
bunele ºi relele lui. Acestea din urmã, sperãm, cât
mai puþine. Cel mai important lucru pe care îl putem
face este sã ne aþintim privirea înainte, cercetând
ce avem de fãcut, fãrã a mai privi înapoi, peste umãr. Sau dacã, totuºi, simþim nevoia
unui bilanþ a ceea ce a fost, sã-l facem, dar în liniºte, temeinic, cu mintea limpede. Sã
evitãm ranchiuna, patima, acuzele reciproce, rãzbunarea. Sã renunþãm la festivism.
Nu mã simt confortabil când un ºef de la Drumuri vorbeºte minute în ºir, umflându-ºi
pieptul a falã, despre inaugurarea a ºase kilometri de autostradã ºi despre cum s-a
luptat el ca un erou din vechime pentru a finaliza acest minunat proiect de infrastructurã
blocat de ãia dinainte.
Construim foarte puþin, nu numai drumuri, orice, pentru cã privim mereu în urmã,
cu mânie ºi chef de rãzbunare. ªi tot din acest motiv nu putem rezolva problema
ruºinoasã a toaletelor din ºcolile comunale, nu putem construi spitale noi, nu mai
avem în derulare lucrãri de amenajare a teritoriului, regularizãri de cursuri de ape,
îmbunãtãþiri funciare, investiþii în producerea de energie, în cercetare, în învãþãmânt.
Ne iau furtunile ºi ploile pe sus pentru cã nu se mai fac lucrãri de îndiguire sau cine
ºtie ce împãduriri, fiindcã primarul e de la ãia, iar ºeful judeþului de la ãilalþi. Seceta
ne pârjoleºte câmpurile, irosind munca fermierilor, iar lucrãrile de extindere a sistemului
de irigaþii încã nu au început, din cauzã cã nu se ºtie cine se va îmbogãþi din asta, unii
de la noi sau unii de la ei. Domnii din politicã, pe care abia i-am învestit cu
mandatul de a ne conduce, trag ºareta în toate direcþiile, numai în cea bunã nu. E
drept, nu ne-am ostenit sã dãm nãvalã la urne, dar, fie-mi iertat, nici nu prea aveam de
ce. Secolul XXI se prãvãleºte peste noi, ne asalteazã cu provocãri ºi ne þine sub un
asediu competiþional cãruia nu-i facem faþã pentru cã nu împãcãm capra cu varza. Am
fost conduºi de guverne de dreapta care au muncit doar cu mâna stângã ºi de guverne
de stânga, care s-au scãrpinat neputincioase sub ºapcã cu mâna dreaptã. Nimeni nu
ia o decizie care sã ridice acest asediu ºi sã ne aºeze pe toþi la masã. Proiectul 5G, fãrã
de care nimic nu se va mai miºca în viitor, e înþepenit din motive doctrinare. La fel
digitalizarea, informatizarea, debirocratizarea. Ca sã construieºti un amãrât de gard,
încã mai trebuie sã cari sacoºe de hârtii ºi acte pe care sã le prezinþi vreunui funcþionar
sastisit, pus acolo tot de ãia sau ãilalþi, dupã cum suflã vântul.
Începem un an nou, care semne bune nu prea are. Poate cã pandemia se va
stinge ºi, dându-ne jos masca de hârtie, vom lepãda odatã cu ea ºi cealaltã mascã.
Atunci, sper, vom privi doar înainte ºi vom pune cap la cap treburile þãrii.

VITRALII

Dragoº CIOCÃZAN
Cea de-a 93-a galã a
Premiilor Oscar are loc anul
acesta pe 25 aprilie. Filmul
documentar colectiv, în
regia lui Alexander Nanãu,
este propunerea României la
Premiile Oscar în secþiunile
Cel mai bun lungmetraj
internaþional. În plus,
distribuitorii americani ai
filmului colectiv, Magnolia
Pictures ºi Participant, vor
înscrie filmul ºi pentru
secþiunea Cel mai bun film
documentar. Participarea
unui film la douã secþiuni îi sporeºte ºansele de a fi nominalizat.
Reamintim cã filmul colectiv a fost declarat Cel mai bun documentar la Premiile
Academiei Europene de Film 2020.
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Când ziariºtii fac daruri
În prag de sãrbãtori, Viorica Pârja, ziarist  de presã scrisã ºi realizator de emisiuni
TV , scriitor, activist civic, din Baia Mare, a dãruit cititorilor încã douã volume:
Cuvântul, ziaristul ºi lumea. Lecþii învãþate. Lecþii de învãþat ºi Simboluri ale
devenirii umane. Caleidoscop de învãþãturi din viaþã ºi destin, apãrute de editura
Napoca Star.

Volumele sunt rezultatul unui proiect
manageriat de cãtre doamna Viorica Pârja,
realizat în cadrul parteneriatului dintre
televiziunea TL+ Maramureº (https://
www.tlplus.ro/) (volumul Simboluri ale
devenirii umane. Caleidoscop de învãþãturi din viaþã ºi destin) pe de o parte, ºi
Academia Elitelor Modelelor ºi Valorilor
(https://elite.mcb-institute.org/) organizaþie
dezvoltatã de Multicultural Business
Institute (http://mcb-institute.org/), pe de
alta; acest parteneriat, reprezentând o
veritabilã tribunã pusã la dispoziþia purtãtorilor de luminã (oameni remarcabili ai
societãþii româneºti), invitaþi sã ne vorbeascã nouã tuturor despre drumul care
urcã spre înãlþimi, despre modele de valori,
caracter, viaþã, activitate, demne de urmat
de cãtre generaþiile tinere, despre cum sã
ne regãsim ºi dezvoltãm fiecare propria
identitate ºi cale în viaþã, dar în acelaºi timp
sã învãþãm a trãi frumos, în armonie,
comuniune ºi împãrtãºire cu toþi ceilalþi

Mariana GAOIU:
Pictura
este viaþa mea

Mioara VERGU-IORDACHE

*Puteþi sã descãrcaþi gratuit cãrþile, pe pagina Academiei Elitelor, Modelelor ºi Valorilor
(https://elite.mcb-institute.org/carti/)

Invitaþii în lumea artelor plastice
Mã bucur mult sã v-o pot prezenta, fie
ºi prin intermediul spaþiului virtual, pe
doamna Mariana Gaoiu, o descoperire în
lumea artelor plastice.
Iatã, un scurt dar interesant dialog,
presãrat cu imagini ale unei opere impresionante.
Vã rog pentru început sã vã prezentaþi,
pentru cei care vã cunosc mai puþin ori
care nu vã ºtiu ca artist de valoare.
Am plãcerea sã mã prezint tuturor, celor
care mã cunoaºteþi ºi celor care nu mã
cunosc: Gaoiu Mariana, o pictoriþã nãscutã
cu acest talent cu care sincer mã mândresc.

membri ai comunitãþii, precum ºi cu
dragoste, respect ºi grijã faþã de natura
înconjurãtoare.
Referindu-se la Cuvântul, ziaristul ºi
lumea. Lecþii învãþate. Lecþii de învãþat,
Viorica Pârja spune: O carte scrisã de un
ziarist, care a scris ºi culturã, ºi economie,
ºi politicã, ºi probleme sociale, ºi despre
femei sau tineret, ºi despre mediu ºi
dezvoltare durabilã... A fãcut sute de
emisiuni de televiziune, al cãror scop tot
spre binele oamenilor se îndreaptã.
Rezultatul sper sã fie nu o carte
spectaculoasã, ci una sincerã, din care sã
rãzbatã CUVÂNTUL, ZIARISTUL ºi
LUMEA.
Am citit ºi vã invit ºi pe dumneavoastrã
sã o faceþi! Sunt douã cãrþi interesante,
puncte de vedere asupra lumii în care trãim,
scrise cu aplomb, uºoare la citit ºi cu
greutate în conþinut! Lecturã plãcutã!

Pentru ce anume aþi ales pictura ºi nu
muzica, dintre artele frumoase?
Aº fi putut alege muzica, dar, dacã
Dumnezeu mi-a dat acest har, îl voi urma pe
acesta pentru cã îmi ºi place foarte mult.
Pictura este viaþa mea!
Ce tehnicã folosiþi pentru tablourile
dumneavoastrã ?
Tehnica pe care o folosesc în pictura mea
este acrilic, câteodatã, culori în ulei. Pe pânzã,
lemn, sticlã etc, depinde de tablou.
Preferaþi suprafeþele mari, ori pe cele
mai mici pentru lucrãrile dumneavoastrã?
Mã simt foarte bine când pictez pe
dimensiuni mari, dar, oricum, icoanele vor fi
mai mici. Imaginaþia mea preferã mult detaliile.
ªi mã simt foarte bine când pictez pe
dimensiuni mari. Mai mici folosesc la icoane.
Ce ne puteþi spune despre artã, în
general? Ce artã preferaþi?
În afarã de arta plasticã, pentru mine
lumea e tot o artã. Arta de a vorbi, de a
merge, de a privi Printre acestea, în afarã,
eu caut tot ce e artã: expoziþii, teatre, muzee,
modã etc. Iar viaþa normalã merge înainte.
Unde vã vedeþi peste zece ani?
Peste zece ani aº vrea sã fiu deja
cunoscutã ca pictoriþã. Un vis împlinit !!!
Oare este cineva care trãieºte fãrã artã? Eu
nu cred, pentru cã tot ce se miºcã pe pãmânt
este o artã.
Mulþumesc! Multã sãnãtate! Numai
bine tuturor, dragi cititori!

Aristotel BUNESCU
https://agentiadepresaculturalasisportiva. wordpress.com/

La mulþi ani!
de Comedie marcheazã azi
60Teatrul
de ani de la înfiinþare printr-o
serie de evenimente prezentate
online pe paginile de Facebook ºi
Instagram ale teatrului. Managerul
Teatrului de Comedie, George
Mihãiþã, va inaugura evenimentul
aniversar cu un cuvânt de
deschidere rostit la ora 12,00.

Pentru Teatrul de Comedie, ocazia
de a sãrbãtori virtual înseamnã ºi
bucuria de a fi împreunã într-un
numãr mult mai mare ºi pentru mai
mult timp, alãturi de prieteni,
spectatori fideli, viitori spectatori,
cronicari, jurnaliºti, echipa artisticã
ºi administrativã. O privire
retrospectivã asupra istoriei
Teatrului va demonstra însã cã
acesta a avut curajul sã îºi înceapã
activitatea ºi nu de puþine ori sã o
continue, în situaþii deloc uºoare. În
seara de 5 ianuarie 1961 a avut loc
primul spectacol al Teatrului nou
înfiinþat în Centrul Vechi al capitalei
ºi de atunci producþiile memorabile
ºi evenimentele inedite au bucurat
spectatori din întreaga þarã ºi din
strãinãtate, se aratã într-un
comunicat al instituþiei
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I. FILOLOGIE ªI LITERATURÃ
 Premiul Timotei Cipariu: ªcoala Ardeleanã, vol. I-IV,
coordonator: Eugen Pavel*. Premiul se acordã exclusiv
lucrãrii  Premiul Bogdan Petriceicu Hasdeu: Istoria limbii
române, vol. I, coordonatori: Marius Sala**, Liliana Ionescu
Ruxãndoiu; autori: Victor Celac, Raluca-Mihaela Nedea,
Emanuela Dima, Dana-Luminiþa Teleoacã  Premiul Ion
Creangã  Nu se acordã  Premiul Titu Maiorescu:
Enciclopedia literaturii române vechi, Coordonare ºi
revizie: Dan Horia Mazilu *, Gheorghe Chivu **, Eugen
Pavel*, Laura E. Bãdescu. Premiul se acordã exclusiv lucrãrii
 Premiul Lucian Blaga: Pour une morphologie du genre
utopique, autor: Corin Braga  Premiul Mihai Eminescu 
Nu se acordã  Premiul Ion Luca Caragiale: Ultima
dorinþã, Comedii. Teatru, autor: Radu F. Alexandru
(Feldman Radu Alexandru).
II. ªTIINÞE ISTORICE ªI ARHEOLOGIE
 Premiul Vasile Pârvan: Descoperiri din perioada
antichitãþii târzii în Podiºul Central Moldovenesc, autor:
Mircea Mamalaucã  Premiul Dimitrie Onciul: Mãnãstirea
Sfântul Nicolae Domnesc Popãuþi (vol. I-II), autor:
Luca Diaconu  Premiul George Bariþiu: Monografia
oraºului Târgu Frumos, autori: Dumitru Boghian, SergiuConstantin Enea, Marius Chelcu, Ionuþ Minea  Premiul
Nicolae Iorga  Nu se acordã  Premiul Nicolae Bãlcescu:
Development, Left and Right: Ideological Entanglements
of Reformist Projects in Precommunist Romania, autor:
Victor Rizescu  Premiul A.D. Xenopol: În componenþa
României Întregite. Basarabia ºi basarabenii de la Marea
Unire la notele ultimative sovietice, autor: Nicolae Enciu
(Republica Moldova)  Premiul Mihail Kogãlniceanu: The
Ottoman Threat and Crusading on the Eastern Border of
Christendom during the 15th Century, autori: Liviu Pilat
ºi Ovidiu Cristea*  Premiul Eudoxiu Hurmuzaki: Legaþia
românã la Petrograd (1914-1918). Documente/La
Légation roumaine a Pétrograd (1914-1918). Documents,
Editori: Gheorghe E. Cojocaru* ºi Eugen-Tudor Sclifos
(Republica Moldova).
III. ªTIINÞE MATEMATICE
 Premiul Simion Stoilow  Grupul de lucrãri: Funcþii
super, cvasi-martingale ºi invariante pentru un proces
Markov, autor: Iulian Cîmpean  Premiul Gheorghe Þiþeica
 Nu se acordã  Premiul Gheorghe Lazãr - Grupul de
lucrãri: L-funcþii Artin, forme modulare ºi partiþii
restricþionate, autor: Florin Nicolae  Premiul Grigore C.
Moisil  Nu se acordã  Premiul Spiru Haret - Grupul de
lucrãri: Serii Theta asociate partiþiilor întregi, autor:
Mircea Merca  Premiul Dimitrie Pompeiu  Nu se acordã
 Premiul Petre Sergescu (Istoria ºtiinþelor ºi tehnicii) 
Nu se acordã.
IV. ªTIINÞE FIZICE
 Premiul Constantin Miculescu  Grupul de lucrãri:
Nanostructuri multifuncþionale cu aplicaþii în nanomedicinã, autor: Rareº Ionuþ ªtiufiuc  Premiul Dragomir
Hurmuzescu: a) Grupul de lucrãri: Mãsurãtori de elemente
în concentraþii foarte mici prin spectrometrie de masã cu
acceleratorul, autor: Mihaela Enãchescu; b) Grupul de
lucrãri: Perfecþionarea tehnicilor de depunere în plasmã
a materialelor refractare ºi determinarea proprietãþilor
structurale ºi fizice ºi potenþialului funcþional al acestora,
autor: Vasile Tiron  Premiul ªtefan Procopiu: a) Grupul de
lucrãri: Noi senzori plasmonici cu aplicaþii în biofizicã,
autor: Vasile A. Popescu; b) Grupul de lucrãri: Studiul
reacþiilor de fisiune nuclearã, descrierea teoreticã a
observabilelor experimentale ºi compararea acestora cu
datele mãsurat, autor: Horia Paºca  Premiul Horia Hulubei
- Grupul de lucrãri: Studii de Astrofizicã Nuclearã ºi
Dezvoltarea Instrumentaþiei pentru Detectarea de
Particule Încãrcate folosind Fascicule Gama, autori:
Dimiter L. Balabanski ºi Cãtãlin Matei  Premiul Radu
Grigorovici: a) Grupul de lucrãri: Studii ale claselor de
materiale intermetalice inovative L10 ºi faze MAX, cu
proprietãþi magnetice dure ºi aplicaþii în domeniul
energiilor regenerabile, autor: Alina Daniela Criºan;
b) Grupul de lucrãri: Studiul tranziþiei de fazã în straturile
subþiri calcogenice suprapuse pentru celule de memorie
cu stãri logice multiple, autor: Alin Velea.
V. ªTIINÞE CHIMICE
 Premiul Costin D. Neniþescu  Grupul de lucrãri:
Sisteme polimerice multicomponente naturale  modificare, degradare, stabilizare, autori: Liliana Roºu ºi CristianDragoº Varganici  Premiul I. G. Murgulescu  a) Grupul de
lucrãri: Nanostructuri atipice de SiO2 obþinute prin metoda
sol-gel cu aplicaþii în foto/bio/electro/catalizã, autor: Crina
Anastasescu; b) Grupul de lucrãri: Materiale catalitice
versatile pentru domeniul energiei ºi obþinerea de compuºi
cu valoare adãugatã, autor: Mihaela Florea  Premiul
Gheorghe Spacu  a) Grupul de lucrãri: Contribuþii la
chimia combinaþiilor complexe ale metalelor din blocul d
ºi f pentru obþinerea de materiale funcþionale avansate cu
proprietãþi optoelectronice ºi/sau aplicaþii în biomedicinã, autor: Elisabeta Szerb; b) Grupul de lucrãri: Sisteme
organice cu stãri multiple/multifuncþionale reversibile din
clasa analogilor de curcumina, autor: Liliana Cseh
 Premiul Nicolae Teclu  Grupul de lucrãri: Modelarea
interacþiunilor catalizator  substrat organic la nivel
molecular prin tehnici cuantice ab initio, autor: Isabela
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Ceremonia online de decernare
a Premiilor Academiei Române
a avut loc pe 3 decembrie 2020, ora 10
Aula Academiei Române
Costinela Man  Premiul Cristofor I. Simionescu  Grupul de
lucrãri: Materiale siliconice în sisteme de conversie a
energiei, autor: Adrian Bele.
VI. ªTIINÞE BIOLOGICE
 Premiul Emil Racoviþã: Cave Ecology, autor: Oana
Moldovan  Premiul Grigore Antipa  Grup de 5 lucrãri pe
tema: Suita de lucrãri pionierat în domeniul entomologiei
ºi microbiologiei criminalistice, autor: Lavinia Iancu
 Premiul Nicolae Simionescu  Grup de 7 lucrãri din 2018
pe tema: Molecule active în combaterea infecþiilor
nosocomiale, editor: Irina Roºca  Premiul Emanoil
Teodorescu  Nu se acordã.
VII. ªTIINÞE GEONOMICE
 Premiul Grigore Cobãlcescu: Relaþia dintre asociaþiile
de foraminifere fosile ºi mediile depoziþionale din nordul
Pânzei de Tarcãu (Carpaþii Orientali, România), autor:
Raluca Bindiu Haitonic  Premiul Ludovic Mrazec:
Mineralogia argilelor mio-pliocene din Bazinul Focºani,
autor: Barbara Soare  Premiul Gheorghe MunteanuMurgoci: Coals of Romania: Geology, petrology and use,
autori: Mihai Emilian Popa* ºi Georgeta Predeanu  Premiul
ªtefan Hepites: Pre-seismic geomagnetic and ionospheric
signature related to the Mw5.7 earthquake occurred in
Vrancea zone on September 24, 2016, autori: Dragoº
Armand Stãnicã, Dumitru Stãnicã*, Jan Blecki (Polonia),
Tomasz Ernst (Polonia), Waldemar Jozwiak (Polonia), Jan
Slominski (Polonia)  Premiul Simion Mehedinþi: Studiu
asupra solifluxiunii din zona alpinã a Carpaþilor
Meridionali, autor: Raul-David ªerban.
VIII. ªTIINÞE TEHNICE
 Premiul Aurel Vlaicu  Grupul de lucrãri:
Caracterizarea mecanicã a materialelor celulare avansate
Mechanical characterization of advanced cellular
materials, autori: Emanoil Linul ºi Nima Movahedi *
(Australia)  Premiul Traian Vuia: Manufacturing Cost
Policy Deployment (MCPD) Transformation Uncovering
Hidden Reserves of Profitability, autor: Alin Posteucã
 Premiul Henri Coandã  Grupul de lucrãri: Prelucrarea ºi
caracterizarea unor materiale polimerice avansate, autori:
Cãtãlin Fetecãu ºi Felicia Stan  Premiul Constantin Budeanu
- Grupul de lucrãri: Soluþii inteligente pentru ecosisteme
energetice, autori: Ioan Salomie, Tudor Cioarã, Ionuþ
Anghel  Premiul Anghel Saligny  Nu se acordã  Premiul
Petre Sergescu (Istoria ºtiinþelor ºi tehnicii)  Nu se acordã.
IX. ªTIINÞE AGRICOLE ªI SILVICE
 Premiul Ion Ionescu de la Brad: Ampelografia României,
volumul IX  Soiuri noi de viþã de vie ºi portaltoi creaþi în
România, autori: Gheorghe Glãman*, Liviu Dejeu*, Elena
Brânduºe, Adrian ªerdinescu, Marian Ion  Premiul Traian
Sãvulescu  Nu se acordã  Premiul Marin Drãcea:
Pomologia României, Volumul IX  Soiuri noi de mãr, pãr,
gutui, cireº, viºin, prun ºi cais create în România ºi Volumul X  Soiuri noi de piersic, nectarin, nucifere, specii
pomicole noi, arbuºti fructiferi, cãpºun ºi portaltoi creaþi
în România, autori: Nicolae ªtefan*, Gheorghe Glãman*,
Nicolae Braniºte, Florin Stãnicã, Ion Duþu, Mihai Coman
 Premiul Gheorghe Ionescu-ªiºeºti: a) Cartografie digitalã
& mobile GIS, autori: Mihai Valentin Herbei, Adrian ªmuleac,
Cosmin Alin Popescu; b) Cartarea ecosistemelor naturale
ºi seminaturale degradate, autori: Sorin Avram, Carmen
Adrian Gheorghe, Alexandru Sin.
X. ªTIINÞE MEDICALE
 Premiul Iuliu Haþieganu: Facultatea de medicinã, ºcoala
medicalã clujeanã ºi spitalele din Cluj (1500-2000), autor:
Florea Marin  Premiul Daniel Danielopolu  Nu se acordã
 Premiul Gheorghe Marinescu  Nu se acordã  Premiul Victor
Babeº  Nu se acordã  Premiul Constantin I. Parhon  Nu se
acordã  Premiul ªtefan S. Nicolau  Nu se acordã.
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XI. ªTIINÞE ECONOMICE, JURIDICE
ªI SOCIOLOGIE
ªtiinþe economice  Premiul Petre S. Aurelian:
Capitalul în România Postcomunistã, vol.1-3, autor:
Florin Georgescu  Premiul Virgil Madgearu: 100 de ani
de comerþ exterior românesc, autori: Dumitru Miron, Mihai
Ionescu, Valentin Lazea, Gheorghe Zaman*  Premiul Victor
Slãvescu: a) Analiza statisticã a educaþiei. Vector al
dezvoltãrii socioeconomice, autor: Daniela Mihaela
Neamþu; b) Criminalitatea informaticã privind
transferurile financiare, autor: Mircea Constantin ªcheau
 Premiul Nicolas Georgescu Roegen: Buna guvernare.
Cauzã ºi efect ale negentropiei sociale, autori: Florina
Bran, Carmen Valentina Rãdulescu, Dumitru Alexandru
Bodislav.
Sociologie  Premiul Dimitrie Gusti: Infrastructurã ºi
societate. Considerente teoretice ºi studii de caz, autor:
Ovidiana Bulumac  Premiul Henri H. Stahl: Faþetele
muncii precare în România, autor: Ana-Maria Preoteasa.
ªtiinþe Juridice  Premiul Nicolae Titulescu  Nu se
acordã  Premiul Simion Bãrnuþiu: Droit européen et
comparé des sociétés et des affaires, autor: Raluca
Papadima  Premiul Andrei Rãdulescu  Nu se acordã.
XII. FILOSOFIE, TEOLOGIE, PSIHOLOGIE
ªI PEDAGOGIE
 Premiul Constantin Rãdulescu-Motru  Nu se acordã
 Premiul Mircea Florian: Teoria substanþei la Leibniz,
autor: Adrian Niþã  Premiul Ion Petrovici: Prin subteranele
dostoievskiene, autor: Ion Fercu  Premiul Vasile Conta 
Nu se acordã  Premiul Dumitru Stãniloaie  Nu se acordã.
XIII. ARTE, ARHITECTURÃ ªI AUDIOVIZUAL
Creaþie muzicalã  Premiul George Enescu: Rãspântii.
O poveste româneascã (operã în cinstea Centenarului),
autori: Dan Variu (compozitor) ºi Cosmina Timoce-Mocanu
(libretist).
Muzicologie  Premiul Ciprian Porumbescu: Instrumentele tradiþionale româneºti. Studii acustico-muzicale,
vol. I, autor: Ovidiu Papanã.
Istoria artei  Premiul George Oprescu: a) Arta din
România. Din preistorie în contemporaneitate, vol. I ºi
II, autori (editori): Acad. Rãzvan Theodorescu ºi Acad.
Marius Porumb. Premiul se acordã exclusiv lucrãrii;
b) Fericitul Vladimir Ghika. În spiritu caritatis. Desene,
autori: Anna-Maria Orban ºi Iulia Cojocariu.
Artã plasticã  Premiul Ion Andreescu: Sacrosanctus
(Expoziþie Galeria Simeza), autor (grafician): RãzvanConstantin Caratãnase.
Etnografie ºi folclor  Premiul Simion Florea Marian:
Alimentaþia. Rãspunsuri la chestionarele Atlasului
Etnografic Român, vol. I: Oltenia, autori: Cãtãlin Alexa,
Cornelia Belcin Pleºca, Laura Ioana Toader
Creaþie arhitectonicã  Premiul Duiliu Marcu:
Restaurarea palatelor Moskovits Miksa ºi Stem
(Oradea), autor: Arh. Ernest Pafka
Artele spectacolului  Premiul Aristizza Romanescu:
a) Moromeþii 2, autor (regizor): Stere Gulea; b) Festivalul
Naþional de Teatru (ediþia 2018), autor (organizator, critic
de teatru): Marina Constantinescu.
XIV. ªTIINÞA ªI TEHNOLOGIA INFORMAÞIEI
 Premiul Grigore Moisil: Dictionary Learning
Algorithms and Applications, autori: Bogdan Dumitrescu ºi
Paul Irofti  Premiul Mihai Drãgãnescu - Grup de 4 lucrãri
ºtiinþifice: Metode avansate de inteligenþã artificialã
aplicate în medicinã, autor: Dorin Comaniciu  Premiul Tudor
Tãnãsescu  Grup de 3 lucrãri ºtiinþifice: Tehnici data-driven
de acordare a parametrilor regulatoarelor, autori: RaulCristian Roman ºi Radu-Emil Precup*  Premiul Gheorghe
Cartianu  Grup de 4 lucrãri ºtiinþifice: Metode ºi baze de
date de îmbunãtãþire a vizibilitãþii în imagini afectate de
ceaþã, autori: Codruþa O. Ancuþi ºi Cosmin Ancuþi.
În cadrul ceremoniei, Academia Românã a mai acordat:
Diploma Meritul Academic:  Revista Curtea de la
Argeº  cu prilejul împlinirii a 10 ani de la înfiinþarea revistei
 Institutul de Informaticã Teoreticã din Iaºi  cu prilejul
împlinirii a 30 de ani de la înfiinþare  Ladislau Gyémánt 
pentru activitatea ºtiinþificã desfãºuratã  Institutul Cultural
Român  pentru cooperarea fructuoasã cu Academia
Românã  Revista Caiete Critice  pentru cooperarea
fructuoasã cu Academia Românã  Institutul de Istorie ºi
Teorie Literarã G. Cãlinescu  cu prilejul împlinirii a 70 ani
de la înfiinþare.
Diploma Distincþia Culturalã  pentru cooperarea
fructuoasã cu Academia Românã:  Cosmin Popa, istoric
 Mircea Platon, redactor-ºef al revistei Convorbiri literare
 Valentin Marin, secretar ºtiinþific al Comitetului Român
de Istoria ºi Filosofia ªtiinþei ºi Tehnicii  Rudolf Dinu,
directorul Accademia di Romania din Roma  Iulian
Rusanovschi, avocat;  pentru Expoziþia-far Brâncuºi.
Sublimarea formei din cadrul Festivalului Internaþional
Europalia:  Doina Lemny, istoric de artã  Ernest
Oberländer-Târnoveanu, directorul Muzeului Naþional de
Istorie a României  Marin Cazacu, directorul Societãþii
Tinerimea românã  Constantin Chiriac, directorul
Teatrului Naþional Radu Stanca din Sibiu  Gigi Cãciuleanu,
coregraf  Ion Grigorescu, artist plastic.
________________________
*
A mai primit un Premiu al Academiei Române
**
Este membru al Academiei Române
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Învãþãmântul obligatoriu în sistemele educaþionale naþionale
în unele state ale Uniunii Europene (I)
Ultimele reglementãri din domeniul învãþãmântului obligatoriu
în România compatibile cu spaþiul european extins al educaþiei au
în vedere obiectivele ºi conþinutul reformelor învãþãmântului
obligatoriu din ultimul deceniu la nivel european, precum ºi
perspectivele create de evoluþiile recente în politica educaþionalã
promovatã la nivelul Uniunii Europene. Pentru aceasta ni s-a
pãrut util sã cercetãm politica legislativã de instituire a obligativitãþii
învãþãmântului în unele state ale Uniunii Europene, mai ales în
ceea ce priveºte durata învãþãmântului obligatoriu, atât prin
ridicarea vârstei de finalizare a studiilor, cât ºi prin scãderea vârstei
de începere a învãþãmântului obligatoriu.
Învãþãmântul obligatoriu se referã la o perioadã de învãþãmânt
cu frecvenþã de zi cerutã tuturor elevilor. Aceastã perioadã este
reglementatã de lege ºi, de obicei, este determinatã de vârsta elevilor.
Învãþãmântul suplimentar obligatoriu cu frecvenþã redusã
înseamnã cã dupã terminarea perioadei de învãþãmânt obligatoriu
cu frecvenþã obiºnuitã de zi ºi pânã la o anumitã vârstã, cerinþa
minimã formalã pentru toþi tinerii este de a participa la instruirea
cu frecvenþã redusã.
Vârsta de începere se referã la vârsta oficialã la care elevii încep
învãþãmântul obligatoriu, iar vârsta maximã se referã la vârsta legalã
la care elevii trebuie sã finalizeze învãþãmântul obligatoriu. În aceste
definiþii nu sunt luate în considerare posibilitatea de a intra de
timpuriu în învãþãmântul primar ºi nici condiþiile specifice de admitere
ale elevilor recunoscuþi oficial cu nevoi educaþionale speciale.
În România problematica legalã privind obligativitatea
învãþãmântului coboarã spre mijlocul secolului al XIX-lea, când
odatã cu unirea Principatelor Române din 1859 sub domnitorul
Alexandru Ioan Cuza se trece la implementarea programelor
paºoptiste, una dintre direcþii fiind reorganizarea instrucþiunii publice.
Astfel, la cererea Consiliului ªcolar din Iaºi, Vasile Boerescu
alcãtuieºte singur un proiect de lege, pe care îl publicã în octombrie
1863 sub numele de Proiect de lege asupra reorganizãrii instrucþiei
publice din România. Susþinut de ministrul cultelor ºi instrucþiei,
Dimitrie Bolintineanu, proiectul a fost însuºit în decembrie 1863 de
Consiliul de miniºtri ºi trimis spre deliberare Camerei Legiuitoare.
Dezbãtut la 11 martie 1864, a fost votat cu majoritate zdrobitoare.
Astfel cã legea a fost înaintatã domnitorului spre sancþionare. La
5 decembrie 1864 Alexandru Ioan Cuza promulgã legea instrucþiunii,
prima lege prin care învãþãmântul era organizat în mod unitar ºi erau
stabiliþi anii de studiu: învãþãmântul primar, de patru ani, gratuit ºi
obligatoriu, cel secundar, de ºapte ani ºi universitar, de trei ani.
Legea ºcolarã a lui A.I. Cuza a fãcut parte din programul de legi
de înnoire a societãþii româneºti. Ea a pus instrucþia publicã primarã
pe temelii solide, dominate de principiile obligativitãþii ºi gratuitãþii,
situând astfel þara noastrã înaintea Italiei, Franþei, Angliei sau Elveþiei.
Cu o serie de modificãri, ea va fi în vigoare pentru un sfert de veac.
Principiile de bazã cuprinse în lege se referã ºi la obligativitatea
ºi gratuitatea instrucþiei publice primare. Instrucþia era obligatorie,
legea sancþionând cu amendã pe pãrinþii ai cãror copii nu erau
înscriºi sau care nu frecventau ºcoala.
În prezent, cadrul juridic general care reglementeazã structura,
funcþiile, organizarea ºi funcþionarea sistemului naþional de
învãþãmânt în România este stabilit prin Constituþie, Legea educaþiei
naþionale nr.1/2011  lege organicã, legile ordinare ºi ordonanþele
guvernamentale.
Constituþia, în art.32, consfinþeºte dreptul la învãþãturã, care
este asigurat prin învãþãmântul general obligatoriu, prin
învãþãmântul liceal ºi prin cel profesional, prin învãþãmântul
superior, precum ºi prin alte forme de instrucþie ºi de perfecþionare.
Învãþãmântul de stat este gratuit, iar statul acordã burse sociale de
studii copiilor ºi tinerilor proveniþi din familii defavorizate ºi celor
instituþionalizaþi, în condiþiile legii.
Obligativitatea învãþãmântului în România este prevãzutã în
art.16 ºi 24 din Legea nr.1/2011 ºi tangenþial în art.25. Astfel,
pânã de curând art.16 alin.(1) prevedea Învãþãmântul general
obligatoriu este de 11 clase ºi cuprinde învãþãmântul primar,
învãþãmântul gimnazial ºi primii 2 ani ai învãþãmântului secundar
superior. Învãþãmântul liceal devine obligatoriu pânã cel mai târziu
în anul 2020. Alin (2) al aceluiaºi articol prevedea: Obligaþia de
a frecventa învãþãmântul obligatoriu de 11 clase, la forma cu
frecvenþã, înceteazã la vârsta de 18 ani.
Apoi, art.24 alin.(1) statua cã Învãþãmântul general obligatoriu
este format din învãþãmântul primar, învãþãmântul secundar inferior
ºi primii 2 ani ai învãþãmântului secundar superior.
Art.25 precizeazã cã formele de organizare a învãþãmântului
preuniversitar sunt: învãþãmânt cu frecvenþã ºi învãþãmânt cu
frecvenþã redusã, iar învãþãmântul obligatoriu este învãþãmânt cu
frecvenþã. În mod excepþional, pentru persoanele care au depãºit
cu mai mult de 3 ani vârsta clasei, învãþãmântul obligatoriu se
poate organiza ºi în forma de învãþãmânt cu frecvenþã redusã, în
conformitate cu prevederile unei metodologii elaborate de
Ministerul educaþiei naþionale.
Recenta Lege nr.56/2019 (Legea nr.56/2019 pentru modificarea
Legii educaþiei naþionale nr.1/2011 a fost publicatã în Monitorul
Oficial nr.252 din 2 aprilie 2019) a modificat art.16 alin.(1) ºi art
24 alin.(1) din Legea nr.1/2011, care devin identice cu urmãtorul
conþinut: Învãþãmântul general obligatoriu cuprinde învãþãmântul
primar, învãþãmântul gimnazial ºi primii 2 ani ai învãþãmântului

secundar superior. Învãþãmântului secundar superior ºi grupa mare
din învãþãmântul preºcolar devin obligatorii pânã cel mai târziu în
anul 2020, grupa mijlocie pânã cel mai târziu în anul 2023, iar
grupa micã pânã în anul 2030.
Alin.(2) al art.16 s-a modificat ºi el, cãci forma veche prevedea
Obligaþia de a frecventa învãþãmântul obligatoriu de 11 clase, la
forma cu frecvenþã, înceteazã la vârsta de 18 ani, iar acum s-a
nuanþat în sensul cã Frecventarea învãþãmântului obligatoriu poate
înceta la forma cu frecvenþã la 18 ani.
Aceste modificãri au stârnit controverse, având în vedere cã deja
existau 11 ani ani de învãþãmânt obligatoriu care nu au rezolvat
analfabetismul funcþional ºi abandonul ºcolar. Se susþine cã încã 5 ani
adãugaþi pânã în 2030 nu ar conduce la creºterea calitãþii ºi performanþei
sistemului de educaþie, mai ales cã ar trebui corelat învãþãmântul
obligatoriu cu dreptul la muncã, cãci potrivit legislaþiei internaþionale
a muncii, de la vârsta de16 ani un tânãr se poate încadra în muncã.
Prin urmare, am considerat util sã aruncãm o privire asupra
reformelor în domeniul educaþiei obligatorii în unele state din
Uniunea Europeanã, cu rezultate notabile la testãrile internaþionale.
Articolul 14 alin. (7a) al Constituþiei Austriei statueazã cã
durata învãþãmântului obligatoriu este de minimum 9 ani, existând,
de asemenea, o duratã a învãþãmântului profesional obligatoriu,
dar din 2010 obligativitatea frecventãrii grãdiniþei a fost introdusã
de la vârsta de 5 ani, adicã cu un an înainte de intrarea la ºcoala
primarã. Astfel, prin lege, durata învãþãmântului obligatoriu este
de minimum 10 ani începând cu vârsta de 5 ani pânã la 15 ani ºi
cuprinde 1 an de grãdiniþã, învãþãmântul primar (clasele 1-4),
învãþãmântul secundar adicã nivelul secundar inferior (clasele 5-8)
ºi nivelul secundar superior (clasele 9-13), acest ultim segment
nefiind obligatoriu. În primii patru ani de învãþãmânt ºcolar,
învãþãmântul obligatoriu se realizeazã, în general, prin frecventarea
ºcolii primare. ªcoala primarã are misiunea de a asigura o educaþie
primarã comunã pentru toþi elevii în primii patru ani ºcolari,
acordând atenþia cuvenitã integrãrii sociale a copiilor cu dizabilitãþi.
În Belgia, educaþia obligatorie începe la vârsta de 6 ani, cu
admiterea la ºcoala primarã, iar participarea la ºcoalã este obligatorie
pânã la 15-16 ani la învãþãmântul cu frecvenþã de zi ºi pânã la 18 ani
la învãþãmântul cu frecvenþã redusã. Predarea în fiecare ºcoalã este
asiguratã în limba comunitãþii în care se aflã ºcoala.
Pentru comunitatea de limbã francezã, perioada ºcolarã
obligatorie este formatã din douã pãrþi, o perioadã cu frecvenþã la zi
(a temps plein) ºi o perioadã cu frecvenþã redusã (a temps partiel).
Perioada de ºcolarizare obligatorie cu frecvenþã redusã se
extinde pânã la sfârºitul perioadei obligatorii de ºcolarizare. O
persoanã tânãrã care face obiectul unui învãþãmânt obligatoriu cu
frecvenþã redusã poate sã-ºi continue ºcolarizarea cu frecvenþã
normalã sau sã se îndrepte cãtre alte sectoare:
- educaþia secundarã alternativã (CEFA). Învãþãmântul secundar
alternativ s-a nãscut din dorinþa de a oferi tinerilor o alternativã la
formele tradiþionale de ºcolarizare a învãþãmântului cu frecvenþã la
zi (a temps plein). Acest tip de educaþie propune combinarea
educaþiei generale cu practica profesionalã. Textul de referinþã în
acest domeniu este Decretul din 3 iulie 1991 de organizare
alternativã a învãþãmântului secundar. Aceastã predare este
furnizatã într-o instituþie numitã CEFA (Centre dEducation et de
Formation en Alternance - Centrul pentru alternanþã în educaþie ºi
formare). CEFA este o structurã comunã pentru mai multe ºcoli
obiºnuite cu frecvenþã de zi care organizeazã, la nivelurile 2 ºi 3,
calificarea tehnicã sau educaþia profesionalã. CEFA îºi are sediul
administrativ într-o ºcoalã secundarã obiºnuitã, cunoscutã sub
denumirea de sediu central: în Comunitatea francezã existã 43
de astfel de sedii care oferã peste 100 de cursuri în toate sectoarele
(http://www.enseignement.be/ index.php?page=23820).
- educaþia de formare recunoscutã de Comunitatea francezã ca
îndeplinind cerinþele de ºcolarizare obligatorie, în care formarea poate
fi recunoscutã ca îndeplinind cerinþele învãþãmântului obligatoriu cu
frecvenþã redusã, cu avizul conform al unei Comisii consultative.
Danemarca are o bunã ºcoalã publicã, Folkeskole. Sub
aceastã denumire sunt cuprinse ºcoala primarã ºi cea secundarã
inferioarã (http://eng.uvm.dk/primary-and-lower-secondary-education/thefolkeskole/about-the-folkeskole). Folkeskole constã dintr-un an de
clasã preºcolarã, 9 ani de învãþãmânt primar ºi secundar inferior ºi
un an de clasa a 10-a.
Educaþia este obligatorie în Danemarca pentru toþi cei cu vârste
cuprinse între 6-7 ani ºi 16 ani. Dacã educaþia se face într-o ºcoalã
publicã, într-o ºcoalã privatã sau la domiciliu, este o chestiune de
alegere individualã, atâta timp cât se respectã standardele acceptate.
Educaþia însãºi este obligatorie, nu ºcoala.
Educaþia de bazã (clasele 1-9) este obligatorie în Estonia. Începe
cu primul an ºcolar complet, dupã ce copiii au împlinit vârsta de 7
ani, ºi continuã pânã când elevii au absolvit în mod satisfãcãtor
învãþãmântul de bazã sau au împlinit vârsta de 17 ani. Sistemul nu
face diferenþa între învãþãmântul primar ºi cel secundar  ºcoala de
bazã este tratatã ca o etapã. Dupã terminarea satisfãcãtoare a ºcolii
de bazã, elevii îºi pot continua studiile în ºcolile de învãþãmânt
secundar superior (clasele 10-12) sau în instituþiile de învãþãmânt
vocaþionale fãrã taxe (Mihkel Lees  Estonian education system
1990-2016: Reform and their impact 2016 (http://4liberty.eu/wp-content/
uploads/2016/08/Estonian-Education-System_1990-2016.pdf).

În Finlanda, educaþia este consideratã drept unul dintre
drepturile fundamentale ale tuturor cetãþenilor. În consecinþã,
învãþãmântul obligatoriu ºi dreptul la educaþie de bazã gratuitã se
aplicã tuturor celor care au rezidenþã permanentã în Finlanda, nu
numai cetãþenilor finlandezi.
Art. 9 al Legii nr.628/1998, Basic Education Act 628/1998 (https://www.finlex.fi/en/laki/ kaannokset/1998/en19980628.pdf),
prevede cã durata programelor de învãþãmânt de bazã este de 9
ani, iar art.25 precizeazã cã ºcoala obligatorie începe în anul în
care copilul împlineºte 7 ani ºi se încheie la încheierea programelor
de învãþãmânt de bazã sau la 10 ani de la începerea ºcolarizãrii
obligatorii. Dacã însã, datoritã dizabilitãþii sau bolii copilului,
obiectivele stabilite pentru educaþia de bazã nu pot fi atinse în
9 ani, învãþãmântul obligatoriu începe cu un an mai devreme decât
cel prevãzut ºi are o duratã de 11 ani.
Anul ºcolar în învãþãmântul de bazã începe la 1 august ºi se
încheie la 31 iulie ºi cuprinde 190 de zile ºcolare. Cu autorizarea
ministerului competent, numãrul de zile de ºcoalã poate, din
motive speciale, sã depãºeascã numãrul obligatoriu. Cu toate
acestea, Ziua Independenþei, Epifania ºi prima zi din mai, care se
încadreazã într-o zi de lucru diferitã de sâmbãtã, vor fi deduse din
numãrul de zile ºcolare din anul ºcolar.
Având în vedere faptul cã Finlanda are douã limbi oficiale, autoritãþile
publice sunt obligate sã asigure nevoile educaþionale ale populaþiei
vorbitoare de finlandezã ºi suedezã, în conformitate cu aceleaºi criterii.
Ambele grupuri de limbi au dreptul la educaþie în propria lor limbã
maternã. Normele privind limba de predare sunt stipulate în legislaþia privind diferitele niveluri de educaþie. Provincia Åland cu limba
de predare exclusiv suedezã are propria legislaþie educaþionalã.
La fel, membrii populaþiei saami care trãiesc în cele mai nordice
pãrþi ale Finlandei sunt un popor indigen ºi au dreptul de a-ºi menþine
ºi dezvolta propria limbã ºi culturã. Legea privind Parlamentul saami
a intrat în vigoare în 1996, iar Legea privind limba saama în 2003.
Aceste acte garanteazã autonomia culturalã a populaþiei saami în ceea
ce priveºte limbajul ºi cultura lor. Ca o parantezã trebuie sã spunem
cã limba saama (laponã) (Lucia Wald, Elena Slave - Ce limbi se vorbesc
pe glob, Bucureºti, Editura ºtiinþificã, 1968, p.90-91) face parte din
familia limbilor ugro-finice ºi se vorbeºte pe þãrmul Oceanului Îngheþat
de Nord, în Norvegia, Suedia, Finlanda ºi peninsula Kola (Rusia).
Aproape toþi saami sunt acum bilingvi ºi mulþi nu mai vorbesc limba
lor maternã. La sfârºitul secolului al XX-lea existau între 30 000 ºi
40 000 de saami în Norvegia ºi aproximativ 20 000 în Suedia, 6 000
în Finlanda ºi 2 000 în Rusia (https://www.britannica.com/topic/Sami).
Ca aºezare, potrivit enciclopediei Britannica, Laponia (în limba
saami se numeºte Sápmi, în finlandezã Lapi sau Lappi, în suedezã
Lappland) este o regiune din nordul Europei, care se întinde pe
nordul Norvegiei, Suediei ºi Finlandei, precum ºi în Peninsula Kola
din Rusia. Este limitatã de Marea Norvegiei la vest, Marea Barents
la nord ºi Marea Albã la est. Laponia, denumirea convenþionalã a
regiunii, este derivatã din Lapp, numele atribuit de scandinavi
poporului saami, care a locuit rãzleþit în aceastã regiune timp de
câteva mii de ani. Astãzi, populaþia saami considerã lapon un
termen care are o conotaþie peiorativã, de aceea ei numesc regiunea
Sápmi ºi nu Laponia (https://www.britannica.com/place/Lapland).
Potrivit art.10 al Legii nr.628/1998 privind învãþãmântul de
bazã limba saama poate fi limba de predare în învãþãmântul de
bazã, precum ºi în învãþãmântul secundar, ca ºi în învãþãmântul
secundar general ºi vocaþional, dar poate fi, de asemenea, predatã
ca limba maternã sau ca limbã strãinã. În cele patru municipii
situate în zona de domiciliu saami, elevilor care vorbesc limba
saama trebuie sã li se ofere, în primul rând, o educaþie de bazã în
acea limbã, în cazul în care pãrinþii lor aleg acest lucru.
În Franþa, Codul educaþiei, Code de léducation (https://
www.legifrance.gouv.fr/ affichCode.do?cidTexte=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.
Potrivit acestui articol, învãþãmântul în Franþa este obligatoriu
între vârsta de 6 ani (care corespunde ºcolii elementare, adicã 5 ani) ºi
vârsta de 16 ani (care nu corespunde unui sfârºit de ciclu ºcolar, adicã
5 ani de învãþãmânt secundar: 4 ani la colegiu  învãþãmântul secundar
inferior, plus un an la liceu  învãþãmântul secundar superior). Un
proiect de lege aflat în atenþia Parlamentului prevede scãderea vârstei
de la care începe educaþia obligatorie de la 6 la 3 ani. Astfel, Franþa
s-ar alãtura Ungariei, singura þarã din UE care a stabilit deja acest
prag. Deja adoptatã de cãtre deputaþi, aceastã mãsurã urma sã intre în
vigoare în septembrie 2019, dupã votul Senatului. (Va urma)

Expert media Florin FÃINIªI
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Portul popular românesc
de Alexandrina Enãchescu-Cantemir, Editura
Scrisul românesc, Craiova, 1939
(ediþie îngrijitã ºi cuvânt înainte de C. Zeletin)

Cartea Portul popular românesc
 o adevãratã comoarã
 Un document foarte preþios al românilor de pretutindeni
Motive
populare specifice
din Ilfov  Muntenia
(Portul popular
românesc,
Alexandrina
Enãchescu-Cantemir)

Portul popular românesc
de Alexandrina Enãchescu-Cantemir, Editura
Meridiane, Bucureºti, 1971

Tradiþiile, meºteºugurile ºi obiceiurile au constituit dintotdeauna lada
de zestre a poporului nostru. Nici nu
se putea altfel, pentru cã viaþa la þarã,
alãturi de naturã, cheamã la o frenezie
a creaþiei personale, dar ºi colective
(viaþa satului). Poezia, cântecul ºi
dansul au ocupat un loc central în
viaþa de toate zilele a poporului român.
Ele au însoþit þãranul la muncã, l-au
înveselit ºi i-au înviorat petrecerile.
Folclorul românesc are o tradiþie
milenarã, iar forþa creatoare a poporului
român este încã viguroasã. Tezaurul
tradiþional este expresia idealurilor lui. Ca
parte integrantã a istoriei ºi civilizaþiei
poporului român, portul popular constituie
un document viu, care, dãinuind peste
veacuri, a transmis generaþiilor mesajul unei
creaþii artistice autentice.
Costumul confecþionat de þãranca
românã este legat de viaþa sa de zi cu zi. El
este conceput nu numai ca obiect de uz
practic, dar ºi ca o nevoie de frumos, de
materializare a talentului ºi a iubirii pentru
natura în care s-a nãscut. Pãstrarea lui a
constituit un semn de protest în calea celor
care au exersat oprimarea socialã ºi
naþionalã. Împodobirea costumului indicã
direct sursa de inspiraþie a þãrãncii: frunzele
ºi florile câmpului, pãsãrile, oamenii,
animalele. Ea ºtie sã le prezinte în aºa fel
încât prin liniile cele mai simple redã
esenþialul cu o mare puritate de expresie.
Cusãtura, arta cusutului ºi a þesutului,
reprezintã o îndeletnicire foarte veche.
Împodobirea hainelor, a cãmãºii, a pieselor
de la brâu în jos, a sumanelor, se fãcea pe
teritoriul þãrii noastre încã din timpul triburilor
trace. Anterior, picturile aflate pe vasele
ceramice ale culturii Cucuteni sau Vãdastra,
Gumelniþa, Turdaº ne aratã cã oamenii de
atunci foloseau anumite modele, anumite
simboluri. Despre broderia la traci vorbeºte
Herodot, care aminteºte de ºubele lor
brodate. Incontestabil, arta cusãturilor
înfloreºte odatã cu ocuparea Daciei de cãtre
romani.
În secolele XV ºi XVI, cusãtura
româneascã ºi broderia cu fir metalic ia o mare
amploare, mai ales la curþile domneºti.
Renumite sunt cusãturile ºi broderiile pe
veºmintele domneºti din timpul lui ªtefan cel
Mare ºi Vasile Lupu. Costumul popular este
un preþios document artistic, social ºi istoric.

George V. GRIGORE
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Þãran din Ilfov  Muntenia (Portul popular
românesc, Alexandrina Enãchescu-Cantemir)

Motive populare specifice
din Ilfov  Muntenia
(Portul popular românesc,
Alexandrina EnãchescuCantemir)

Þãrãnimea noastrã este înzestratã din fire
cu atâta gust ºi atâta pricepere încât
provoacã admiraþia strãinilor. Pe când
bãrbatul cautã sã împodobeascã cu fel de
fel de ornamente crestate sau cioplite case,
mobile, unelte de lucru, covoarele ºi brâiele
þesute pe stative ºi, îndeosebi, cãmãºile ºi
ºtergarele oferã femeilor familiei prilejul
binevenit de a-ºi manifesta talentul, de a-ºi
arãta gustul, brodându-le cu motive bogate
în cele mai vii culori. Putem spune cã
bunicile ºi strãbunicile noastre, neºtiind a
scrie ori a citi, au scris totuºi, pe pânzã, cu
mâna bãtãtoritã de muncã, cu acul, drept
condei, cu firul de lânã ori bumbãcel, drept
cernealã, minunate opere de aleasã ºi
neîntrecutã artã româneascã, opere ce ne
cinstesc numele în faþa lumii întregi, opere
ce grãiesc pretutindeni unde se gãsesc, la
noi sau peste hotare, despre geniul neamului
nostru.
Multe, foarte multe dintre aceste vechi,
bãtrâneºti odoare au fost distruse de vremea
ce nu cruþã nimic în trecerea ei, multe au
suferit transformãri ºi doar foarte puþine au
ajuns pânã la noi aºa cum au fost la început,
nealterate de influenþe strãine. Tradiþia a
þinut aprinsã lumina simþirii artistice a
strãbunilor noºtri. Candela tradiþiei strã-

moºeºti trebuie þinutã veºnic treazã. Creaþiile
noi trebuie sã valorifice izvoadele locale sau
zonale, sã îmbogãþeascã tezaurul artei
populare strãmoºeºti, aºa cum le-au
valorificat generaþiile trecute, în nãzuinþele
lor spre tot mai frumos. Respectul tradiþiei
ºi naivitatea inspiraþiei din naturã este tot
secretul cusãturilor noastre.
Apariþia cãrþii Alexandrinei EnãchescuCantemir, Portul popular românesc, la
Editura Scrisul românesc din Craiova, în anul
1939, o ediþie îngrijitã ºi cu un cuvânt înainte
de C. Zeletin, avea sã aducã luminã într-o
zonã oarecum cenuºie. Prin paginile sale
colorate, dar ºi create dupã studii atente ºi
cercetãri pertinente, aceastã carte  album
aduce din negura timpului splendoarea
costumelor populare româneºti. De aceea,
exemplarele s-au epuizat rapid, iar necesitatea
de o avea ºi a o da mai departe a condus la
retipãrirea ei. Aºa cã, volumul  album Portul
popular românesc de Alexandrina
Enãchescu-Cantemir reapare la prestigioasa
editurã Meridiane din Bucureºti, în anul
1971, în românã, dar ºi în versiunile englezã,
francezã, germanã ºi rusã. Astfel se completa
un capitol important al istoriei noastre,
acordându-se importanþa necesarã acestei
cãrþi de cãpãtâi, acestei bijuterii editoriale.

Þãrancã din Ilfov  Muntenia (Portul popular
românesc, Alexandrina Enãchescu-Cantemir)

Amintind pe autoarea Alexandrina
Enãchescu-Cantemir, folclorista care a iubit
adânc România ºi pe români, voi cita ºi pe ing.
Erich Kolbenheyer, autorul albumului Motive
ale industriei casnice de broderii din
Bucovina tipãrit la Viena în anul 1912: Din
dorinþa de a pãstra comoara aceasta ºi de a
o face accesibilã tuturor, iar pe de altã parte
dorind de a scãpa de pericolul uitãrii ºi a
pierzaniei ºi de a salva, cât se mai poate
salva, am întreprins aceastã operã. Acestea
sunt cuvintele unui austriac, care a trãit ºi a
muncit ca director al unei ºcoli de pe
meleagurile noastre, a cunoscut þãranul român
ºi i-a apreciat arta în aºa mãsurã încât s-a simþit
obligat sã o încredinþeze hârtiei pentru a
rãmâne cât de cât în amintirea urmaºilor.
Trebuie menþionatã aici ºi reuºita de a
declara ziua de 24 iunie, ca Ziua universalã
a iei, cãmaºa tradiþionalã româneascã. Portul
naþional e ca o uniformã dupã care ni se
cunoaºte neamul, e un steag al naþiunii
române. Portul nostru e cel mai artistic ºi cel
mai distins dintre toate porturile populare
ºi trebuie sã fim mândri de aceastã zestre
milenarã.
Surse: etnobiblioteca.blogspot.com;
vdocuments.net

