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Parlamentul European a aprobat
Mecanismul de redresare ºi rezilienþã

 Implicaþi  Implicaþi  Implicaþi

Numeroºii oaspeþi ai Universitãþii Spiru Haret au
remarcat mediul intelectual de aleasã þinutã ºi faptul cã
acesta reprezintã un punct de reper semnificativ în
competiþia universitarã pentru modernizarea procesului
de învãþãmânt.
Sanctitatea Sa Papa Paul al II-lea, primind titlul de
Doctor Honoris Causa al Universitãþii Spiru Haret,
conferit la 16 octombrie 2003, consemna, între altele, în
scrisoarea sa de acceptare: Lumea universitarã a ocupat
întotdeauna un loc privilegiat în activitatea mea pastoralã.
Sunt foarte fericit cã am primit un titlu atât de important
chiar din partea unei universitãþi din Europa de Est, dintr-o
þarã pe care, în timpul pontificatului meu, am avut
plãcerea sã o vãd ieºind din întunericul asupririi ºi
îndreptându-se pe calea libertãþii. În realitate, numai o

Prin votul din 10 februarie, Parlamentul European a
confirmat acordul politic la care s-a ajuns în decembrie
2020 referitor la Regulamentul privind Mecanismul de
redresare ºi rezilienþã. Acest vot marcheazã un pas
important în direcþia punerii la dispoziþia statelor membre
a unor împrumuturi ºi granturi în valoare de 672,5 miliarde
EUR în sprijinul reformelor ºi al investiþiilor.
Mecanismul de redresare ºi rezilienþã este elementul
central al Instrumentului de redresare al Uniunii
Europene NextGenerationEU, planul menit sã permitã
UE sã iasã mai puternicã din pandemia de COVID-19.
Mecanismul va avea un rol decisiv în a asigura
redresarea Europei de pe urma impactului economic ºi
social al pandemiei, o mai mare rezilienþã a economiilor
ºi a societãþilor din UE ºi avansarea pe calea tranziþiei
verzi ºi digitale.

Despre
importanþa zilelor
autenticã pregãtire culturalã poate garanta calea spre
progres, deoarece adevãrul  cãutat, cunoscut ºi pus în
practicã  elibereazã cu adevãrat ºi integral fiinþa umanã.

de inovare digitalã WALLACHIA eHUB
vãCentrul
invitã sã participaþi miercuri, 18 februarie 2021,
ora 10:00, împreunã cu membrii consorþiului, la
workshop-ul digital
Digitalizarea proceselor prin BPM,
roboþi RPA ºi chatboþi AI
Centrul de inovare digitalã Wallachia eHub,
USH
Pro Business ºi Primãria Breaza au
organizat workshop-ul digital
Interoperabilitatea din perspectiva
cooperãrii ºi standardizãrii la nivel de
unitãþi administrativ-teritoriale locale
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Angajaþii din peste 30 de instituþii/unitãþi de învãþãmânt
din Municipiul Bucureºti nu ºi-au luat salariile
Federaþia Sindicatelor din Educaþie SPIRU HARET
avertizeazã cã angajaþii din 16 unitãþi de învãþãmânt de
masã ºi din toate unitãþile de învãþãmânt special din
Municipiul Bucureºti nu ºi-au primit salariile deoarece
Ministerul Educaþiei nu a deblocat programul de salarizare.
Angajaþii nu au nicio vinã privind neîncadrarea
unitãþilor de învãþãmânt în numãrul de posturi. Aceºtia
trebuie sã-ºi primeascã salariile la timp ºi nedeminuate
pentru munca depusã. A devenit deja o practicã: în fiecare
lunã se pune presiune pe unitãþile de învãþãmânt sã facã
disponibilizãri pentru a se încadra în buget. Cerem
Inspectoratului ªcolar al Municipiului Bucureºti ºi
Ministerului Educaþiei sã ia toate mãsurile care se impun
pentru intrarea în legalitate ºi acordarea la timp a salariilor.

Neplata la timp a salariilor atrage rãspunderea disciplinarã
a persoanelor care se fac vinovate ºi poate genera
obligarea angajatorului la plata de daune-interese, a
declarat Marius Ovidiu Nistor, preºedinte FSE SPIRU
HARET.
Menþionãm cã în aceastã situaþie sunt mai multe
grãdiniþe, ºcoli gimnaziale ºi licee din sectoarele 1 ºi 2,
toate unitãþile de învãþãmânt special din Bucureºti, dar
ºi inspectoratul ºcolar ºi Centrul Municipiului Bucureºti
de Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã.
Departamentul Comunicare ºi Imagine
Dragoº Constantin NEACªU
15.02.2021

Mioara VERGU-IORDACHE
Ne sunt zilele egale?! Da, dacã ne gândim cã fiecare
zi numãrã câte 24 de ore. Dar, insist, sunt egale? Cã nici
orele nu se sunt egale. Când eºti fericit, ai treabã multã,
te grãbeºti ºi ai soluþii, trec ca o clipã. Alteori, o orã
pare o veºnicie. Ai vrea sã se sfârºeascã atunci când
eºti supãrat, când te-ai împotmolit sã gãseºti o rezolvare,
când totul îþi pare împotrivã. ªi diferã ºi de la om la om.
Cel harnic, responsabil, cel pentru care munca este
responsabilitate, pasiune, nu corvoadã, se roagã
timpului sã mai stea, ceilalþi, sã se ducã. ªi pânã la urmã,
fiecare cu viaþa lui, cu timpul lui.
Ce te faci însã cu mâncãtorii de timp? Dar cu aceia
care cred cã doar timpul lor este important, cã doar
ceea ce fac ei este important? Aici avem o problemã,
extrem de serioasã, cu care ne confruntãm aproape
zilnic. Ai de dus la bun sfârºit un proiect ºi depinzi de
un colaborator, care sã-þi furnizeze niºte date, sã execute
o lucrare. Ce faci când acesta este neserios, când te
amânã sau când îºi îndeplineºte sarcinile în dorul lelii,
care te obligã sã stai peste program, sã regândeºti
proiectul, sã gãseºti tu scuze pentru o vinã pe care nu
o ai? Ce te faci cu aceia pentru care ziua de lucru are
duratã fixã, impunându-þi þie sã ai duratã de muncã
variabilã?
Cum e cu timpul funcþionarilor care miºcã niºte hârtii
în ritmul melcului, dar îþi pretind þie sã fii punctual, de
multe ori la cozi distanþate acum din motiv de pandemie?
Cum e cu solicitantul care se proþãpeºte în faþa unui
ghiºeu la o conversaþie cu funcþionarul când ceilalþi
stau ºi aºteaptã? Rãspunsul îl ºtim cu toþii. Se rezolvã
prin digitalizare. Aºa e! Dar tot de timp vorbim. Adicã ni
se aratã aceastã digitalizare de mulþi ani. ªi nu e!
Dar cum e la spitale? Cum e cu zilele de viaþã? Cum
ni le mãsurãm? În tratamente ºi speranþã sau în amânãri
ºi dezamãgiri? Frica strânge sau dilatã timpul? Sunt la
fel de importante zilele pentru pacient, tânãr sau bãtrân,
ºi medic?
Sau tot de timp, de zile Zilele pe care le mai avem
de trãit. Unii le mãsoarã în pâini, alþii în lingouri de aur,
unii mãsoarã alegând între medicamente ºi utilitãþi,
alþii între proprietãþi, vacanþe Posesorii unor conturi
grase le pretind celor care, de fapt, stau la originea
bunãstãrii lor, sã rabde, sã aºtepte, sã viseze la zile
albe în timpuri negre.
Pare cã timpul e egal pentru toþi. Soarele rãsare ºi
apune pentru toþi la fel. La fel? Poate cã ar trebui sã ne
gândim mai mult la importanþa zilelor, la dimensiunea lor.
Zile? Mai bine, secunde, minute. Cãci viaþa are obiceiul
sã ne producã surprize neaºteptate fãrã avertismente. ªi
totuºi, v-aþi gândit? Ne sunt zilele egale?
Egale cu ce, întrebaþi pe bunã dreptate
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NICI ªCOALÃ FÃRÃ CARTE, NICI CARTE FÃRÃ ªCOALÃ
ªtiinþa de carte este, în ziua de azi, neapãrat trebuincioasã oricui. Nu se poate numi om desãvârºit cel care nu
are chipul de a se pune în legãturã cu întreaga lume ºi a lua cunoºtinþã prin sine însuºi de ceea ce are trebuinþã
sã ºtie pentru folosul sufletesc ºi de bunãstare atât a sa, a familiei sale, cât ºi a semenilor sãi.
Spiru HARET
În luna octombrie a anului 1992, se
înfiinþa în cadrul SC Mass Media România
de Mâine, Editura Fundaþiei România de
Mâine, ca parte componentã a Fundaþiei cu
acelaºi nume, proiect cultural ºi de
învãþãmânt care avea sã îºi demonstreze
consistenþa, profunzimea ºi capacitatea de
adaptare rapidã la schimbãrile în domeniul
cultural-ºtiinþific, în ultimele trei decenii. De
fapt, Fundaþia România de Mâine a fost o
iniþiativã caracterizatã de la bun început prin
multiplele sale valenþe anticipative: mereu
gata sã fie nu numai în pas cu timpul, ci chiar
cu un pas înaintea acestuia. ªi pentru cã nu
se poate face carte fãrã... carte, sub egida
Fundaþiei, a fost înfiinþatã o editurã care sã
se alãture complementar efortului cultural
educativ al celorlalte entitãþi ale acesteia.
Editura Fundaþiei România de Mâine are
profil didactic-universitar ºi un bogat registru
editorial alcãtuit din cursuri, manuale, suporturi de curs, sinteze, compendii, monografii, tratate, albume, caiete de practicã ºi
multe alte materiale, pentru toate stadiile
învãþãmântului universitar, care vin în sprijinul
studenþilor sau al specialiºtilor în numeroase
domenii de activitate. Principiul fondator al
activitãþii editurii, pe baza cãruia se elaboreazã
programele ºi strategiile acesteia este atragerea
cãtre studiu, dezvoltarea profesionalã de þinutã
a noilor generaþii, precum ºi pregãtirea lor
intensã, prin metode moderne, informaþii de
actualitate, explicaþii exacte, pline de substanþã,
pentru economia realã, în condiþii de
competitivitate. În ultimii aproape treizeci de
ani, calitatea producþiei editoriale a fost
confirmatã atât de prestanþa ºi autoritatea
ºtiinþificã a autorilor ale cãror nume s-au
regãsit de-a lungul timpului pe copertele
cãrþilor publicate, cât ºi profesionalismului
echipei redacþionale, formatã din specialiºti cu
spirit enciclopedic ºi o pregãtire de specialitate
bazatã pe studiu ºi documentare constante.
Principalul scop al Editurii Fundaþiei România
de Mâine rãmâne diseminarea culturii ºi a
cercetãrii ºtiinþifice de la ºi cãtre oamenii
valoroºi, cu înaltã þinutã intelectualã,
adevãrate modele morale ale societãþii
contemporane.
În mediul universitar ºi în cel editorial,
Editura Fundaþiei România de Mâine este
recunoscutã unanim drept cea mai puternicã
editurã universitarã din Sudul României. Nici
una dintre universitãþile concurente, fie ele
de stat sau private, nu se poate mândri cu
autorii editaþi, cu titlurile apãrute, cu
standardele de calitate pe care le-a avut ºi
le promoveazã în continuare aceastã editurã.
Dupã aproape treizeci de ani de la
înfiinþare, impactul sutelor de titluri
publicate, al sutelor de mii de volume tipãrite,
poate fi cuantificat prin interesul crescând
al cititorilor, creºterea numãrului de solicitãri
pentru reeditare ºi, nu în ultimul rând, de
epuizarea rapidã a unor lucrãri de interes
ºtiinþific, în special din domeniul umanist.
Acoperind în egalã mãsurã domeniul
socio-umanist ºi pe cel al ºtiinþelor exacte,
portofoliul Editurii Fundaþiei România de
Mâine cuprinde arii variate, precum: Istorie;
Filosofie; Sociologie; Psihologie; Jurnalism;
Comunicare ºi relaþii publice; ªtiinþele comunicãrii; Management; Marketing; Finanþe ºi
bãnci; Afaceri economice internaþionale; Matematicã; Informaticã; Drept; Administraþie
publicã; Studii culturale; Geografie; Limba ºi
literatura românã; Limbi ºi literaturi strãine;
Arhitecturã; Artele spectacolului în teatru;
Pedagogie; Pedagogie muzicalã; Kinetoterapie
ºi motricitate specialã; Educaþie fizicã ºi sport;
Medicinã veterinarã ºi altele. În fiecare dintre
aceste domenii, activitatea redacþionalã este
îndreptatã în direcþia rafinãrii textelor ºi conþinutului, pe baza documentãrii ºi a contactului
neîntrerupt cu autorii sau colectivele de autori,
astfel încât informaþiile necesare sã fie nu numai
temeinice ºi de calitate, dar ºi accesibile
categoriilor de cititori cãrora li se adreseazã.
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Alãturi de publicaþiile dedicate exclusiv
activitãþii universitare ºi academice, programul
editorial al Editurii Fundaþiei România de
Mâine are în vedere ºi cititorii obiºnuiþi,
pasionaþi de istorie, politicã, geografie,
memorialisticã, interviuri, artã, arhitecturã,
psihologie, eseisticã. Volumele aparþinând
tuturor acestor sfere de lecturã de mare interes
sunt regãsite în oferta permanentã a editurii,
inclusiv prin reeditãri sau tiraje suplimentare.
Activitatea de cercetare deþine, de asemenea, un loc important în cadrul Editurii
Fundaþiei România de Mâine, prin editarea
lucrãrilor aparþinând unor nume de referinþã
în fiecare dintre specialitãþi, constituind un
reper pentru cei care se vor dedica cãutãrilor
ºi descoperirilor sau aprofundãrii tendinþelor
din lumea academicã. În aceastã categorie
editorialã, un loc extrem de important îl
constituie Analele Universitãþii Spiru Haret,
cu serii pe fiecare domeniu studiat ºi pe fiecare
specializare, corespunzãtoare profilelor facultãþilor, publicaþii ce apar cu frecvenþã trimestrialã, în care sunt promovate lucrãri apãrute
sub egida editurii. În aceeaºi mãsurã, se acordã
o atenþie deosebitã culegerilor de comunicãri
ºtiinþifice ale specialiºtilor, cadrelor didactice,
docto-ranzilor, masteranzilor ºi studenþilor,
pentru a asigura legãtura politicii editoriale cu
evoluþia realã a curentelor ºi orientãrilor din
toate domeniile.
În vederea acoperirii sistematice a unor
domenii, în special din aria ºtiinþelor socioumaniste, preocuparea editurii a fost
orientatã ºi în direcþia fondãrii colecþiilor de
carte, al cãror parcurs sã evolueze ritmic,
prin editarea ºi publicarea unor lucrãri
semnate de autori de prestigiu. Astfel, au
luat fiinþã urmãtoarele colecþii: Studii ºi
eseuri de filozofie  lucrãri din domeniul
filosofiei ºi filosofiei istoriei; Paradigme ale
cunoaºterii umane  titluri din aria filosofiei
culturii ºi istoriei filosofiei; Centenarul
Marii Uniri  cãrþi dedicate evenimentelor
istorice care au precedat sau s-au desfãºurat
în timpul ºi dupã Primul Rãzboi Mondial,
dar ºi analize ale contextului european ºi
mondial al epocii; Multilingvism ºi culturi
în dialog  studii ºi eseuri asupra
perspectivelor dialogului istoric, filosofic,
cultural ºi ale omogenizãrii conºtiinþei
europene; Copilãrie fericitã  carte pentru
copii ºi adolescenþi.
Editura Fundaþiei România de Mâine este
un participant constant ºi activ la numeroase
târguri de carte, cu prilejul cãrora organizeazã
lansãri de carte ºi mese rotunde apreciate de
un numãr crescând de participanþi. Încã de la
începuturile existenþei sale, editura a fost
prezentã cu stand propriu la toate
manifestãrile cu acest specific, în Bucureºti
ºi în toate marile oraºe ale României. De
asemenea, editura are o reþea de difuzare de
carte prin biblioteci, librãrii ºi puncte de
vânzare proprii, dar ºi prin colaborarea cu
librãrii de prestigiu, un exemplu în acest sens
fiind cooperarea cu librãriile din reþeaua
Cãrtureºti. Librãria online prezentã pe siteul editurii, înfiinþatã în urmã cu trei ani, se aflã
acum într-un proces de amplã restructurare
ºi regândire a strategiei de promovare ºi
vânzãri, urmând ca în scurt timp sã capete o
înfãþiºare nouã, interactivã ºi dinamicã în timp
real, rãspunzând exigenþelor unei pieþe de
carte în continuã evoluþie.
Nu în ultimul rând, pãstrând exigenþele
de conþinut editorial, editura pregãteºte noi
apariþii, semnate de autori prestigioºi,
personalitãþi ale culturii, învãþãmântului ºi
ºtiinþei româneºti, dar ºi noi colecþii ºi
reeditarea unor cãrþi de succes.
Este un an aniversar pentru Fundaþia
România de Mâine, iar ca parte componentã
a acestui proiect caracterizat de un dinamism
aparte, Editura Fundaþiei România de Mâine,
se va situa pe aceleaºi coordonate ale
excelenþei ºi culturii de calitate.

APEL PUBLIC
pentru declararea
Zilei Naþionale
a Educaþiei Digitale
Comunitatea ONedu România,
structura elevilor care militeazã
pentru digitalizarea sistemului
educaþional, lanseazã un apel public
cãtre parlamentarii României, în
vederea adoptãrii Zilei Naþionale a
Educaþiei Digitale pe data de 20
noiembrie.
Ziua Naþionalã a Educaþiei
Digitale vine ca un plus la
digitalizarea sistemului educaþional
din România, încurajând astfel
Ministerul Educaþiei, autoritãþi
publice locale ºi organizaþii nonprofit sã facã demersuri ºi activitãþi
în aceastã zonã controversatã în
ultima perioadã.
Adoptarea unei astfel de zile la
nivel naþional ar arãta cã statului încã
îi mai pasã de informarea corectã a
populaþiei cu privire la ce înseamnã
în fapt educaþia digitalã, de ce este
importantã digitalizarea sistemului ºi
de ce trebuie investit în acest sector.
Vom face toate demersurile necesare
pentru ca anul acesta sã avem Ziua
Naþionalã a Educaþiei Digitale în
mod oficial. a declarat Cosmin
Andrei, preºedintele Comunitãþii
ONedu România.
Iniþiativa legislativã poate fi
vizualizatã pe: http://bit.ly/initiativazned.

Comunitatea ONedu România a
organizat anul trecut, în aceeaºi datã,
un eveniment numit Ziua Naþionalã
a Educaþiei Digitale, la care au
participat mii de persoane din sfera
educaþionalã.

*Comunitatea ONedu România este o
structurã a Asociaþiei Mã Bucur de Viaþã,
cu rol de a oferi resurse gratuite pentru
ºcoli, licee ºi organizaþii non-profit, prin
digitalizare, ºi pentru a organiza campanii
în sensul digitalizãrii educaþiei, implicãrii
tinerilor în acþiuni de voluntariat ºi
promovarea de proiecte menite sã dezvolte
comunitãþi.
email: contact@onedu.ro; web: onedu.ro

Dragoº CIOCÃZAN
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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Unde ne sunt absolvenþii
Ciprian Eugen ªTEFÃNESCU este absolvent al
Facultãþii de Marketing ºi Comerþ Exterior, promoþia 2000.
Cursurile urmate la Universitatea Spiru Haret au
fost fundamentul teoretic al carierei mele. Ulterior, cei
doi ani de ucenicie ca asistent universitar la
Universitatea Spiru Haret ºi apoi masterand în
Marketing ºi Comunicare în Afaceri au îmbogãþit
cunoºtinþele deja acumulate ºi mi-au deschis calea cãtre
câºtigarea experienþei profesionale. Au urmat companii,
provocãri, pieþe internaþionale, noi produse, noi servicii,
strategii de marketing aplicate, apoi au urmat
perfecþionãri ºi alte cursuri, networking ºi, puþin cate
puþin, am evoluat în ceea ce sunt astãzi.
ªi în prezent mi se întâmplã sã fiu invitat sã þin
prelegeri la universitãþi sau pentru companii ca parte a
contractelor de consultanþã, însã de fiecare datã îmi
amintesc cu mare drag de momentele când intram la
seminarii cu studenþii de la Universitatea Spiru Haret ºi
discutam lucruri atât de interesante, cea mai mare
satisfacþie a mea fiind faptul cã, ºi la 4-5 ani dupã
reorientarea carierei mele cãtre zona de afaceri, încã mai
primeam apeluri de la foºtii studenþi care îmi mulþumeau
pentru diversele sfaturi ºi idei pe care le formulasem în
colaborarea noastrã.
Recomand cu încredere Universitatea Spiru Haret
ºi chiar în virtutea faptului cã piaþa se confruntã cu o
mare inflaþie de economiºti, facultatea pe care am
absolvit-o cântãreºte foarte mult în aceastã piaþã,
aplicaþiile practice ºi studiile de caz aprofundate fiind
de un real folos ºi fãcând diferenþa între învãþãmântul
de stat ºi cel în mediul privat, în cadrul Universitãþii
Spiru Haret.
Recomand în final Universitãþii Spiru Haret sã îºi
dedice energia în a crea pachete atractive pentru
studenþii strãini care nu de puþine ori m-au abordat în
încercarea de a obþine mai multe informaþii privind
procedura ºi documentele necesare înregistrãrii la studii
universitare în România. La nivelul de pregãtire ºi
profesionalism al cadrelor didactice din cadrul
Universitãþii Spiru Haret sunt sigur cã se pot preda cu
succes cursuri susþinute în limba englezã.

Centrul de inovare digitalã WALLACHIA eHUB
vã invitã sã participaþi miercuri, 18 februarie 2021, ora 10:00,
împreunã cu membrii consorþiului, la workshop-ul digital

Digitalizarea proceselor prin BPM,
roboþi RPA ºi chatboþi AI
Evoluþia tehnologicã acceleratã din ultimii ani
a pus la dispoziþia companiilor instrumente
sofisticate pentru automatizarea ºi digitalizarea
proceselor. Construirea unui spaþiu digital virtual
în care oamenii ºi roboþii lucreazã împreunã a
devenit azi realitate.
Interfeþele conversaþionale automate ºi
roboþii RPA executã rapid ºi fãrã erori activitãþile
repetitive în timp ce oamenii rezolvã excepþiile,
iau decizii ºi instruiesc roboþii. În acest mod compania digitalã funcþioneazã 24 h/365 zile ºi
poate oferi produse ºi servicii de înaltã calitate, la nivel global fãrã întreruperi sau erori.
Centrul Wallachia eHub, ca entitate specializatã a regiunii Sud-Muntenia în accelerarea
procesului de transformare digitalã, îºi propune prin acest eveniment sã informeze partenerii
asupra aspectelor esenþiale privind modernizarea ºi eficientizarea proceselor de lucru din
companii prin digitalizarea ºi automatizarea acestora folosind tehnologii avansate.
Evenimentul se adreseazã în primul rând mediului de afaceri, dar ºi autoritãþilor publice,
precum ºi cetãþenilor interesaþi în aceste procese.
Agenda evenimentului
 Cuvânt de deschidere:
- Costin Lianu, preºedinte Wallachia eHub, director general USH Pro Business 
moderator;
- Irina Rãdulescu, coordonator Wallachia eHub.
 Digitalizarea proceselor folosind tehnologii low-code  Cãtãlin Profir, CEO Encorsa
 Automatizarea proceselor cu roboþi RPA  Radu Mãrgãrit, CIO Encorsa
 Automatizarea proceselor cu chatboþi AI  Radu Mãrgãrit, CIO Encorsa
 Automatizarea proceselor cu BPM  Radu Mãrgãrit, CIO Encorsa
Evenimentul se va desfãºura online pe platforma GoToMeeting în data de 18 februarie
2021, de la ora 10.00 (link acces workshop: https://global.gotomeeting.com/join/599935621)
Pentru confirmare participare ºi informaþii suplimentare:
telefon: 0722.596.476; e-mail iri_radulescu@yahoo.com (Rãdulescu Irina)
sau
telefon: 0740.521.967; e-mail clianu@gmail.com (Costin Lianu).
USH Pro Business
Evenimente, Comunicare ºi Internaþionalizare
www.ushprobusiness.ro

Alege o facultate
la Universitatea Spiru Haret.
Te conving o serie de motive
pentru a deveni student haretist!
Programe de Internship,
Voluntariat,
Joburi, proiecte

start-up
Workshop-uri, proiecte,
conferinþe
Burse ERAMUS
Platforma e-Learning Blackboard
Medii de dezvoltare:
Institutul Central de Cercetare,
Centrul de Formare Profesionalã,
Centre de cercetare ºtiinþificã
ale facultãþilor, Centrul de
Consiliere ºi Orientare în
Carierã, Centrul de limbi strãine,
Departamentul de Pregãtirea
Personalului Didactic.
Stagii de practicã în
structurile conexe
Beneficii ºi discount-uri prin
legitimaþia de student ISIC









Centrul de inovare digitalã Wallachia eHub, USH Pro Business
ºi Primãria Breaza au organizat workshop-ul digital

Interoperabilitatea din perspectiva cooperãrii
ºi standardizãrii la nivel de unitãþi
administrativ-teritoriale locale
Centrul Wallachia eHub, ca entitate specializatã a regiunii Sud-Muntenia în a accelera
procesul de transformare digitalã, ºi-a propus
prin acest eveniment sã informeze partenerii
asupra aspectelor esenþiale privind dezvoltarea,
îmbunãtãþirea ºi promovarea factorilor-cheie de
interoperabilitate ºi a instrumentelor de sprijin,
luând în considerare, în acelaºi timp, nevoile ºi
prioritãþile utilizatorilor finali. Evenimentul s-a
adresat mediului de afaceri ºi autoritãþilor
publice, precum ºi cetãþenilor interesaþi în aceste
procese.
În continuarea dezbaterilor anterioare, organizatorii ºi invitaþii au tratat interoperabilitatea sub aspectul colaborãrii UAT-urilor ºi au rãspuns întrebãrilor din tematica
evenimentului:  Cum evaluãm capacitatea digitalã a UAT: aplicaþii, sisteme, reþele, licenþe,
personal etc?  Cum reducem excluziunea digitalã pentru folosirea tehnologiei digitale?
 Cum asigurãm transparenþa bazatã pe digitalizare?  Cum implicãm ºi angajarea cetãþenilor
în procesele de planificare strategicã, planificare bugetarã participativã sau politici de
angajare democraticã bazatã pe tehnologia digitalã?  Cum asiguram alfabetizarea digitalã
care va dezvolta spiritul gândirii algoritmice ºi programãrii cu ajutorul implicãrii populaþiei
ºcolare, studenþeºti etc?  Cum asigurãm simplificarea administrativã?
De asemenea, Ioana ªtefan, reprezentant Cluster CERMAND, a vorbit despre
Transformarea digitalã în perioada 2021-2027 ºi viziuni strategice privind implementarea
soluþiilor de interoperabilitate la nivelul administraþiilor publice europene.
Au participat, ca invitaþi: Bogdan Novac, primarul oraºului Breaza, reprezentanþi ai
Consiliul Judeþean Prahova, ai UAT, ai Wallachia eHub.
Evenimentul s-a desfãºurat în mediul online pe platforma GoToMeeting în data de 12
februarie 2021, începând cu ora 12.00 (https://global.gotomeeting.com/join/362757381)
USH Pro Business
Evenimente, Comunicare ºi Internaþionalizare
www.ushprobusiness.ro
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Grãdiniþa PRIETENII MEI este locul de poveste
unde oamenii mici fac lucruri mari!
Hai, fii ºi tu prietenul lor!
Pentru programarea unei vizionãri a grãdiniþei puteþi suna la numerele
de telefon 0745.028876, 021.2224642 sau 0739.662770
sau puteþi scrie pe adresa de email gradinitaprieteniimei@gmail.com
Adresa: Bdul Metalurgiei nr.87, sector 4, Bucureºti
Locurile sunt limitate întrucât sunt respectate toate regulile ce þin
de distanþare fizicã ºi numãr redus de copii în grupele de preºcolari!
www.gradinitaprieteniimei.ro
Haideþi sã recunoaºtem: oricât de buni
ºi eficienþi, de harnici ºi atenþi au fost în
online (atât preºcolarii, cât ºi cadrele
didactice), nimic nu se comparã cu revederea
ºi bucuria exprimatã odatã intraþi pe poarta
grãdiniþei! Copiii de la Prietenii Mei îºi
iubesc Grãdiniþa pentru cã aici ei se simt
unici, valorizaþi, puternici, importanþi, liberi,
îngrijiþi ºi, mai ales, iubiþi!
Grãdiniþa Prietenii Mei nu este doar
spaþiul de joacã perfect pentru orice copil,
este spaþiul educaþional în care copiii învaþã
despre viaþã, în tot conþinutul ei, este locul

de poveste în care eroii sunt prichindeii de
astãzi, oamenii mari de mâine!
Copiii au aflat despre Pictori ºi opere
de artã, au învãþat despre Compozitori ºi
instrumente muzicale, au impresionat prin
naturaleþe, spontaneitate, perspicacitate ºi
cu talentul lor actoricesc în cadrul activitãþii
Teatrul ºi scena!
Sã vã spunem ºi despre Clubul micii
bucãtari?
Imaginile surprinse în timpul activitãþilor
vorbesc de la sine despre atmosfera din
Grãdiniþa Prietenii Mei! Priviþi!
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Hainele cele goale
ale împãratului

Fiecare secol a adus cu sine o
schimbare de paradigmã, ceva nou, altfel,
care ne-a împins înainte. ªi niciodatã
aceastã schimbare nu a fost pe placul
tuturor, nu ne-a luat nimeni de mânã sã ne treacã drumul, sã ne deschidã cu
o reverenþã uºa noii lumi care tocmai se nãºtea. Aproape de fiecare datã a
fost vorba despre un brânci zdravãn, o trezire bruscã la realitate. Începând
cu Renaºterea, care ne-a scos din întunecata Epocã de Mijloc, continuând
cu strãlucitorul ºi petrecãreþul baroc, trecând prin romantism, anii nebuni,
douã rãzboaie atroce ºi secolul vitezei, am ajuns, din ghiont în ghiont, în
acest veac care trebuia sã fie religios sau sã nu fie deloc. Într-un fel, Malraux
avea dreptate: cu siguranþã, acest secol este religios, doar cã zeii se numesc
altfel. Am trecut de la luminosul ºi revoluþionarul secol XIX, cu teoriile sale
despre afirmarea naþiunilor, la un uriaº sistem planetar, un fel de societate
tribalã globalizatã în care suliþele, totemurile ºi colibele seamãnã izbitor
unele cu altele.
Întreaga planetã s-a lãsat prinsã într-un dans haotic al formelor fãrã
fond. Arderea etapelor nu mai este un fenomen care dureazã zeci de ani, ci
numai câteva luni: evoluþia nãucitor de rapidã a tehnologiilor de orice fel nu
mai lasã timp de gândire, de reflecþie, de cumpãnire. Mergi înainte sau riºti
sã fii lãsat în urmã, cãlcat în picioare, un ciudat arãtat cu degetul de cei prea
grãbiþi sã mai vadã sau sã înþeleagã cã arborii cresc la fel de încet, cã
Soarele rãsare din acelaºi loc, cã râurile se încãpãþâneazã sã curgã tot de la
deal la vale. Povestea e acum pe dos: împãratul nu se mai plimbã gol, copleºit
de aplauzele ºi uralele curtenilor, mândru de inexistentele sale haine noi.
Tot ce putem vedea de aceastã datã sunt niºte haine care se plimbã goale,
fãrã a-l conþine pe împãrat. O butaforie de doi bani încropitã din cârpe
ieftine. O formã goalã de conþinut, pentru cã împãratul nu mai este decât un
chip topit în mâzga uniformizantã a unui timp care ridicã statui mediocritãþii
ºi ignoranþei de orice fel.
Tâlcul vechiului basm rãmâne acelaºi, numai cã acum nu se mai referã la
linguºirea laºã a unui om, ci la zeificarea formei înºelãtoare pe care acesta o
capãtã prin veºmintele sale. Adulãm o hologramã, ceva ce nu putem atinge.
Þesem zi de zi o capcanã în care, la un moment dat, propria superficialitate
ne va împinge. Momentele de cumpãnã, însã, au un mare avantaj: ne trezesc
periodic din visul arogant al unei existenþe pe care ne închipuim cã o ducem
aºa cum trebuie ºi ne fac sã vedem din nou, limpede, ºi împãratul ºi
inexistentele sale haine noi.

VITRALII

Dragoº CIOCÃZAN

Au început
înscrierile la

Astra Film
Festival 2021
Se pregãteºte o nouã ediþie a celui mai important festival de film documentar
din Europa Centralã ºi de Est, la Sibiu. Pânã în data de 15 aprilie, regizorii ºi
producãtorii de film documentar din toatã lumea îºi pot înscrie producþiile
realizate în anii 2020 ºi 2021. Programul oficial al festivalului cuprinde trei
secþiuni competiþionale ºi o serie de secþiuni curatoriale ºi programe tematice.
Secþiuni competiþionale: Voci emergente ale documentarului, Europa
Centralã & de Est ºi secþiunea România.
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Limba românã e patria mea
În limba ta
În aceeaºi limbã
Toatã lumea plânge,
În aceeaºi limbã
Râde un pãmânt.
Ci doar în limba ta
Durerea poþi s-o mângâi,
Iar bucuria
S-o preschimbi în cânt.
În limba ta
Þi-e dor de mama
ªi vinul e mai vin,
ªi prânzul e mai prânz.
ªi doar în limba ta
Poþi râde singur,
ªi doar în limba ta
Te poþi opri din plâns.
Iar când nu poþi
Nici plânge ºi nici râde,
Când nu poþi mângâia
ªi nici cânta,
Cu-al tãu pãmânt,
Cu cerul tãu în faþã,
Tu taci atunce
Tot în limba ta.

Limba noastrã
cea Românã
Sãrut vatra ºi-al ei nume
Care veºnic ne adunã,
Vatra ce-a nãscut pe lume
Limba noastrã cea românã.
Cânt a Patriei fiinþã
ªi-a ei rodnicã þãrânã
Ce-a nãscut în suferinþã
Limba noastrã cea românã.
Pre pãmânt strãvechi ºi magic
Numai dânsa ni-i stãpânã:
Limba neamului meu dacic,
Limba noastrã cea românã.
În al limbilor tezaur
Pururea o sã rãmânã
Limba doinelor de aur,
Limba noastrã cea românã.

Grigore VIERU
14 februarie 1935

18 ianuarie 2009

Istoria de sub pãmânt
Un depozit de bronzuri cu 21 de piese a fost descoperit lângã
Turda,
la Livada (jud. Cluj)
Nu putea sã treacã anul 2020 fãrã o
descoperire arheologicã importantã la câte bogãþii
ascunde pãmântul acestei þãri! Astfel, în zilele
frumoase de început de toamnã, doi turdeni, tatã
ºi fiu, au descoperit un tezaur (depozit) din bronz
cu 21 de piese având venerabila vârstã de peste
3000  3500 de ani. Ei au donat piesele Muzeului
de Istorie din Turda.
Este un tezaur descoperit lângã satul Livada.
Este compus din piese din bronz, 16 toporaºe,
douã lame ºi trei formaþiuni cãrora noi le zicem
turte. Astfel de depozite sunt destul de frecvente
în Transilvania ºi în România. Al nostru dateazã
din epoca bronzului târziu. Împreunã cu un
coleg de la muzeu ºi cu cei doi descoperitori am
fost la locul descoperirii, am vãzut groapa din
care provine depozitul, am înregistrat locul cu
GPS-ul ºi ne propunem sã efectuãm chiar o un
mic diagnostic, o mica cercetare preventivã,
pentru a clarifica prin sãpãturã specializatã
contextul descoperirii. Au o importanþã aparte
pentru cã ºtim exact locul descoperirii. Putem
sã efectuãm o micã sãpãturã arheologicã,

pentru a lãmuri contextul ºi de unde provin. Ele
nu provin din sit arheologic, a declarat directorul
Muzeului de Istorie din Turda, Dan Matei.
Cei doi descoperitori, spre cinstea lor, au
fãcut un gest frumos, le-au adus ºi le-au donat
muzeului nostru, a mai spus directorul Muzeului
de Istorie din Turda, care sperã ca ºi alþii sã facã
la fel. Piesele depozitului de bronzuri au fost
descoperite cu un detector de metale autorizat.
Livada (în trecut ªchiopi) este un sat în
comuna Petreºtii de Jos din judeþul Cluj. La Livada
s-au mai descoperit urme ale unor construcþii din
epoca romanã (ziduri de piatrã, þigle ºi cãrãmizi).
Satul Livada (ªchiopi) este menþionat în
documente încã din anul 1310 cu denumirea
Egres, apoi la 1348  Egrus, la 1358  Egres, la
1440  Poss. Alsoegres (moºia Agriºu de Jos),
1484  Olahegres et Magyar Egres (Agriºul
Românesc ºi Agriºul Unguresc). În româneºte
apare pentru prima datã la 1733 cu denumirea de
ªchiopi. Din 1964 se numeºte Livada.

George V. GRIGORE

Surse: cluj24.ro; newsweek.ro; zcj.ro; dcnews.ro; infoziare.ro

 Voci emergente ale documentarului. Sunt eligibile documentare de
lungmetraj (cu durata de peste 50 de minute), care au fost finalizate dupã data
de 1 ianuarie 2020 ºi sunt semnate de autori aflaþi la primul, al doilea sau cel
mult al treilea film.
 Europa Centralã & de Est. La aceastã secþiune sunt eligibile documentare
de lungmetraj (peste 50 min) finalizate dupã 1 ianuarie 2020, care abordeazã
problematici specifice blocului ex-comunist.
 România. Sunt eligibile documentare finalizate dupã 1 ianuarie 2020,
produse sau coproduse în România sau documentare care abordeazã
problematici specifice României, indiferent de durata acestora.
Pe lângã secþiunile competiþionale, programul oficial cuprinde o serie de
selecþii curatoriale, secþiuni tematice ºi programe speciale. Înscrierea filmelor
se poate face pânã în data de 15 aprilie. Regulamentul complet poate fi consultat
aici: https://2021.astrafilm.ro/
Festivalul se va desfãºura în douã etape. În perioada 27 august12 septembrie, Astra Film va avea loc în aer liber (27 august-5 septembrie)  cu
proiecþii de filme ºi evenimente în aer liber, în spaþii inedite, ºi online
(6-12 septembrie)  cu proiecþii de filme, evenimente ºi programul dedicat
industriei filmului documentar). În perioada 11-16 octombrie va avea loc Astra
Film Junior  program de iniþiere în filmul documentar dezvoltat pentru publicul
tânãr ºi foarte tânãr. Organizatorii spun cã, în funcþie de reglementãrile
COVID-19 care vor fi în vigoare în perioada preconizatã, programul anunþat
poate suferi modificãri.
Ediþia din 2021 va continua sã exploreze noul climat în care se desfãºoarã
evenimentele culturale, aºa cum am fãcut-o anul trecut, când, practic, am
reinventat festivalul ºi am gãsit modalitãþi inedite de a ajunge la publicul
nostru fidel ºi de a atrage public nou. Aºa au fost, de exemplu, proiecþiile pe un
ecran amplasat între mori de vânt, vizionate din bãrci plutind pe lac, în mijlocul
miraculosului Muzeu Astra. În acest an, vom veni cu noi surprize, într-o ediþie
care se va desfãºura în aer liber ºi online, plus mult aºteptatul eveniment Astra
Film Junior, pe care vom fi fericiþi sã îl reluãm, a declarat regizorul Dumitru
Budrala, directorul Astra Film Festival.

Depozitul de bronzuri

Locul descoperirii Depozitului de bronzuri

colectiv 
cel mai bun documentar la
London Critics Circle Film Awards
Filmul colectiv, regizat de cineastul Alexander Nanãu,
a fost desemnat cel mai bun documentar la ediþia din acest
an a galei London Critics Circle Film Awards, organizatã
pe 7 februarie, în format virtual, informeazã Agerpres citând
revista Variety.
colectiv a fost desemnat de Centrul Naþional al
Cinematografiei drept propunerea României la premiile
Oscar 2021, la categoria Cel mai bun lungmetraj
internaþional, anterior numitã Cel mai bun film strãin.
Este prima oarã când un documentar reprezintã propunerea
României în competiþia pentru premiile Academiei de Film
Americane. În plus, distribuitorii americani ai filmului,
Magnolia Pictures ºi Participant, vor înscrie colectiv ºi
la categoria Cel mai bun documentar.
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CETÃÞEAN EUROPEAN
Reprezentanþa UE în România informeazã:
Verificarea dezinformãrii
ecologice online:
în jumãtate dintre cazuri
folosirea menþiunii
ecologic nu este întemeiatã
pe dovezi
 La sfârºitul lunii ianuarie 2021, Comisia Europeanã ºi
autoritãþile naþionale de protecþie a consumatorilor au
publicat rezultatele unei verificãri minuþioase a site-urilor
web, un exerciþiu care se efectueazã în fiecare an pentru a
se identifica încãlcãri ale legislaþiei UE în materie de
protecþie a consumatorilor pe pieþele online. Anul acesta,
pentru prima datã, verificarea s-a axat pe dezinformarea
ecologicã, denumitã ºi greenwashing, practicã prin care
întreprinderile susþin cã fac mai mult pentru mediu decât
fac în realitate.
În cadrul acestei verificãri s-a analizat folosirea menþiunii
ecologic în diverse sectoare de activitate, cum ar fi
confecþiile, produsele cosmetice ºi echipamentele de uz
casnic. Autoritãþile naþionale de protecþie a consumatorilor
au avut motive sã creadã cã, în 42 % din cazuri, afirmaþiile
în acest sens au fost exagerate, false sau înºelãtoare,
acestea putând fi calificate drept practici comerciale neloiale
în temeiul normelor UE. Amploarea dezinformãrii ecologice
a crescut, pe fondul tendinþei consumatorilor de a alege
produse ecologice.
Principalele constatãri
Dupã o verificare mai amplã, Comisia ºi autoritãþile de
protecþie a consumatorilor s-au oprit asupra unui numãr
de 344 de afirmaþii aparent îndoielnice, pe care le-au analizat
în detaliu, ºi au constatat cã:
 În mai mult de jumãtate din cazuri, comerciantul nu a
furnizat suficiente informaþii astfel încât consumatorii sã
poatã aprecia exactitatea afirmaþiilor.
 În 37 % din cazuri s-au folosit afirmaþii vagi ºi generale,
cum ar fi eco-responsabil, ecologic, durabil, care
urmãreau sã le ofere consumatorilor impresia nefondatã cã
un produs nu are impact negativ asupra mediului.
 În plus, în 59 % din cazuri, comerciantul nu a furnizat
dovezi uºor de verificat în sprijinul afirmaþiei fãcute.
În cadrul evaluãrilor globale efectuate de autoritãþi,
s-a constatat cã, luând în considerare diverºi factori, în
42 % din cazuri au existat motive sã se creadã cã afirmaþiile
ar putea fi false sau înºelãtoare ºi, prin urmare, cã ar putea
constitui o practicã comercialã neloialã în temeiul Directivei
privind practicile comerciale neloiale.
Context
Acþiunea de verificare minuþioasã presupune efectuarea
simultanã a unui set de verificãri pe diferite site-uri web
pentru a identifica încãlcãri ale legislaþiei UE în materie de
protecþie a consumatorilor într-un anumit sector. În acest
an, acþiunea s-a axat pe întreprinderile care pretind cã vând
produse ecologice. Acest tip de verificãri sunt coordonate
de Comisia Europeanã ºi sunt efectuate anual de autoritãþile
naþionale de asigurare a respectãrii legii din UE, care
formeazã Reþeaua de cooperare pentru protecþia
consumatorilor..
Verificarea site-urilor web cu accent pe dezinformarea
ecologicã este una dintre iniþiativele pe care Comisia le
întreprinde pentru a le permite consumatorilor sã facã
alegeri mai durabile. O altã iniþiativã este angajamentul
privind consumul verde (Green Consumption Pledge), pe
care comisarul Reynders a lansat-o la 25 ianuarie 2021,
precum ºi o propunere legislativã menitã sã responsabilizeze consumatorii în tranziþia ecologicã printr-o mai
bunã informare cu privire la durabilitatea produselor ºi o
mai bunã protecþie împotriva anumitor practici, cum ar fi
dezinformarea ecologicã ºi obsolescenþa timpurie. Va urma
ºi o propunere legislativã privind folosirea menþiunii
ecologic utilizând metodele care se bazeazã pe amprenta
de mediu.
Ca parte a strategiei sale De la fermã la consumator,
Comisia va propune un model obligatoriu armonizat de
etichetare nutriþionalã pe partea frontalã a ambalajelor
produselor alimentare, astfel încât consumatorii sã aleagã
în cunoºtinþã de cauzã alimente sãnãtoase ºi durabile.
Pentru unele aparate de uz casnic, eticheta energeticã a
UE oferã deja o indicaþie clarã ºi simplã a eficienþei
energetice a produselor, ceea ce ajutã consumatorii sã facã
economii la factura de energie ºi reduce în acelaºi timp
emisiile de gaze cu efect de serã în întreaga UE.
Potrivit unei recente anchete de monitorizare a pieþei
de consum, 78 % dintre consumatori au considerat cã
impactul probabil asupra mediului al aparatelor de uz casnic
este un criteriu foarte important sau destul de important
atunci când aleg un produs.

Planul european de combatere a cancerului: o nouã abordare
a UE în materie de prevenire, de tratament ºi de îngrijire
 În ajunul Zilei mondiale de luptã împotriva cancerului,
în 3 februarie, Comisia Europeanã a prezentat Planul
european de combatere a cancerului  o prioritate majorã
în domeniul sãnãtãþii a Comisiei ºi un pilon esenþial al
unei uniuni europene a sãnãtãþii puternice. Având ca punct
de plecare noi tehnologii, cercetare ºi inovare, Planul de
combatere a cancerului stabileºte o nouã abordare a UE în
materie de prevenire, de tratament ºi de îngrijire în domeniul
cancerului. Acest plan va aborda întregul parcurs al bolii,
de la prevenire la calitatea vieþii pacienþilor bolnavi de cancer
ºi a persoanelor care au supravieþuit acestei boli, concentrându-se asupra acþiunilor în cazul cãrora UE poate genera
cea mai mare valoare adãugatã.
Planul european de combatere a cancerului va fi sprijinit
prin acþiuni care acoperã mai multe domenii de politicã, de
la ocuparea forþei de muncã, educaþie, politicã socialã ºi
egalitate, trecând prin domeniile comercializãrii, agriculturii,
energiei, mediului ºi climei, pânã la transporturi, politica de
coeziune ºi impozitare.
Patru domenii principale de acþiune
Planul de combatere a cancerului este structurat în jurul
a patru domenii principale de acþiune, cu 10 iniþiative
emblematice ºi numeroase acþiuni de sprijin. Acest plan
va fi pus în aplicare cu ajutorul întregii game de instrumente
de finanþare ale Comisiei, pentru acþiunile de combatere a
cancerului fiind alocat special un cuantum total de
4 miliarde EUR, inclusiv din partea programelor UE pentru
sãnãtate, Orizont Europa ºi Europa digitalã.
 Prevenirea prin acþiuni care abordeazã principalii
factori de risc precum tutunul (cu scopul de a se asigura
faptul cã, pânã în 2040, mai puþin de 5 % din populaþie
consumã tutun), consumul nociv de alcool, poluarea
mediului ºi substanþele periculoase. În plus, o campanie
intitulatã HealthyLifestyle4All (Un mod de viaþã sãnãtos
pentru toþi) va promova o alimentaþie sãnãtoasã ºi
activitatea fizicã. Pentru a preveni tipurile de cancer cauzate
de infecþii, obiectivul Planului de combatere a cancerului
este ca, pânã în 2030, cel puþin 90 % din populaþia þintã a UE
de fete sã fie vaccinatã ºi sã se sporeascã în mod semnificativ
gradul de vaccinare a bãieþilor.
 Depistarea timpurie a cancerului prin îmbunãtãþirea
calitãþii diagnosticelor ºi a accesului la acestea ºi prin
sprijinirea statelor membre pentru a se asigura faptul cã,
pânã în 2025, 90 % din populaþia UE care se calificã pentru
screeningul de cancer la sân, de col uterin ºi colorectal
beneficiazã de aceastã formã de depistare. Pentru a susþine
realizarea acestui obiectiv, va fi propus un nou program de
screening pentru cancer, sprijinit de UE.
 Diagnosticarea ºi tratamentul prin acþiuni menite sã
asigure o îngrijire mai bine integratã ºi cuprinzãtoare în
domeniul cancerului ºi abordarea accesului inegal la îngrijiri

Ajutor de stat: Investigaþie
aprofundatã cu privire la
mãsurile de sprijin acordate de
România societãþii CE Oltenia
CE Oltenia, producãtor de energie electricã pe bazã de
lignit deþinut majoritar de stat, se confruntã cu dificultãþi
financiare. Ca urmare a unui ajutor temporar pentru salvare
acordat de România societãþii, dupã ce a fost aprobat de
Comisie în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat în
februarie 2020, România a notificat Comisiei, la 4 decembrie
2020, un plan de restructurare a societãþii CE Oltenia.
Planul de restructurare prevede un sprijin de aproximativ
2 miliarde EUR (9,93 miliarde RON) pentru CE Oltenia, din
care 1,33 miliarde EUR (6,48 miliarde RON) reprezintã sprijin
public din partea statului român, sub formã de granturi ºi de
împrumuturi (inclusiv împrumutul pentru salvare în valoare
de 251 de milioane EUR pe care CE Oltenia nu l-a rambursat).
Suma rãmasã ar urma sã fie acoperitã din fondurile UE, mai
precis dintr-un grant acordat prin Fondul pentru modernizare,
pentru care România ar urma sã solicite finanþare.
Normele UE privind ajutoarele de stat, în special
Orientãrile Comisiei privind ajutoarele pentru salvare ºi
restructurare, permit statelor membre sã sprijine, în anumite
condiþii stricte, întreprinderile aflate în dificultate. Mai
precis, se poate acorda ajutor pentru o perioadã de pânã la
ºase luni (ajutor pentru salvare). Dupã aceastã perioadã,
fie ajutorul trebuie sã fie rambursat, fie statul membru trebuie

ºi la medicamente de calitate. Pânã în 2030, 90 % dintre
pacienþii eligibili ar trebui sã aibã acces la centre oncologice
integrate naþionale, conectate prin intermediul unei noi reþele
la nivelul UE. În plus, pânã la sfârºitul anului 2021 va fi
lansatã o nouã iniþiativã intitulatã Diagnostic ºi tratament
al cancerului pentru toþi, pentru a contribui la îmbunãtãþirea
accesului la diagnostice ºi tratamente inovatoare în
domeniul cancerului, iar Iniþiativa europeanã pentru
înþelegerea cancerului (UNCAN.eu) va ajuta la identificarea
persoanelor expuse unui risc ridicat de a dezvolta forme
comune de cancer.
 Îmbunãtãþirea calitãþii vieþii pentru pacienþii bolnavi
de cancer ºi pentru persoanele care au supravieþuit acestei
boli, inclusiv reabilitarea, posibila reapariþie a tumorilor, bolile
metastatice ºi mãsurile de sprijinire a integrãrii sociale ºi a
reintegrãrii la locul de muncã. Va fi lansatã o iniþiativã
intitulatã O viaþã mai bunã pentru pacienþii bolnavi de
cancer, care se va concentra asupra îngrijirii ulterioare.
În plus, pentru a sprijini noile tehnologii, cercetarea ºi
inovarea, va fi lansat un nou Centru de cunoºtinþe privind
cancerul, care va contribui la coordonarea iniþiativelor
ºtiinþifice ºi tehnice legate de cancer la nivelul UE. Va fi
instituitã o iniþiativã europeanã privind imagistica în
domeniul cancerului, cu scopul de a sprijini dezvoltarea
unor noi instrumente asistate de calculator pentru
îmbunãtãþirea medicinei personalizate ºi a soluþiilor
inovatoare.
Se va acorda o atenþie deosebitã copiilor, prin lansarea
iniþiativei Ajutorarea copiilor cu cancer, pentru a se asigura
accesul copiilor la servicii rapide ºi optime de depistare, de
diagnosticare, de tratament ºi de îngrijire. În fine, pentru
identificarea tendinþelor, a disparitãþilor ºi a inegalitãþilor
dintre statele membre ºi dintre regiuni, în 2021 va fi creat
un registru privind inegalitãþile în domeniul cancerului.
Context
În 2020, 2,7 milioane de persoane din Uniunea Europeanã
au fost diagnosticate cu aceastã boalã ºi alte 1,3 milioane
de persoane ºi-au pierdut viaþa din aceastã cauzã.
( ) Pe lângã faptul cã afecteazã grav viaþa pacienþilor ºi
a persoanelor din jurul lor, cancerul are un impact enorm
asupra sistemelor noastre de sãnãtate, asupra economiei
noastre ºi asupra societãþii în ansamblu. Se estimeazã cã
impactul economic global al cancerului în Europa va depãºi
100 de miliarde EUR anual.
În lipsa unor mãsuri concludente, se estimeazã cã, pânã
în 2035, numãrul cazurilor de cancer va creºte cu aproape
25 %, acesta devenind principala cauzã de deces în UE. În
plus, pandemia de COVID-19 a afectat grav activitãþile de
îngrijire în domeniul cancerului, perturbând tratamentele,
întârziind stabilirea diagnosticului ºi vaccinarea ºi afectând
accesul la medicamente.

sã notifice Comisiei un plan de restructurare pentru ca
ajutorul sã fie aprobat (ajutor de restructurare). Planul
trebuie sã asigure faptul cã viabilitatea întreprinderii poate
fi restabilitã fãrã niciun alt sprijin din partea statului, cã
aceasta contribuie într-o mãsurã adecvatã la costurile
de restructurare ºi cã denaturãrile concurenþei generate de
ajutor sunt eliminate cu ajutorul unor mãsuri de compensare
care includ, în special, mãsuri structurale.
În acest stadiu, Comisia are îndoieli cu privire la faptul
cã planul de restructurare ºi ajutorul pentru sprijinirea
acestuia ar îndeplini condiþiile prevãzute în orientãri.
Investigaþia aprofundatã a Comisiei va examina în
special:
 dacã planul de restructurare propus poate restabili
viabilitatea pe termen lung a societãþii CE Oltenia într-un
interval de timp rezonabil fãrã continuarea ajutorului de stat;
 dacã CE Oltenia sau investitorii ar urma sã contribuie
suficient la costurile de restructurare, asigurându-se astfel
cã planul de restructurare nu se bazeazã în principal pe
finanþare publicã ºi cã ajutorul este proporþional ºi
 dacã planul de restructurare ar urma sã fie însoþit de
mãsuri adecvate de limitare a denaturãrilor concurenþei
create de ajutor.
Comisia îºi va continua investigaþiile pentru a afla dacã
îndoielile sale iniþiale se confirmã. Deschiderea unei
investigaþii oferã României ºi pãrþilor terþe interesate
posibilitatea de a prezenta observaþii ºi nu anticipeazã
rezultatul acesteia. Versiunea neconfidenþialã a deciziei va
fi disponibilã cu numãrul de caz SA.59974 în Registrul
ajutoarelor de stat, pe site-ul web al Comisiei privind
concurenþa, de îndatã ce vor fi fost soluþionate eventualele
probleme legate de confidenþialitate.

947  16 februarie 2021

OPINIA NAÞIONALÃ

pag. 7

Politicile naþionale privind educarea copiilor cu nevoi speciale
în unele state ale Uniunii Europene
CONSIDERAÞII GENERALE (II)

Pe lângã integrarea individualã existã pe plan mondial ºi
foarte multe ºcoli pentru copiii dislexici, cele mai multe în
Statele Unite (de exemplu: Landmark School din Massachusetts, Prentice School din Orange County, Gow School
si Kildonan School din New York, Westmark School din
California, Eton Academy din Michigan, Glenforest School
din South Carolina, The Briarwood School, Shelton School
ºi Odyssey School din Texas) sau Canada (Gap Academy ºi
Dunblaine School din Toronto), Europa(ªcoala Internaþionalã Eerde din Olanda, The Moat School din Londra,
Mark College din Marea Britanie) etc. Caracteristicile acestor
ºcoli sunt urmãtoarele (http://dislexic.ro/despre-dislexie/informatii-utile/
legislatie-internationala/):
 mediu ºcolar adaptat nevoilor copiilor dislexici (dyslexiafriendly schools);
 clase cu un numãr mic de elevi (8-10 elevi sau chiar 5-7 elevi);
 în unele ºcoli fiecare elev învaþã dupã un plan de
învãþãmânt personalizat;
 în alte ºcoli copiii învaþã mai multe discipline în concordanþã
cu planul de învãþãmânt naþional (curriculum), dar într-o
ambianþã de învãþare înþelegãtoare ºi sistematicã, folosind
metode adecvate de învãþare, iar dacã este cazul, se aplicã
un plan de învãþãmânt individualizat;
 metode de predare adecvate pentru copiii dislexici care iau
în considerare diferitele stiluri de învãþare ale copiilor,
conform principiului: Dacã ei nu înþeleg cum le învãþãm
noi, atunci le învãþãm în modul în care ei înþeleg;
 clase de studiu bine dotate, cu materiale didactice speciale;
 asigurarea terapiilor specifice: terapie logopedicã,
psihoterapie, kinetoterapie;
 echipa de specialiºti este formatã din: logopezi, psihologi,
kinetoterapeuþi, pedagogi, toþi formaþi în domeniul dislexiei;
 activitãþi extracurriculare, dezvoltând personalitatea ºi
talentele copiilor;
 fonduri pentru asigurarea nevoilor speciale;
 accent pe creºterea stimei de sine al copiilor dislexici, pe
valorizarea acestor copii;
 diferenþele individuale sunt recunoscute ºi valorizate.
Dislexia este asimilatã problemelor copiilor cu nevoi
speciale, ale cãror drepturi sunt cel mai des reglementate
prin intermediul legilor destinate educaþiei, egalitãþii de ºanse
sau discriminãrii.
Potrivit UNICEF (https://www.unicef.org/disabilities/), copiii cu
dizabilitãþi reprezintã unul dintre cele mai marginalizate ºi
excluse grupuri din societate. Confruntându-se cu discriminarea zilnicã sub forma atitudinilor negative, a lipsei unor
politici ºi a unei legislaþii adecvate, ei sunt efectiv excluºi
de la valorificarea drepturilor lor la asistenþã medicalã,
educaþie ºi chiar supravieþuire. Estimãrile sugereazã cã în
lume existã cel puþin 93 de milioane de copii cu dizabilitãþi,
dar numãrul acestora ar putea fi mult mai mare. Ei sunt adesea
susceptibili de a fi printre cei mai sãraci membri ai populaþiei.
Protecþia drepturilor copiilor cu dizabilitãþi este o parte
integrantã a Convenþiei privind drepturile copilului (CRC)
(Convenia privind drepturile copilului adoptatã de Adunarea
Generala a Organizaiei Naiunilor Unite la 20 noiembrie 1989 i
ratificatã de Romînia prin Legea nr. 18/1990, publicatã în
Monitorul Oficial nr. 109 din 28 septembrie4 1990 ºi republicatã
în Monitorul Oficial nr. 314 din 13 iunie 2001), care reprezintã
primul tratat internaþional care recunoaºte în mod explicit
drepturile copiilor cu dizabilitãþi. Art.23 al Convenþiei prevede
cã statele pãrþi recunosc cã pentru copiii handicapaþi fizic ºi
mental trebuie sã se asigure o viaþã împlinitã ºi decentã, în
condiþii care sã le garanteze demnitatea, sã le favorizeze autonomia ºi sã le faciliteze participarea activã la viaþa comunitãþii.
De asemenea, statele pãrþi recunosc dreptul copiilor
handicapaþi de a beneficia de îngrijiri speciale ºi încurajeazã
ºi asigurã, în mãsura resurselor disponibile, la cerere, copiilor
handicapaþi care îndeplinesc condiþiile prevãzute ºi celor care
îi au în îngrijire, un ajutor adaptat situaþiei copilului ºi situaþiei
pãrinþilor sau a celor cãrora le este încredinþat. Recunoscând
nevoile speciale ale copiilor handicapaþi, ajutorul acordat va
fi gratuit ori de câte ori acest lucru este posibil, þinând seama
de resursele financiare ale pãrinþilor sau ale celor care îi au în
îngrijire ºi va fi destinat asigurãrii accesului efectiv al copiilor
handicapaþi la educaþie, formare profesionalã, servicii
medicale, recuperare, pregãtire în vederea ocupãrii unui loc
de muncã, activitãþi recreative, de o manierã care sã asigure
deplina integrare socialã ºi dezvoltare individualã a copiilor,
inclusiv dezvoltarea lor culturalã ºi spiritualã.
Art. 28 al Convenþiei privind drepturile copilului prevede
cã statele pãrþi recunosc dreptul copilului la educaþie ºi, în
vederea asigurãrii exercitãrii acestui drept în mod progresiv
ºi pe baza egalitãþii de ºanse, în special, statele membre vor
avea obligaþia: a) de a asigura învãþãmântul primar obligatoriu

ºi gratuit pentru toþi; b) de a încuraja crearea diferitelor forme
de învãþãmânt secundar, atât general, cât ºi profesional ºi de
a le pune la dispoziþia tuturor copiilor ºi de a permite accesul
tuturor copiilor la acestea, de a lua mãsuri corespunzãtoare,
cum ar fi instituirea gratuitãþii învãþãmântului ºi acordarea
unui ajutor financiar în caz de nevoie; c) de a asigura tuturor
accesul la învãþãmântul superior, în funcþie de capacitatea
fiecãruia, prin toate mijloacele adecvate; d) de a pune la
dispoziþie copiilor ºi de a permite accesul acestora la
informarea ºi orientarea ºcolarã ºi profesionalã; e) de a lua
mãsuri pentru încurajarea frecventãrii cu regularitate a ºcolii
ºi pentru reducerea ratei abandonului ºcolar.
Convenþia Naþiunilor Unite privind drepturile
persoanelor cu dizabilitãþi (CRPD - Convention on the Rights
of Persons with Disabilities), adoptatã la New York de
Adunarea Generalã a Organizaþiei Naþiunilor Unite la 13
decembrie 2006, deschisã spre semnare la 30 martie 2007, a
fost semnatã de România la 26 septembrie 2007 ºi ratificatã
prin Legea nr. 221/2010 (Publicatã în Monitorul Oficial nr.
792 din 26 noiembrie 2010). La 10 ianuarie 2011 Uniunea
Europeana a ratificat Convenþia Naþiunilor Unite privind
drepturile persoanelor cu dizabilitãþi, devenind prima
organizaþie internaþionalã parte oficialã la Convenþie.
Convenþia este menitã sã asigure ca persoanele cu
dizabilitãþi sã îºi poatã exercita drepturile în condiþii de egalitate
cu toþi ceilalþi cetãþeni, iar pentru UE, aceasta înseamnã sã
asigure ca toatã legislaþia, politicile ºi programele la nivelul
UE sã fie conforme cu prevederile Convenþiei, în limita
competenþelor UE. ãrile care au ratificat Convenþia ar trebui
sã ia mãsuri în urmãtoarele domenii: accesul la educaþie,
ocuparea forþei de muncã, transport, infrastructuri ºi clãdiri
deschise accesului public, acordarea dreptului de vot,
îmbunãtãþirea participãrii politice ºi asigurarea capacitãþii
juridice depline a tuturor persoanelor cu dizabilitãþi.
Articolul 7 consacrat special copiilor cu dizabilitãþi
prevede cã statele-pãrþi trebuie sã ia toate mãsurile necesare
pentru a se asigura cã minorii cu dizabilitãþi se bucurã pe
deplin de toate drepturile ºi libertãþile fundamentale ale
omului, în condiþii de egalitate cu ceilalþi copii. În toate
acþiunile care privesc copiii cu dizabilitãþi, va fi luat în
considerare cu prioritate interesul superior al copilului. De
asemenea, statele-pãrþi trebuie sã asigure copiilor cu
dizabilitãþi dreptul de a-ºi exprima liber opiniile în toate
aspectele care îi privesc, þinând seamã de opiniile lor în
funcþie de vârstã ºi gradul de maturitate, în condiþii de
egalitate cu ceilalþi copii, iar în realizarea acestui drept, sã li
se asigure asistenþa adecvatã dizabilitãþii ºi vârstei.
În ceea ce priveºte educaþia, articolul 24 afirmã cã
recunoscând dreptul persoanelor cu dizabilitãþi la educaþie
fãrã discriminare ºi cu respectarea principiului egalitãþii de
ºanse, statele pãrþi trebuie sã asigure un sistem educaþional
incluziv la toate nivelurile, precum ºi formarea continuã,
îndreptatã spre:
(a) dezvoltarea pe deplin a potenþialului uman, a simþului
demnitãþii ºi a propriei valori, consolidarea respectului pentru
drepturile ºi libertãþile fundamentale ale omului ºi pentru
diversitatea umanã;
(b) dezvoltarea personalitãþii, talentelor ºi creativitãþii
proprii persoanelor cu dizabilitãþi, precum ºi a abilitãþilor lor
mentale ºi fizice, la potenþial maxim;
(c) a da posibilitatea persoanelor cu dizabilitãþi sã
participe efectiv la o societate liberã.
În îndeplinirea acestui drept, statele pãrþi se vor asigura cã:
(a) persoanele cu dizabilitãþi nu sunt excluse din sistemul
educaþional pe criterii de dizabilitate, iar copiii cu dizabilitãþi
nu sunt excluºi din învãþãmântul primar gratuit ºi obligatoriu
sau din învãþãmântul secundar din cauza dizabilitãþii;
(b) persoanele cu dizabilitãþi au acces la învãþãmânt primar
incluziv, de calitate ºi gratuit ºi la învãþãmânt secundar, în
condiþii de egalitate cu ceilalþi, în comunitãþile în care trãiesc;
(c) se asigurã adaptarea rezonabilã a condiþiilor la nevoile
individuale (adaptare rezonabilã, în viziunea Convenþiei,
înseamnã modificãrile ºi ajustãrile necesare ºi adecvate, care
nu impun un efort disproporþionat sau nejustificat atunci
când este necesar într-un caz particular, pentru a permite
persoanelor cu dizabilitãþi sã se bucure sau sã-ºi exercite, în
condiþii de egalitate cu ceilalþi, toate drepturile ºi libertãþile
fundamentale ale omului);
(d) persoanele cu dizabilitãþi primesc sprijinul necesar,
în cadrul sistemului educaþional, pentru a li se facilita o
educaþie efectivã;
(e) se iau mãsuri eficiente de sprijin individualizat în
amenajarea mediului care sã maximizeze progresul ºcolar ºi
socializarea în conformitate cu obiectivul de integrare
deplinã.

Pentru a sprijini exercitarea acestui drept, se impune ca
statele-pãrþi sã ia mãsurile adecvate pentru angajarea de
profesori, inclusiv profesori cu dizabilitãþi, calificaþi în limbajul
mimico-gestual ºi/sau Braille, ºi pentru formarea profesioniºtilor ºi personalului care lucreazã la toate nivelurile
educaþionale. O astfel de formare presupune cunoaºterea
problematicii dizabilitãþii ºi utilizarea modalitãþilor, mijloacelor
ºi formatelor augmentative ºi alternative adecvate de
comunicare, a tehnicilor ºi materialelor educaþionale potrivite
pentru susþinerea persoanelor cu dizabilitãþi.
De asemenea, statele pãrþi trebuie sã asigure ca
persoanele cu dizabilitãþi sã poatã avea acces la învãþãmânt
superior, formare vocaþionalã, educaþie pentru adulþi ºi
formare continuã, fãrã discriminare ºi în condiþii de egalitate
cu ceilalþi. În acest scop, statele pãrþi se vor asigura cã
persoanelor cu dizabilitãþi li se oferã adaptãri adecvate.
Potrivit estimãrilor Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãii (http:/
/www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health), peste
un miliard de oameni trãiesc cu o anumitã formã de
dizabilitate, adicã aproximativ 15% din populaþia lumii.
În anul 2011, Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii a publicat
Raportul mondial privind dizabilitatea (World Report on
Disability, publicat de Organizaia Mondialã a Sãnãtãii în
2011, ediia în limba românã tipãritã în 2012, la Bucureºti,
ISBN 978-973-0-13597-8) , în care se afirmã cã dizabilitatea
este parte a condiþiei umane ºi statistic, aproximativ un miliard
de oameni din lume trãiesc cu dizabilitãþi, din care cel puþin
1 din 10 fiind copii ºi 80% trãiesc în þãrile în curs de
dezvoltare. Copiii cu dizabilitãþi au mai puþine ºanse sã
înceapã ºcoala, iar dacã nu o fac, este puþin probabil sã
treacã la ºcoala secundarã. Accesul la ºcoalã pentru copiii
cu dizabilitãþi este adesea limitat de lipsa de înþelegere a
nevoilor lor, de lipsa de instruire a profesorilor, de sprijinirea
cursurilor de învãþare ºi de facilitãþi.
Dea altfel, aproape oricine va avea parte la un moment
dat în viaþa de o dizabilitare temporarã, iar cei care ajung la
vârste înaintate vor trece prin momente tot mai dese de
dificultãþi de funcþionare. Majoritatea familiilor mari au un
membru cu dizabilitate, ºi multe persoane care nu au
dizabilitãþi îºi asumã responsabilitatea de a sprijini ºi de a
avea grijã de rudele ºi prietenii lor cu dizabilitãþi. Fiecare
epocã s-a confruntat cu chestiunea moralã ºi politicã legatã
de cum ar fi mai bine sã includã ºi sã sprijine persoanele cu
dizabilitãþi. Aceastã chestiune va deveni tot mai acutã pe
mãsurã ce demografia societãþilor se schimbã ºi tot mai mulþi
oameni ajung la o vârstã înaintatã.
Reacþiile la dizabilitate s-au schimbat începând cu anii
1970, declanºate în mare parte de auto-organizarea
persoanelor cu dizabilitãþi ºi de tendinþa crescândã de a
vedea dizabilitatea ca pe o chestiune care þine de drepturile
omului. Din punct de vedere istoric, persoanele cu dizabilitãþi
au fost în mare parte îngrijite prin oferirea unor soluþii care
le segregau, cum ar fi instituþii rezidenþiale ºi ºcoli speciale.
În prezent politicile s-au schimbat în sensul unei includeri
sociale ºi educaþionale, iar soluþiile concentrate pe partea
medicalã au cedat în faþa unor abordãri mai interactive care
recunosc faptul cã persoanele sunt dizabilitate atât de factori
de mediu cât ºi de propriile corpuri. Iniþiativele naþionale ºi
internaþionale  cum ar fi Regulile standard ale Naþiunilor
Unite cu privire la egalizarea ºanselor pentru persoanele
cu dizabilitãþi  au înglobat drepturile omului în cazul
persoanelor cu dizabilitãþi, culminând în 2006 cu adoptarea
de cãtre Naþiunile Unite a Convenþiei cu privire la drepturile
persoanelor cu dizabilitãþi(CRPD) ( idem, p.3).
Preambulul la CRPD recunoaºte faptul cã dizabilitatea
este un concept care evolueazã, dar ºi subliniazã faptul
cã dizabilitatea rezultã din interacþiunea dintre persoanele
cu dizabilitãþi ºi bariere de atitudine ºi de mediu care le
împiedicã participarea totalã ºi efectivã în societate pe baze
egale cu ceilalþi. Definirea dizabilitãþii ca interacþiune
înseamnã cã dizabilitatea nu este un atribut al persoanei.
Pot exista progrese cu privire la îmbunãtãþirea participãrii
sociale prin rezolvarea barierelor care împiedicã persoanele
cu dizabilitãþi sã participe la viaþa de zi cu zi.
Raportul mondial privind dizabilitatea (ibidem, p.5)
precizeazã cã în ceea ce priveºte înþelegerea ºi mãsurarea
dizabilitãþii, Clasificarea Internaþionalã a Funcþionãrii,
Dizabilitãþii ºi Sãnãtãþii (ICF) a adus progrese importante.
Aceasta a fost elaboratã în cadrul unui proces îndelungat
care a implicat participarea unor cadre universitare, medici
ºi cel mai important, al persoanelor cu dizabilitãþi.
Va urma.

Expert media Florin FÃINIªI

pag. 8

OPINIA NAÞIONALÃ

947  16 februarie 2021

145 DE ANI DE LA NAªTEREA LUI
CONSTANTIN BRÂNCUªI

C

el mai mare sculptor român, pãrintele sculpturii moderne, cum a mai fost numit, ºi una dintre cele mai
importante figuri artistice ale secolului XX  acesta ar fi numele sinonim cu cel al lui Constantin Brâncuºi,
românul care ºi-a iubit þara dincolo de moarte. A fost ales postum membru al Academiei Române. Francezii ºi
americanii îl desemneazã, cel mai adesea, doar prin numele de familie, pe care îl scriu fãrã semne diacritice,
Brancusi, pronunþându-l dupã regulile de pronunþare ale limbii franceze.

Aºa e arta: tinereþe fãrã bãtrâneþe
ºi viaþã fãrã de moarte
Nãscut la 19 februarie 1876, la Hobiþa,
Gorj, sat în care oamenii îºi asigurau traiul
din cioplitul lemnului, Constantin era al
ºaselea copil al lui Radu Nicolae Brâncuºi ºi
Maria Brâncuºi. Prima clasã primarã a fãcut-o
la Peºtiºani, apoi a continuat ºcoala la
Brãdiceni. În Craiova, în timp ce lucra ca
ucenic, îºi face cunoscutã îndemânarea la
lucrul manual prin construirea unei viori din
materiale gãsite în prãvãlie. El este înscris
apoi, cu bursã, la ªcoala de Arte ºi Meserii
din Craiova (1894 - 1898). Vine la Bucureºti
unde absolvã ªcoala de Belle Arte, în 1902.
Obþine premii cu diverse sculpturi. În 1903
primeºte prima comandã a unui monument
public, bustul generalului medic Carol Davila,
care a fost instalat la Spitalul Militar; bustul
reprezintã singurul monument public al lui
Brâncuºi din Bucureºti. Acest bust a fost
comandat de un consiliu format de fostul sãu
profesor Dimitrie Gerota, pentru a îl ajuta pe
Brâncuºi sã plãteascã drumul pânã la Paris.
Înfuriat de inabilitatea consiliului de recepþie
de a înþelege sculptura, Brâncuºi pleacã fãrã a
primi a doua jumãtate a banilor necesari plecãrii
sale spre Franþa, decizând sã parcurgã drumul
cãtre Paris pe jos. Drumul din Bucureºti spre
Paris l-a dus mai întâi prin Hobiþa, unde ºi-a
luat rãmas bun de la mama sa.
ªi-a continuat drumul, oprindu-se în Viena
pentru o perioadã, timp în care a lucrat la un
atelier ca decorator de mobilier. Din Viena a
plecat, în 1904, spre München, dar, dupã ºase
luni, o porneºte pe jos prin Bavaria ºi Elveþia ºi
pânã la Langres, în Franþa. Ultima bucatã a
drumului o parcurge cu trenul. În 1905 reuºeºte
la concursul de admitere la prestigioasa École
Nationale Supérieure des Beaux-Arts, unde
lucreazã în atelierul lui Antonin Mercié, pânã
în 1906 când, atingând limita de vârstã,
pãrãseºte ºcoala. Refuzã sã lucreze ca
practician în atelierul lui Auguste Rodin,
rostind cuvintele devenite celebre: Rien ne
pousse a lombre des grands arbres (La
umbra marilor copaci nu creºte nimic).
Constantin Brâncuºi a expus pentru prima
datã la Société Nationale des Beaux-Arts ºi
la Salon dAutomne din Paris în 1906. Creeazã,
în 1907, prima versiune a Sãrutului, temã pe
care o va relua sub diferite forme pânã în 1940,
culminând cu Poarta Sãrutului, parte
a Ansamblului Monumental din Târgu-Jiu. În
1907 închiriazã un atelier în Rue de
Montparnasse ºi intrã în contact cu avangarda
artisticã parizianã, împrietenindu-se cu
Guillaume Apollinaire, Fernand Léger, Amedeo
Modigliani, Marcel Duchamp. A început lucrul
la Rugãciunea, o comandã pentru un monument funerar, ce va fi expusã în Cimitirul
Dumbrava de la Buzãu. În 1909 revine, pentru
scurt timp, în România ºi participã la Expoziþia
oficialã de picturã, sculpturã ºi arhitecturã.
Pânã în 1914, participã cu regularitate la
expoziþii colective din Paris ºi Bucureºti,
inaugurând ciclurile Pãsãri Mãiestre, Muza
adormitã, Domniºoara Pogany. În 1914,
Brâncuºi deschide prima expoziþie în Statele
Unite ale Americii la Photo Secession
Gallery din New York City, care provoacã o
enormã senzaþie. Colecþionarul american John
Quin îi cumpãrã mai multe sculpturi. În acelaºi

an, ministrul de interne al României respinge
proiectul monumentului lui Spiru Haret,
comandat cu un an înainte. Brâncuºi va pãstra
lucrarea în atelier ºi o va intitula Fântâna lui
Narcis. În 1915, începe sã execute primele
lucrãri în lemn, printre care Cariatide ºi Fiul
risipitor. La 30 noiembrie 1924, expune la Prima
expoziþie internaþionalã a grupãrii Contemporanul din Bucureºti. Doi ani mai târziu, la
Wildenstein Galleries, din New York, se
deschide cea de-a doua expoziþie personalã a
sa. Pânã în 1940, activitatea creatoare a lui
Brâncuºi se desfãºoarã în toatã amploarea ei.
Operele sale de seamã din ciclul Pasãrea în
vãzduh, ciclul Ovoidului, precum ºi sculpturile
în lemn dateazã din aceastã perioadã. În acelaºi
timp, Brâncuºi participã la cele mai importante
expoziþii colective de sculpturã din Statele Unite
ale Americii, Franþa, Elveþia, Olanda ºi Anglia.
Activitatea cotidianã a lui Brâncuºi de-a
lungul celor patruzeci de ani de dupã 1916 se
restrânge în atelierul sau din Impasse Ronsin.
Chiar ºi adresa sugereazã cã se contopise cu
natura, într-un colþ al acesteia, fãcându-i-se
un portret-descriere în 1927  un om care a
pãtruns esenþa lucrurilor, un egal printre
pietre, arbori, oameni, fiare ºi plante, niciodatã
mai presus sau departe de ele. Îmbrãcat
permanent în alb ºi încãlþat cu saboþi de lemn,
Brâncuºi ºi-a creat o atmosferã tipic tradiþional româneascã în inima Parisului. Muzeul
Naþional de Artã Modernã din Paris (Centre
Pompidou) are un numãr important de lucrãri
ale lui Brâncuºi, lãsate prin testament
moºtenire României, dar acceptate cu
bucurie de Franþa, împreunã cu tot ce se afla
în atelierul sãu, dupã refuzul guvernului
comunist al României anilor 1950 de a accepta
lucrãrile lui Brâncuºi dupã moartea
sculptorului. În România, în epoca realismului
socialist, Brâncuºi a fost contestat ca unul
din reprezentanþii formalismului burghez
cosmopolit. Totuºi, în decembrie 1956,
la Muzeul de Artã al Republicii din Bucureºti,
s-a deschis prima expoziþie personalã
Brâncuºi din Europa. Abia în 1964 Brâncuºi
a fost redescoperit în România ca un geniu
naþional ºi, în consecinþã, Ansamblul
monumental de la Târgu-Jiu, cu Coloana
(recunoºtinþei) fãrã sfârºit, Masa tãcerii
ºi Poarta sãrutului, a putut fi amenajat ºi
îngrijit, dupã ce fusese lãsat în paraginã un
sfert de veac ºi fusese foarte aproape de a fi
fost dãrâmat. (Istoria s-a cam repetat ºi dupã
1989. Acum existã un proiect din 2020 privind
intervenþia de urgenþã asupra componentelor artistice din piatrã din cadrul
Ansamblului monumental Calea Eroilor)
La moartea sa, în 1957, statul român a
refuzat sã primeascã moºtenirea lãsatã de
Brâncuºi  atelierul sãu parizian ,
considerându-l pe sculptor un reprezentant
al burgheziei decadente. Atelierul lui Brâncuºi
a revenit statului francez.
Au apãrut în toate pãrþile lumii peste 50
de cãrþi ºi monografii ºi mii de articole ºi studii
despre Constantin Brâncuºi, determinând în
mod decisiv locul lui ca artist genial ºi chiar
ca unul dintre cei mai mari creatori ai
tuturor timpurilor (Jean Cassou).

Ce au spus ºi mai spun încã
personalitãþi culturale ale lumii
despre marele sculptor:



Brâncuºi a fost acela care a eliberat
sculptura de tot ceea ce era de prisos ºi
ne-a redat conºtiinþa formei pure. Pentru a
atinge acest þel, Brâncuºi s-a concentrat
asupra formelor simple ºi directe. Opera lui
Brâncuºi, în afarã de valoarea ei proprie,
are o importanþã istoricã în dezvoltarea
sculpturii moderne. (Henry Moore)
În virtutea vocaþiei sale copleºitoare, el se
împotriveºte învãþãturilor maeºtrilor sãi, cu
toate cã unul dintre aceºtia fusese cel mai de
seamã dintre toþi, marele Rodin, ºi se
reîntoarce, aprig ºi netulburat, la originile
sale. Adicã la naturã, la natura sa primordialã care i-a încredinþat secretele. Cãci
aceste origini sunt de naturã cosmogonicã,
sunt originile creãrii lumii. (Jean Cassou)
Unda uriaºã a artei lumii a gãsit o
expresie nouã, expresia Brâncuºi. (Tudor
Arghezi)
Conºtiinþa primitivului a pãtruns în
curentul general al sculpturii moderne
prin intermediul lui Brâncuºi. (Robert
Goldwater)
În diferite chipuri ºi în mãsurã diferitã,
exotismul, negrismul, arhaismul îi fascinarã
în primii ani ai secolului pe artiºtii din
toate culturile Europei: de la Picasso la
Léger, de la Lipechitz la Laurens, de la
Barlach la Martini, de la Modigliani la
Brâncuºi Pentru Brâncuºi, în particular,
descoperirea «primitivului» a coincis cu
descoperirea propriei personalitãþi, îngãduindu-i sã deschidã o cale nouã în
sculptura contemporanã. (Mario de Micheli)









Ar însemna sã definim în mod negativ
arta lui Brâncuºi, dacã am spune cã nu
seamãnã cu vreo alta. Brâncuºi se situeazã
într-un loc care-i este propriu, între doi
poli, între arta cea mai primitivã ºi arta
modernã cea mai extremã. (Paul Morand)
De fapt, tind sã gândesc mai mult în
termenii unui artist ca acesta. El a avut o
influenþã mai mare asupra operei mele decât
majoritatea arhitecþilor. De fapt, cineva a
sugerat cã unul din zgârie-norii mei, care
a câºtigat o competiþie în New York, seamãnã cu o sculpturã de Brâncuºi. (Frank Gehry)
Nu vom ºti niciodatã în ce univers imaginar se miºca Brâncuºi în timpul îndelungului sãu efort de a poliºa, dar aceastã
intimitate prelungitã cu piatra, încuraja,
fãrã îndoialã, «reveriile materiei», strãlucit
analizate de G. Bachelard. Era un fel de
imersiune într-o lume a profunzimilor în
care piatra, materia prin excelenþã se revela misterioasã întrucât încorpora sacralitatea, forþa, întâmplarea. (Mircea Eliade)
În opera lui C. Brâncuºi se relevã câteva
trãsãturi ºi dominante mitice care emerg
din mitologia românã, în expresia ei localã. E vorba de mitologia satului gorjean, în
speþã de mitologia plaiurilor Hobiþei din
jurul satului natal. (Romulus Vulcãnescu)
Influenþele þãrãneºti sunt pertinente
pentru un mic numãr de lucrãri ale lui
Brâncuºi. Coloana fãrã sfârºit face parte
din acestea. (Sidney Geist)
Înþelesurile artei lui Brâncuºi implicã o
problemã fundamentalã a culturii moderne: felul cum s-a împlinit aspiraþia la
totalitate într-o lume în care multe direcþii
artistice insistau asupra efemerului ºi
fragilului, a accidentalului ºi iluzoriului.
(Dan Grigorescu)








Ce a spus Brâncuºi despre artã ºi artiºti:

este cel ce iubeºte lucrurile pentru ceea ce sunt,
nuArtistul
pentru a ºi le bãga în buzunar.
 Nu cãutaþi formule obscure sau mistere. Eu vã dau
bucurie curatã.
 În artã ceea ce conteazã este bucuria. Nu e nevoie sã
înþelegi. Eºti fericit cã vezi? Ajunge.
Eu vã vorbesc numai despre acea sculpturã care posedã
viaþa
ei proprie; iar nu despre una care ar avea vreo

formã asemãnãtoare vieþii. De altfel, întotdeauna: teoriile
simple ºi pure sunt eºantioane fãrã de valoare; numai
acþiunea conteazã.
Nu existã artiºti, ci numai oameni care simt nevoia sã
lucreze în bucurie, sã cânte asemeni pãsãrilor. De îndatã
ce apare artistul, arta dispare.
În artã nu trebuie cãutatã naivitatea. Nu naivitate vedem
în arta primitivã, ci forþã ºi voinþã. Cu cât este mai mare ºi
mai puternicã voinþa, cu atât mai mult ne apare naivitatea,
dar nu este naivitate. Este marea voinþã care merge sau
care iese de la sine fãrã sã fie convertitã sau împiedicatã
de nimic. Este frumosul care se naºte ca o plantã ºi se
dezvoltã conform destinului sãu.
Pentru a face artã liberã ºi universalã, trebuie sã fii
Dumnezeu ca sã creezi, rege ca sã comanzi ºi sclav ca sã
execuþi.
Arta se naºte intuitiv, fãrã raþiune preconceputã, cãci
ea este raþiunea însãºi care nu poate fi explicatã a priori.
Sãpând necontenit fântâni interioare, am dat de izvorul
vieþii fãrã de moarte ºi al tinereþii fãrã bãtrâneþe. Aºa e
arta: tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte.







(Din volumul Aºa grãit-a Brâncuºi,
Sorana Georgescu-Gorjan, Editura Scrisul Românesc,
Craiova, 2012. Centrul Brancusi.ro)

