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În temeiul art. 7 din Hotãrârea Comitetului Naþional pentru
Situaþii de Urgenþã (CNSU) nr. 91 din 22.10.2021 privind
stabilirea unor mãsuri suplimentare în scopul gestionãrii
riscului de sãnãtate publicã cauzat de numãrul mare de infectãri
cu virusul SARS-COV-2, Ministerul Educaþiei recomandã
instituiilor din sistemul naþional de învãþãmânt trecerea în
online a tuturor activitãþilor în perioada 25.10.2021 
05.10.2021, cu excepþia facultãþilor de medicinã.
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 Implicaþi  Implicaþi  Implicaþi
Liber peste tot,
dar þinem
ºcolile închise!

IMPLICAÞI!
PRIMUL MEU BUSINESS PLAN » Program USH Pro ANTREPRENORIAT
 eveniment cu impact antreprenorial, dedicat studenþilor

În data de 19 octombrie 2016, USH Pro Business a realizat, în premierã, o întâlnire
între studenþi ai Universitãþii Spiru Haret ºi antreprenori de success care ºi-au
povestit afacerea lor. A fost debutul programului USH Pro ANTREPRENORIAT,
program care viza dezvoltarea abilitãþilor antreprenoriale ale studenþilor Universitãþii
Spiru Haret ºi, implicit, dezvoltarea lor în cariera antreprenorialã.

Pe 17 octombrie s-a stins prof. univ. dr. Ion Tudosescu, cadru didactic ºi cercetãtor
cu realizãri deosebite în domeniile metafizicii, filosofiei ºtiinþei, filosofiei sociale,
filosofiei valorilor, metafilosofiei, istoriei filosofiei, teoriei acþiunii sociale, membru
fondator al Fundaþiei România de Mâine.

Prof. univ. dr. ION TUDOSESCU
12 decembrie 1930  17 octombrie 2021

O viaþã dedicatã învãþãmântului ºi cercetãrii filosofice
Prof. univ. dr. Ion Tudosescu (n. 12 decembrie 1930 în comuna Rãdeºti-Muscel,
judeþul Argeº  17 octombrie 2021, Bucureºti) a fost unul dintre cei mai activi ºi mai
importanþi filosofi români contemporani, care a îmbinat permanent activitatea didacticã
de 57 de ani, în cadrul unor catedre de filosofie sau de ºtiinþe sociale din învãþãmântul
superior din Bucureºti, cu activitatea de cercetare.
Prof.univ.dr. Ioan N. ROªCA
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Prin publicarea Hotãrârii de
Guvern nr. 1130/2021 în
Monitorul Oficial,
în care se reglementeazã mai
multe mãsuri restrictive pentru
perioada stãrii de alertã,
autoritãþile au omis sã
cuprindã ceea ce oficialii au
declarat sãptãmâna trecutã,
respectiv activitatea centrelor
comerciale ºi a altor activitãþi
cu risc ridicat de rãspândire
a COVID-19.
În contextul în care Ministerul
Educaþiei a decis suspendarea
cursurilor pentru douã
sãptãmâni sub motivarea
limitãrii infectãrilor în ºcoalã,
Consiliul Naþional al Elevilor
considerã inacceptabilã
situaþia în care Guvernul
României este, în continuare,
incoerent în declaraþii ºi în
mãsuri, fãrã niciun fel de
viziune clarã ºi asumatã cu
care sã meargã pânã la capãt.
Astfel, activitatea didacticã a
fost suspendatã pe o perioadã
de douã sãptãmâni, în timp ce
alte mãsuri menite sã reducã
efectele pandemiei se lasã
aºteptate - aºadar, principiul
ºcolile se închid ultimele
este dat uitãrii de cãtre
guvernanþi, care par sã evite,
cu orice preþ, un set de mãsuri
benefice într-un context
pandemic ºi care par sã aibã
alte interese decât cele ale
sãnãtãþii publice.
În acest sens, solicitãm de
urgenþã modificarea hotãrârii
de guvern, în sensul în care
aceasta sã reglementeze
o arie mai largã de mãsuri
care sã limiteze rãspândirea
COVID-19, dacã pentru
autoritãþi redeschiderea
ºcolilor în siguranþã este cu
adevãrat o prioritate,
nu doar o lozincã populistã.
Educaþia din România mai
primeºte o loviturã - închidem
ºcolile, dar lãsãm orice altã
activitate deschisã!
Ziua ºi gafa la Guvernul
României, acolo unde se pare
cã educaþia nu este o
activitate esenþialã, având în
vedere cã principiul închiderii
ºcolilor ca ultimã mãsurã de
restricþie pare sã fi fost uitat!
Solicitãm de urgenþã
publicarea unor noi
reglementãri de ordin sanitar,
dacã autoritãþilor le pasã cu
adevãrat de educaþie!,
a declarat Silviu Morcan,
preºedintele Consiliului
Naþional al Elevilor

Un nou program de cercetare se dezvoltã la Facultatea
de Medicinã Veterinarã din cadrul Universitãþii Spiru
Haret! Este vorba despre un laborator în care
studenþii, îndrumaþi de profesorii lor, vor face teste
ºi analize performante ale unor produse.
Lect. univ. dr. Mãdãlina Belous: Laboratorul nostru
îºi propune ºi ca program de cercetare ºi ca program
economic sã încercãm sã-i ajutãm pe aceºti agenþi
economici sã-ºi demonstreze cã preparatelor sunt
sigure pentru sãnãtatea consumatorilor.
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Þarã majorã
cu guvern minor(itar)
Mioara VERGU-IORDACHE
Þarã eºuatã. Stop. Caut conducãtori destoinici.
Stop. Aºa cred cã putem rezuma pãrerea/acþiunea
de la nivel înalt despre situaþia actualã a României.
Noi, ceilalþi, cap de locuitor plãtitor de taxe ºi impozite,
ce sã mai zicem?! Nu prea mai putem sã zicem dacã
nu am zis când trebuia, la vot. Când nu am vrut sã
ieºim sã alegem o majoritate care sã administreze
treburile þãrii. Noi am ales niºte conducãtori, nu
manageri, nu administratori competenþi, harnici ºi
rapizi, conducãtori pe care, cred ei, noi trebuie sã-i
slujim, nu ei sã ne slujeascã. Orgoliul þine loc de
competenþã. Se cred de neînlocuit.
Multã vreme am crezut cã în primul rând este
vorba de hoþie ºi gargarã, cu care ne-au ameþit.
Nu, este vorba de multã incompetenþã ºi îngâmfare.
Se cred inventatorii apei calde, invenþie neînregistratã însã, cã altfel nu ne-am plânge de absenþa
ei în calorifere ºi la robinete. Îl ascultam duminicã la
un post tv pe fostul ministru de la Fondurile
Europene îngrijorat cã nimeni altcineva decât
domnia sa nu va putea duce la îndeplinire
implementarea Planului Naþional de Redresare
ºi Rezilienþã. Cum s-ar zice, e de neînlocuit! Poate
aºa e, deºi nu e corect. Dar sã nu ne oprim la
amãnunte! Am vãzut cu toþii, pe surse, e drept,
propunerea noului Cabinet. Mai mult vechi, decât
nou, cu oameni care ºi-au arãtat limitele competenþei,
trãitori într-un spaþiu paralel. Adevãrul este cã sunt
de invidiat! Pot sã zâmbeascã ºi sã bagatelizeze
problemele care ne fac nouã pielea de gãinã. Nu de
emoþii pozitive! Îi vedeþi cum se învârt în cerc? Cum
aruncã vina pe oricine ºi pe orice, numai pe ei nu?
Plângãcioºi ºi pârâcioºi, cu gândul la rãmânerea la
putere ºi la viitoarea campanie electoralã. Care, de
fapt, este o perpetuã campanie.
Cine poate sã þinã echilibrul? Conform Constituþiei, Preºedintele României. Numai cã legea fundamentalã este un document interpretabil, în funcþie
de dorinþa ºi voinþa (tuturor) preºedinþilor Poate
Preºedintele României sã fie echidistant ºi favorabil
doar intereselor tuturor românilor? Nu poate pentru
cã s-a amestecat partizan în viaþa politicã, a
învrãjbit în loc sã uneascã. Acum cere unui partid
pe care l-a afurisit multã vreme sã fie o forþã
responsabilã ºi sã voteze guvernul domniei sale!
Pãi, nu a mai avut un guvern al domniei sale, cel dat
jos de curând cu chiar sprijinul oamenilor preferaþi
de domnia sa. Este greu de înþeles politica asta! Un
profesor din alte vremuri care pedepseºte întreaga
clasã pentru cã Ionel nu are unghiile tãiate! În loc
sã-l ajute pe Ionel sã înþeleagã de ce trebuie sã-ºi
taie unghiile! Ca ºi cu pandemia. Care ba a fost, ba
nu a fost, ba-i aici, ba nu-i aici, tot ca un profesor
care pedepseºte clasa cu extemporal pentru cã doi
copii chiulesc!
În fine, cert este cã avem un guvern demis ºi un
încã un prim-ministru desemnat sã facã din cioburi un
guvern minoritar care sã reziste pânã va fi dat jos.
Parcã nici de râs nu ne mai arde într-o þarã majorã
cu guvern minor(itar)!
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Elevi ºi profesori.
Profesori ºi elevi.

Studiu naþional:

Motivaþia ºi comportamentul generaþiei Z, în 2021.
Cum privesc tinerii banii ºi care sunt factorii
dupã care îºi ghideazã viaþa
Reprezentanþii generaþiei Z susþin cã fac achiziþii echilibrate, în egalã mãsurã în online ºi
offline,
în vreme ce mai mult de jumãtate dintre tineri (51%) ºi-au propus sã economiseascã

ºi sã câºtige mai mulþi bani (48%), în 2021, comparativ cu pierderile suferite anul trecut,
aratã datele studiului naþional Insights PulseZ. De asemenea, 62% dintre participanþi considerã
împlinirea personalã ca fiind cea mai importantã în viaþã, urmatã de independenþa financiarã
(57%) ºi de sãnãtate (41%), iar 82% dintre tinerii din România îºi aleg, astãzi, jobul în funcþie
de ceea ce le place sã facã cel mai mult.
Studiul Insights PulseZ, aflat la cea de-a doua ediþie naþionalã, a fost conceput ºi coordonat
de specialiºtii programelor naþionale antreprenoriale Vreau sã Fiu Antreprenor (VSFA) ºi
Insights - din cadrul organizaþiei Romanian Business Leaders (RBL) ºi realizat de agenþia de
studii de piaþã iZi data în rândul a aproximativ 1.200 de tineri din România - pe un eºantion
reprezentativ la nivel naþional (urban+rural, tineri cu vârste cuprinse intre 16 si 24 de ani).
Cercetarea s-a axat pe mai multe aspecte, printre care ºi atitudinea tinerilor referitoare la
bani, pe gestionarea resurselor financiare ºi preferinþele lor de achiziþie, precum ºi pe factorii
motivatori în alegerea unui job ºi a ghidãrii în viaþã, în noul context pandemic  în rândul
membrilor generaþiei Z (cei nãscuþi dupã 1995, cunoscuþi ca iGeneration, Centannials sau
nativi digitali), în perioada iunie-iulie 2021, comparativ cu valul 2020 (perioada mai-iunie
2021, când a fost desfãºuratã prima ediþie a studiului).

Atitudinea tinerilor faþã de bani

Mai mult de jumãtate dintre tinerii intervievaþi (51%) în cadrul studiului Insights
PulseZ mãrturisesc cã focusul lor pentru 2021 s-a axat pe economisire, în mãsura în care
2020 le-a generat pierderi financiare. Totodatã, 48% dintre ei ºi-au propus, anul acesta,
sã câºtige mai mult (vs. 33% în 2020). De asemenea, 45% dintre participanþi spun cã
sunt mult mai atenþi la cheltuielile pe care le fac, în vreme ce 25% dintre ei ºi-au
propus sã investeascã mai mult ca anul trecut. De altfel, intenþiile de investiþii se remarcã
îndeosebi în rândul sexului masculin (33%), în comparaþie cu reprezentantele sexului feminin
(18%). Interesant este faptul cã intenþiile de a investi se remarcã mai mult în rândul tinerilor
cu vârste cuprinse între 16 ºi 18 ani (30%) decât în cazul celor de peste 21 de ani  doar 19%
dintre aceºtia având astfel de intenþii.
Tinerii din generaþia Z nu au în vedere economisirea doar în ideea clasicã de a pune bani
deoparte într-un cont separat, de exemplu, ci sunt foarte interesaþi de încheierea unor asigurãri.
Ei vizeazã produse de asigurare cu economisire pe termen mediu ºi, de asemenea, vor sã facã
rezerve pentru situaþii neprevãzute. Este o concluzie interesantã ºi îmbucurãtoare a acestui
studiu, pentru cã ne aratã faptul cã românii din segmentul foarte tânãr au un comportament
matur ºi responsabil, în ceea ce priveºte planificarea financiarã.  a declarat Sînziana
Maioreanu, CEO al Aegon România ºi partener în cadrul cercetãrii.

Achiziþionarea produselor, dictatã de sex, vârstã ºi preferinþe.
Plata cu numerar, metoda favoritã

În ceea ce priveºte produsele pe care tinerii le achiziþioneazã, în prezent, produsele de
tip FMCG (bãuturi rãcoritoare, batoane de ciocolatã, snacks-uri, mâncare comandatã cu
livrare) se numãrã printre consumabilele pe care aceºtia Z le cumpãrã, în continuare,
cel mai mult, raportat la perioada pandemiei. ( )
De altfel, existã categorii unde preferinþele de achiziþie sunt dictate de sex, de vârstã, de
preferinþele personale ori de resursele financiare, dupã cum urmeazã: jocurile video  17%
dintre bãieþi le cumpãrã la fel de des ca-n trecut (vs. 6% dintre fete), cãrþi/audiobooks  32%
dintre fete le achiziþioneazã la fel de des (vs. 25% dintre bãieþi), produse IT & gadgeturi  35%
dintre bãieþi le cumpãrã la fel de des (vs. 27% dintre fete), mâncarea cu livrare  37% mai mult
în prezent faþã de înainte de pandemie în rândul celor peste 21 de ani (vs. 21% - 16-18 ani).
Jumãtate dintre tinerii generaþiei Z considerã cã fac achiziþii echilibrate, în egalã
mãsurã din online ºi offline (51%). Totodatã, comparativ cu anul trecut, a crescut numãrul
celor care au început sã cumpere mai mult din online decât din offline (18% faþã de 12%)  o
ipotezã validã fiind ideea cã achiziþiile online sunt un obicei accentuat post pandemie.
95% dintre tineri preferã sã utilizeze, cel mai des, plata cu numerar, o treime
dintre ei declarând cã fac peste 10 astfel de plãþi pe sãptãmânã. În ceea ce priveºte plata
online, o altã modalitate de platã agreatã de tineri, aceasta este utilizatã între 1 ºi 4 ori pe
sãptãmânã de 62% dintre ei. De altfel, ºi cardul bancar utilizat la magazin este o
metodã des folositã, el fiind menþionat de 80% dintre participanþi. Doar 45% dintre
tineri folosesc telefonul ca mijloc de platã.

Factorii motivatori în alegerea jobului ºi a conceptului de viaþã

Întrebaþi care sunt cei mai importanþi factori de care þin cont în alegerea jobului ºi a
domeniului de activitate, 82% dintre participanþii la studiu au menþionat cã îºi doresc sã le
placã ceea ce fac, dar ºi echipa alãturi de care lucreazã ºi atmosfera de lucru (63%),
precum ºi pachetul salarial (60%) ºi flexibilitatea programului (60%). Fetele acordã ºi
mai mare importanþã faptului cã se simt bine cu ceea ce fac la job (84%) comparativ cu bãieþii
(78%), iar 50% dintre tinere menþioneazã ºi beneficiile extra-salariale printre aspectele
motivatoare (vs. 42% în rândul bãieþilor).
De altfel, domeniile umaniste (psihologie, resurse umane, sociologie) se aflã pe primul
loc în rândul preferinþelor generaþiei Z (24%)  mai mult în rândul fetelor (32%) vs. a
bãieþilor (14%), urmate îndeaproape de domeniul IT ºi de inginerie  prima alegere în
cazul bãieþilor (35%) vs. 12% fete. Totodatã, cercetarea aratã cã tinerele sunt cele care aleg
într-o mai mare mãsurã un job în educaþie (20% vs 10% bãieþi) ori în publicitate, PR ori
marketing (20% vs 5% bãieþi).
Când vine vorba despre factorii care îi motiveazã cel mai mult în viaþã, aceºtia sunt
stabili, indiferent de vârstã, de contextul economic/social, iar preferinþele sunt clare: 62%
considerã împlinirea personalã ca fiind cea mai importantã, urmatã de independenþa
financiarã (57%) ºi de sãnãtate (41%). Totodatã, tinerii au început sã acorde mai multã
atenþie nevoii de dezvoltare psihologicã ºi emoþionalã (36% în 2021 vs. 31% în 2020),
în detrimentul unei cariere de succes (31% în 2021 vs. 36% în 2020).

Calificarea de Asistent medical generalist atrage în fiecare an un numãr tot mai mare de
cursanþi la Colegiul Universitar Spiru Haret. O meserie care îþi oferã o serie de satisfacþii la
nivel personal, o meserie care te aduce alãturi de semenii tãi ºi ai sentimentul cã oferi o nouã
razã de soare în viaþa lor.
Principalele provocãri ale cadrului medical ºi ale
unui profesor sunt de a împãrtãºi elevilor experienþa
pe care o ai ºi a te face înþeles ºi a-i face pe ei sã
evolueze, atât spiritual, cât ºi profesional. Este foarte
important sã te dedici pacientului, sã uiþi de
problemele pe care le ai acasã, sã îþi aduci aminte cã
þi-ai ales aceastã meserie ca sã ajuþi oamenii, sã nu te
pierzi în momentele foarte grele ºi foarte importante,
sã ºtii sã iei deciziile care trebuie pentru cã, în funcþie
de deciziile tale, pacientul trãieºte sau nu.
Generaþiile care mi-au trecut prin mânã au fost
din ce în ce mai motivate, din ce în ce mai doritoare
de a învãþa cât mai mult, de a ajuta cât mai mult
oamenii, au evoluat pe parcursul celor trei ani, de
când i-am preluat ºi pânã au ajuns sã practice meseria. Unii dintre ei m-au fãcut foarte mândrã
cã mi-au fost elevi ºi m-au fãcut sã-mi aduc aminte de ce mi-am ales meseria de profesor.
Cea mai importantã calitate a cadrului didactic este aceea de a gãsi o modalitate de a face
elevul, indiferent de nivelul lui intelectual, sã înþeleagã, deci sã se facã înþeles. Numai aºa cred
cã reuºeºti sã îl faci pe elev sã înveþe lucruri. În perioada aceasta a fost foarte greu pentru cã
una este sã interacþionezi cu elevul, sã intri în contact cu el, sã încerci sã-i explici faþã în faþã ºi
alta este sã le explici în faþa calculatorului, chiar dacã se uitã copiii la tine. Faptul cã nu sunt
fizic cu tine parcã nu poþi sã intri în contact cu ei aºa de bine cum intri când te vezi fizic.
Tot timpul ai câte ceva de învãþat. ªi eu de la ei ºi ei de la mine. Am învãþat sã fiu mai
tolerantã, lucru pe care nu-l ºtiam înainte. Cred cã empatia îi face pe elevi sã-ºi aleagã din ce în
ce mai mult meseria asta ºi, de ce sã nu recunoaºtem, este o meserie care se cautã.

Dr. Adriana-Alina CÃLINA,

cadru didactic Colegiu Universitar Spiru Haret
Iolanda MINEA este elevã în anul I la calificarea
profesionalã Asistent Medical Generalist.
Chiar dacã a ºcoala a început de o lunã, a participat deja
la un curs de acordare a primului ajutor, iar pe viitor îºi
doreºte sã se implice în activitãþi de voluntariat care vor fi
organizate de Colegiul Universitar Spiru Haret împreunã
cu partenerii sãi.
 De ce a ales aceastã calificare profesionalã?  Cum
crede cã o va ajuta aceastã pregãtire teoreticã ºi practicã în
jobul pe care îl are în acest moment?  ªi mai ales care
considerã cã sunt calitãþile unei persoane care pe viitor
alege sã practice aceastã meserie? Acestea sunt doar câteva
din întrebãrile la care a rãspuns într-un scurt interviu.
Am ales calificarea de Asistent medical deoarece
domeniul în care activez, ºi anume cel al Aviaþiei, se
confruntã, uneori, nu adeseori, cu cazuri medicale. Totodatã, am ales acest domeniu deoarece
în anii anteriori mi-am dorit sã profesez ºi sã înþeleg mai multe despre medicina legalã ºi, din
varii motive, pentru cã nu am ajuns în acel punct, am ales aceastã meserie de Asistent medical
generalist.
Calitãþile principale? Din punctul meu de vedere ar fi, unul, empatia, iubirea faþã de oameni,
devotament, dorinþa de a-i ajuta, de a-i înþelege, dãruirea.
Acest curs de Resuscitare a avut loc recent, cu douã-trei sãptãmâni în urmã, cu o echipã
formatã din medici ºi oameni competenþi, persoane din acest domeniu. A avut la bazã tehnici
de resuscitare, evident, o parte teoreticã ºi una practicã. A fost un curs proactiv, benefic ºi, cu
siguranþã, am avut ce sã învãþ ºi, cu siguranþã, voi putea pune în practicã, dacã va fi cazul. Sã
sperãm cã nu, dar dacã va fi cazul, am o bazã.
Referitor la acþiunile de voluntariat. Desigur, în cadrul Universitãþii Spiru Haret, anume la
Colegiul Universitar Spiru Haret s-a discutat ºi existã ºi o programã pentru voluntariat, iar în
funcþie de disponibilitatea fiecãruia vom participa ºi la astfel de evenimente, oportunitãþi,
totodatã. Cu drag aºtept sã acumulez noi cunoºtinþe!

*Raportul rezultatelor poate fi accesat gratuit: https://vsfa.ro/pulsez2021/
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 Implicaþi  Implicaþi  Implicaþi
Un nou program de cercetare se dezvoltã
la Facultatea de Medicinã Veterinarã
din cadrul Universitãþii Spiru Haret!
Este vorba despre un laborator în care se pot face
teste ºi analize performante ale unor produse.

Lect. univ. dr. Mãdãlina Belous oferã mai multe detaliile
despre proiect, beneficiari, avantaje.
Mã bucur sã vã prezint acest aparat PCR cu care
putem face teste ºi analize. Un alt Kit care ne intereseazã
ºi care a fost achiziþionat este cel pentru depistarea
Salmonelos. Aceastã Salmonelos este un indicator al stãrii
de prospeþime ºi igienã al alimentelor ºi dupã cum ºtiþi în
carnea tocatã apar cele mai multe probleme. O altã zonã
unde putem depista Salmoneloza ºi este foarte periculoasã
este zona ouãlor  ouãle destinate pentru consum, a
prafului din ouã, a melanjului de praf de ouã. Iarãºi, o
zonã care ne intereseazã este zona producãtorilor de
brânzeturi, mai ales brânzeturile nepasteurizate ºi
brânzeturile produse în sistem gospodãresc, aºa numitele
brânzeturi tradiþionale care pot fi contaminate cu
salmonela.
Laboratorul nostru îºi propune ºi ca program de cercetare
ºi ca program economic sã încercãm sã-i ajutãm pe aceºti
agenþi economici sã-ºi demonstreze cã preparatelor sunt

sigure pentru sãnãtatea consumatorilor. Teoretic un numãr mic
de animale sunt purtãtoare de Salmonele, proporþia creºte când
animalele sunt hrãnite sau adãpate în comun. Procentul
animalelor purtãtoare de Salmonele creºte considerabil în timpul
transportului de la fermã la abator ºi în perioada de staþionare
în padocul din abator, pãsãrile ºi puii sunt foarte vizate de
aceste microorganisme patogene. Proporþia de carcase
contaminate este de cel puþin douã ori mai mare decât numãrul
de animale purtãtoare de unde rezultã cã în timpul tãierii, jupuirii
ºi eviscerãrii iarãºi se poate produce o contaminare încruciºatã.
Contaminarea se poate extinde ºi la carcasele necontaminate
în timpul introducerii ºi scoaterii din spaþiile de frig, deci niºte
operaþii tehnologice care se întâmplã absolut firesc într-un
abator, iar ca ºi mãsurã esenþialã la pãstrarea carcaselor este
acea temperaturã sub 4 o C ca sã nu se poatã produce
contaminarea mai departe.
Sã vorbim un pic despre toxiinfecþia alimentarã cu
Salmoneloza. Aceastã bacterie o gãsim în tubul digestiv,
mai ales în sezonul cald ºi se poate manifesta izolat sub
formã de epidemii, Acest tip de toxiinfecþie este cauzat de
acþiunea directã asupra celulelor umane, deci este un
mecanism citotoxic. Este clasicã asocierea între infecþia cu
salmonela ºi produsele ouã, carne sau lapte. Pentru cã nu
existã o toxinã deja formatã incubaþia este mai lungã, apare
febrã, greaþã, dureri abdominale ca ºi simptomatologie. Se
poate manifesta mai sever la persoanele în vârstã sau cu un
deficit imun. Când aceastã bacterie poate depãºi bariera
intestinalã ºi se poate difuza în tot organismul. Cea mai
frecventã este contaminarea pe cale digestivã prin alimente
contaminate înghiþite  lapte, ouã, carne de pui insuficient
gãtitã, carne gãtitã dezgheþatã care nu este consumatã
imediat. Boala mai poate apãrea ºi în urma nerespectãrii
condiþiilor de igienã din timpul manipulãrii transportului
produselor. Boala se poate manifesta între 4 ºi 48 de ore de
la consumarea alimentelor. Ca ºi recomandãri ce se poate
face: controlul bacteriologic al alimentelor sau apa de bãut
unde existã focar de infecþie, control medical al persoanelor
înainte de prepararea hranei, spãlarea mâinilor dupã folosirea
toaletei ºi înainte de a intra în contact cu alimentele,
respectarea circuitelor de igienã ºi normelor personale ºi
bineînþeles prezenþa la medic în cazul primelor simptome de

boalã. Agenþii economici vor putea aduce probe la facultate,
în cadrul acestui laborator de detecþie. Probele vor fi
recepþionate, vor primi un numãr, se va emite un buletin de
analize, aºa cã ei vor ºti dacã aceste preparate vor fi sigure
pentru consumul populaþiei. Bineînþeles cã acest laborator
se face cu ajutorul studenþilor care vor fi implicaþi în procesul
de selecþionare, în tehnologia pregãtirii preparatelor pentru
analize vor fi un gen de laboranþi de fapt ºi de drept. Se
vor institui procedurile de autorizare RENAR ca aceste
buletine sã fie recunoscute la nivel naþional. Agenþii
economici sunt obligaþi prin programul de autocontrol sã
facã periodic buletine de analize tocmai pentru a demonstra
cã produsele lor sunt sigure pentru consum. Dar în orice
moment în care existã o suspiciune, bineînþeles cã ei pot
face aceste probe chiar dacã nu sunt prevãzute în programul
de autocontrol.

Experienþã la Clinica
Le Castelet Rééducation fonctionnelle Montpellier
Numele meu este Christian Cristescu
ºi doresc sã împãrtãºesc o experienþã deosebitã. Am 53 de ani, iar la vârsta de 49 de
ani am decis sã îmi schimb profilul profesional. Cea mai mare parte a colegilor mei
de generaþie au ales sã nu mai schimbe
nimic, pentru cã schimbarea aduce inconfort. Sunt student în anul al doilea,
master, la Universitatea Spiru Haret,
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport la
specializarea Kinetoterapie ºi motricitate specialã. Sunt licenþiat al aceleaºi
specializãri, la aceeaºi facultate, dar ºi al
altor facultãþi cu profil complet diferit, în
Information Technology ºi Business Administration. Experienþele mele precedente nu aveau mare lucru în comun cu
cea actualã. Elementul comun îl constituie
o activitate sportivã extraprofesionalã, o
pasiune cãreia am reuºit sã îi alãtur o alta,
nouã, adicã profesia de kinetoterapeut.
Am absolvit anii de licenþã, cu dorinþa
de a fi bun pe acest nou domeniu. Dacã ar
fi sã ne încredem în mediile notelor obþinute,
atunci se pare cã am reuºit. Dar cum sã nu
le obþin, având în vedere profesionalismul
ºi pasiunea profesorilor pe care i-am avut,
fãrã nici cea mai micã excepþie! Dar cu
acumularea anilor, ºtiu cã sunt la o nouã
rãscruce a consolidãrii vieþii profesionale.
Cunoºtinþele acumulate nu ar valora mare
lucru fãrã experienþa din teren, adicã fãrã
competenþe. Vorbind despre acest subiect
cu profesorii ºi conducerea Facultãþii, am
avut surprinderea gãsirii unei soluþii, care,
sã spun aºa, îmi vine ca o mãnuºã! Aceastã
oportunitate îmi da posibilitatea sã pot avea
bazele necesare sã devin un foarte bun
profesionist. La Biroului Erasmus, am fãcut
cunoºtinþã cu o altã echipã deosebitã din
cadrul Universitãþii Spiru Haret.
Sunt pe cale de a realiza al doilea stagiu
practic în cadrul mobilitãþilor Erasmus, în
sudul Francei, la Montpellier. Dac primul
a fost în domeniul patologiilor locomotorii,
acesta din urm va fi în domeniul neurologic.
Fiecare are o durata de douã luni. Opt sãptãmâni de bucurie, de a putea fi folositor
oamenilor, în primul rând în încercarea de
a îi aduce pe cât de mult posibil la o situaþie
de viaþã cât mai apropiat de situaþia iniþial
predecesoare accidentului sau bolii. Locul
în care am primit botezul în aceasta
meserie, îºi are sediul într-un casteluþ,

Clinica Le Castelet Rééducation fonctionnelle
Montpellier, cãruia i s-a atribuit un nobil rol,
de a alina suferinþa oamenilor.

Zi de zi, 40 de pacienþi, din cei 180 aflaþi
aici pentru recuperare post operatorie, au avut
încredere ºi în mâinile mele. Încrederea mi-a
fost conferitã de kinetoterapetul ºef ºi colegi
încã din a doua sãptãmânã a practicii: proteze
de ºold ºi genunchi, în general, dar ºi de umãr,
osteotomii, tenotomii, dar ºi alte patologii postreumatice ale membrelor. Zilnic, am pus în
practicã obiectivele ºi mijloacele aferente diverselor patologii care au fost subiectele
studiilor în facultate: redobândirea amplitudinilor articulare ºi tonificãrii musculare, recâºtigarea funcþionalitãþii neurologice în limita
posibilitãþilor lãsate de durere, edem ºi inflamaþii. Primum non nocere!!!

ªi dacã ar trebui sã dau doar un singur
exemplu, acesta ar fi al doamnei M, venitã în
aceastã clinicã de la peste 400 de kilometri,
pentru recuperare imediat post-operatorie a
unei proteze de genunchi din cauza unei
suite de consecinþe a altor proteze de sold
ºi genunchi. Aceastã pacientã a sosit în
sãptãmâna a 2-a a perioadei mele de practicã,
ºi a revenit la domiciliu, cu bine, cu douã
sãptãmâni înainte de terminarea acestei
perioade. Împreunã cu ceilalþi colegi ºi
echipa pluridisciplinarã, am reuºit sã o
repunem în parametrii ce îi permiteau sã
întrezãreascã ºedinþe mult mai puþin intense
ºi dese într-un cabinet privat.

Aºa cum spuneam, iniþial durerea,
edemul ºi inflamaþia au reprezentat calul de
bãtaie al prioritãþilor noastre pentru a face
loc tratamentului kinetoterapeutic. Zilnic, la
prima orã, instalam artromotorul în acord cu
amplitudinile articulare posibile infradureros, apoi observam progresia faþã de
bilanþul efectuat. Mãsuram aceastã progresie cu goniometrul. Apoi, faþã de rezultatele
ºi obiectivele propuse, lucram prin ºedinþe
individuale de 30 de minute. Momente privilegiate pentru a câºtiga teren, nu doar articular, dar ºi muscular, dar ºi a observa ºi asculta
cu atenþie alte probleme adiacente, de ordin
fizic sau psihologic, pe care le semnalam colegilor ºi echipei pluridisciplinare.

Muscular, în funcþie de forþa existentã,
dar ºi de vârstã, tip ºi alte considerente personale, acest pacient a reuºit, etapã cu etapã sã
meargã fãrã baston, deoarece acesta este obiectivul principal, recãpãtarea autonomiei. Mai
întâi mobilizând fãrã rezistenþã, apoi cu rezistenþa gradualã a gravitaþiei ºi manualã ºi, în
cele din urmã, datoritã mecanoterapiei cu scripeþi la cuºca Rocher, etapele au fost depãºite
cu rãbdare ºi perseverenþã din partea pacientului fãrã de care nimic nu este posibil.

Dupã evaluarea din ultima sãptãmânã
în sala de mers, unde a parcurs toate
etapele începând de la mersul în cãrucior
în primele 15 zile post-operatorii, pânã la
mersul între bare cu încãrcãturã gradualã
pe piciorul operat, la douã cârje, la una ºi
apoi la baston, pacienta noastrã s-a descurcat de minune !!! Urcatul ºi coborâtul
scãrilor, mersul pe teren accidentat pentru
propriocepþie, alãturi de echilibrul pe
planºele de propriocepþie, ne indica faptul cã suntem foarte aproape de autonomia doritã. ªi pentru relaxare muscularã
ºi calmarea durerilor ºi edemului, balneoterapia, fangoterapia, masajul ºi fizioterapia au fost folosite de asemenea.
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Prof. univ. dr. ION TUDOSESCU
 O viaþã dedicatã învãþãmântului ºi cercetãrii filosofice
În domeniul învãþãmântului, Domnia
sa a îndeplinit ºi importante funcþii administrative, ºi anume: decan la Facultatea
de Filosofie a Universitãþii din Bucureºti
(1976-1978), director al Institutului de
Filosofie al Academiei Române (19761986), decan al Facultãþii de Filosofie ºi
Jurnalism a Universitãþii Spiru Haret
(1996-1999) ºi prorector al Universitãþii
Spiru Haret (1996-1999), precum ºi ºef
de catedrã la facultãþile amintite de la
Universitatea Bucureºti ºi Universitatea
Spiru Haret ºi la Catedra de ªtiinþe Sociale
de la Institutul Politehnic din Bucureºti.
În activitatea de cercetare, a avut preocupãri în domeniile metafizicii, filosofiei
ºtiinþei, filosofiei sociale, filosofiei valorilor, metafilosofiei, istoriei filosofiei,
teoriei acþiunii sociale, publicând, ca unic
autor, nu mai puþin de 25 de cãrþi de
filosofie ºi peste 350 de studii ºi tot atâtea
comunicãri ºtiinþifice, dintre care peste 20
de comunicãri prezentate la congrese
mondiale de filosofie ºi la conferinþe ºi
simpozioane internaþionale.
Din însãºi enumerarea domeniilor filosofice pe care le-a abordat, fãrã a mai
menþiona ºi titlul lucrãrilor sale de autor,
rezultã cã Profesorul, aflat la o splendidã
vârstã aniversarã, a meditat de-a lungul
vieþii la variate ºi suficiente teme, care pot
arhitectura, cum frumos spune Domnia
sa, un întreg sistem filosofic. Iar în filosofie, ca sistem de discipline filosofice,
unele fundamentale, altele secundare, nu
ca valoare, ci în sensul de discipline de
ramurã, întemeiate pe cele fundamentale,
poþi intra prin oricare domeniu sau, chiar,
prin orice problemã circumscrisã unei
problematici mai largi.
Tânãr absolvent al Facultãþii de
Filosofie a Universitãþii din Bucureºti, Ion
Tudosescu ºi-a început cercetãrile sale
filosofice cu tema determinismului,
subiect pe care, dupã aproape 10 ani de
lucru, ºi-a susþinut teza de doctorat ºi, în
acelaºi an, a publicat lucrarea Teoria
determinismului ºi ºtiinþa contem-poranã
(1971), apreciatã de Academia Românã cu
Premiul Vasile Conta. Cercetãrile pe tema
determinismului i-au permis autorului sã
filosofeze atât pe marginea ºtiinþelor
naturii, îndeosebi a fizicii cuantice ºi a
biologiei, cât ºi a unor ºtiinþe sociale, ca
psihologia ºi sociologia, pentru cã determinarea este prezentã deopotrivã în naturã
ºi societate. Ele i-au îngãduit autorului sã
dialogheze cu orientãrile în domeniu,
susþinute de cei mai importanþi oameni de

ºtiinþã ºi filosofi contemporani, ºi sã contribuie, alãturi de alþi cercetãtori de renume, la
înmlãdierea determinismului clasic, al cauzalitãþii mecanice, cu noi idei paradigmatice,
privind 1) cauzalitatea statisticã, manifestã
în microfizicã ºi în societate, 2) existenþa finalismului  sub forma cauzalitãþii biunivoce
sau a conexiunii inverse , cu douã tipuri de
raporturi biunivoce, cele de finalitate (specifice
naturii) ºi cele teleologice (funcþionând, ca
scopuri, numai la nivelul determinismului uman),
3) îmbinarea structuralismului acauzal cu
structuralismul genetic, cauzal.
Plecând de la cercetarea determinãrii naturale ºi sociale, preocupãrile ulterioare ale
profesorului ºi filosofului Ion Tudosescu s-au
amplificat în douã direcþii complementare: pe
de o parte, în planul disciplinelor filosofice
fundamentale, care privesc existenþa în
ansamblu (abordatã, între altele, în lucrarea
Ideea de unitate a lumii în gândirea
filosoficã contemporanã, Editura ªtiinþificã,
1971), iar pe de altã parte, în sfera disciplinelor
filosofice aplicative, dintre care a aprofundat
antropologia filosoficã, praxiologia, filosofia
socialã, filosofia culturii ºi filosofia valorilor.
În ce priveºte disciplinele filosofice
fundamentale, Ion Tudosescu a distins între
ontologie, ca teorie a fiinþei ca fiinþã sau a
fiinþei absolute, ºi metafizicã, acesteia rezervându-i ca principal obiect esenþa cosmicã,
a lumii cunoscute în mod ºtiinþific. A diferenþiat, de asemenea, ontologia de teologie,
atât prin obiect, prima conotând fiinþa în mod
laic, iar cea de a doua înþelegând-o ca fiinþã
divinã, cât ºi, corespunzãtor, prin facultãþile
cognitive de constituire.
Dintre multiplele discipline filosofice
aplicative, Ion Tudosescu a stãruit cel mai
mult asupra praxiologiei. În mai ampla sa
lucrare de acest gen, Acþiune umanã ºi
existenþã (Editura Fundaþiei România de
Mâine, 2018), în care a subliniat cã omul
devine prin faptele sale, a arãtat cã acþiunile
umane nu sunt doar cauzate de diferite
cerinþe din exteriorul subiectivitãþii, ci au o
multiplã motivaþie: nomologicã, psihologicã,
axiologicã, societarã ºi teleologicã. Cu alte
cuvinte, omul este impulsionat sã acþioneze
de interesul de a cunoaºte obiectul acþiunii,
de trãirile legate de acþiune, de valoarea
rezultatului acþiunii sale, de importanþa ei
pentru societate, precum ºi de scopul acþiunii
sau idealul vizat. Autorul a precizat cã
acþiunea presupune, de asemenea, libertatea
umanã ºi cã libertatea angajeazã fie rãspunderea, atunci când omul acþioneazã în
virtutea regulilor ºi normelor existente ºi îºi
propune sã le respecte, fie responsabilitatea,
atunci când el iese din normele prestabilite,
riscând sã fie sancþionat în caz de eºec.

O altã ramurã filosoficã abordatã de Ion
Tudosescu o constituie filosofia culturii,
cãreia i-a consacrat lucrarea Condiþia ºi
finalitatea existenþialã a conºtiinþei
sociale ºi a culturii, subintitulatã Tratat
de filosofia culturii (Editura Fundaþiei
România de Mâine, 2013). Aici, a tratat nu
numai formele culturii spirituale: ºtiinþa,
filosofia, mitul, forma magicã ºi cea misticã,
morala, arta, religia, ci ºi pe cele ale culturii
spiritual-materiale: politicã, juridicã,
economicã. În spiritul filosofiei fundamentale ºi cel al filosofiei aplicative, a
susþinut cã valorile din fiecare formã a
culturii prezintã un dublu caracter: metafizic
sau universal ºi concret-istoric sau particular. Corelativ cu teza caracterului istoric,
a menþionat cã fiecare formã a conºtiinþei
ºi culturii are o finalitate existenþialã, pe care
a ilustrat-o cu multiple referiri la condiþia
acestora în contemporaneitate, în þãrile
europene în general ºi în þara noastrã în
mod special.
În cea mai recentã carte a sa, Rostul
filosofiei (în spiritualitatea umanã) ºi
identitatea filosofiei româneºti (Editura
Fundaþiei România de Mâine, 2019), Ion
Tudosescu a susþinut cã filosofia este
importantã pentru afirmarea umanistã a
omului, deoarece, prin ideile ei de maximã
generalitate, îi permite acestuia sã se
priveascã pe sine atât ca parte a naturii,
cât ºi ca parte a societãþii, iar ca om social
- nu numai ca un om economic, care
produce ºi consumã bunuri materiale, ci
ºi ca om spiritual, deci ca fiinþã complexã,
care, prin înfãptuire valoricã, îndeosebi
filosoficã ºi religioasã, îºi transcende condiþia sa empiricã. Totodatã, cartea cuprinde
ºi câteva studii remarcabile despre felul
cum au înþeles fondul lumii, cu repercutãri
în sfera umanului, unii dintre pilonii
filosofiei româneºti din deceniile de mijloc
ale secolului al XX-lea: Lucian Blaga, Mircea
Florian, ªtefan Lupaºcu, Constantin Noica
ºi Tudor Vianu.
Fãrã a ne referi la alte lucrãri importante
ale filosofului Ion Tudosescu, credem cã
ºi succinta schiþã a activitãþii lui teoretice
ne permite sã-l circumscriem celor mai
importanþi gânditori din calendarul filosofiei
româneºti, la care s-a raportat cu receptivitate ºi pe care i-a continuat, configurându-ºi propriul sãu sistem filosofic, în
raport cu evoluþia ºtiinþei ºi cu principalele
orientãri filosofice contemporane.
Dumnezeu sã-l odihneascã în pace!

Lecþia de amnezie
O carte tulburãtoare: Lecþia de
amnezie, de Iulian Moreanu.
(Prozã scurtã. Editura Herzlog.
2020.) Despre realitatea de azi
vãzutã ºi trãitã de el, de tine, de
mine, de noi, de voi, de ei. Autorul
face vrãji! Ne ia de mânã ºi ne
conduce pe drumul sãu real de
viaþa bate filmul, pentru ca la un
moment dat sã înþelegem cã noi
suntem personajul principal. La
locul de muncã, la spital, pe stradã,
în istorie, în vârtejul sentimentelor.
Cristian ºi Florentina sunt personajele care fac din cãrþile de prozã
scurtã ale lui Iulian Moreanu capitole ale unui roman fluviu, curate
stilistic, proaspete. Autenticitatea
talentului autorului face scrisul sãu
aparent simplu iute abordabil,
recognoscibil. Pare sã ne spunã:
scrie ºi tu, ºi tu ai o viaþã interesantã! Sigur, am putea, dar e greu, nu
toþi avem talent.
Cititorul care sunt este pur ºi
simplu tulburat de proza care dã
titlul cãrþii: Lecþia de amnezie. Este

o oglindã preþioasã, fidelã a marii
pãrþi a sistemului de învãþãmânt
din România. Pentru cã sunt mai
aproape de acest sistem. Dar toate
celelalte proze sunt rupte din
viaþã ºi provoacã inervãri. Nu poþi
sã nu reacþionezi!
Cartea este o cronicã a zilelor
noastre. O cronicã, nu un procesverbal! Este o carte optimistã
despre întâmplãri triste, chiar dacã
finalurile nu sunt cu
final
fericit. Sigur, poþi lãcrima, poþi
înjura, poþi zâmbi uneori, doar cã
la final, mie cel puþin, mi-a rãmas
sentimentul de va urma. Ce
poate fi mai optimist decât viitorul,
timpul în care întâmplãrile se pot
repeta, pot fi altele, însã, oricum,
sunt viaþã. (Doar la limita dintre
viaþã ºi moarte îþi dai seama, cu
adevãrat, cât de frumoasã e viaþa.
Chiar viaþa urâtã. Dar asta-i altã
discuþie, sugeratã, evident, de
lectura cãrþii.)
Cristian ºi Florentina, aceiaºi,
dar mereu alþii, cum noi suntem în

fiecare zi alþii, acceptã în viaþa lor,
când realã, când virtualã, personaje noi, cu dramele lor, cu gândurile
lor. Cristian este maestrul de ceremonii, este autorul care petrece ºi
se petrece în întâmplãri, dar ºi filtrul
fotografierii vieþii celorlalþi. Fãrã
ipocrizii, fãrã false pudori.
Sunt tentatã sã vã povestesc.
Nu o voi face, pentru cã fiecare cititor are dreptul la povestea lui. Veþi
vedea. Scriitorul are abilitatea de a
ne arunca o nadã spre poveºtile
noastre din ºcoalã, din facultate,
din spital, din piaþa publicã, din
iubiri consumate ºi din iubiri visate,
din sordidul moralei contemporane
ºi al comportamentului actual
Pare un jurnal în care eºti tentat,
mai degrabã, sã faci propriile
însemnãri. Ca un profesor autentic,
Iulian Moreanu ne dã teme pentru
acasã, pe care, conºtiincioºi, ni
le creionãm în minte pentru un
jurnal personal mãcar virtual. Toate
prozele din acest volum  Lecþia de
amnezie, Fata cu braþele crestate,

Îngerul chirurg, Tricoul de campion, Anti-Love story, Declaraþie
de dragoste, Apel de urgenþã  au
subiecte banale personalizate,
înnobilate de sentimente ºi mister,
subiecte care însã deschid ferestrele gândului ºi ale inimii cãtre
realitatea pe care putem sau nu
putem sã o atingem.
Aceastã carte a lui Iulian
Moreanu, alãturi de celelalte cãrþi
ale sale, prozã scurtã ºi romane 
Ruleta mincinoasã, Cerbul înse-

tat, Febra, Nãvala norilor,
Neguþãtorul de vise, Povestiri
cu un copil, Iarna perfectã,
EXIT, Nãvala norilor, Am venit
sã mor lângã tine, Femeia care
credea cã nu existã  este
literaturã, adicã, sprijinitã pe
talent, raþiune ºi inimã, acea
creaþie artisticã în care se
reflectã realitãþile vieþii cu
ajutorul limbii; arta cuvântului.

Mioara VERGU-IORDACHE
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VITRALII
Auzirãm de la televizor, cum ar spune cineva cu
autoritate în stat, cã avem o altã propunere de primministru. Cea dinainte s-a topit ca mãgarul în ceaþã
pe motiv cã vrem cu ãia, dar fãrã ãla, dar nici cu
ceilalþi n-am vrea, fiindcã o þin în braþe pe aia.
Chiriþele dâmboviþene s-au dat, din nou, în stambã.
Când mãrul discordiei a dispãrut, persoana în cauzã
 un domn ºcolit peste ocean care a avut, precum
Oliver Twist, norocul de a întâlni un binefãcãtor, un
sponsor dezinteresat ºi foarte secret, desigur  fiind
scoasã din pachetul cu cãrþi de joc al echipei
câºtigãtoare, iatã cã ne-am trezit în faþa unei crunte
dar aºteptate realitãþi: nici noua propunere nu e
bunã, pentru cã ar fi susþinutã de un mare partid,
cunoscut de vreo patru-cinci ani sub numele unei
îngrozitoare molime de culoare purpurie.
Consultãrile ºi încercãrile de a-i strânge pe toþi în
jurul aceleiaºi mese au eºuat, ca ºi statul în sine,
cum am fost recent informaþi de chiar cel care ar fi
trebuit sã vegheze ca asta sã nu se întâmple. ªi
sfada nu s-a oprit, merge mai departe. Nimeni nu se
înþelege cu nimeni, nimeni nu vrea sã negocieze.
ªi atunci, a apãrut soluþia salvatoare, comunicatã
celor interesaþi într-un mod original ºi oarecum
criptic: prin aºezarea a patru capace de plastic pe
una dintre mesele palatului din deal. Cei puºi în faþa
acestei enigme rebusiste, folositã evident în sens
metaforic, n-au prea ºtiut ce sã creadã. Pânã la urmã,
au fost lãmuriþi cu un zâmbet ºtrengãresc, de însuºi
autorul ºaradei: era vorba despre cele patru stele
aflate pe umerii unui distins militar de carierã, recent
trecut în rezervã, care a devenit noua propunere de
ºef al guvernului. Confuzia a pornit probabil de la o
simplã chestiune de aritmeticã: domnul general are
pe umeri, în total, opt stele, câte patru pe fiecare
epolet. Cum sã-þi dai seama cã despre domnia sa
este vorba? Mai ales cã la mate stãm cam rãu,
cifrele prezentate de cei care ne guverneazã neavând
absolut nicio legãturã cu datele din economia realã
sau cu preþurile afiºate la raft. Nu am nici cea mai

micã intenþie de a desconsidera sau de a lua în rãspãr
meritele unui distins ofiþer al armatei care ºi-a fãcut
cu asupra de mãsurã ºi cu mult devotament datoria
faþã de þarã. Nu ºtiu însã în ce mãsurã va reuºi sã
facã ordine în brambureala manifestatã la toate
nivelurile. În situaþia actualã, militãria nu va fi uºor
de dat jos din pod. Nemulþumirea e aproape generalã.
Unii spun cã în Europa secolului XXI este de
neacceptat un ºef de guvern recent trecut în rezervã.
Alþii se îndoiesc sincer cã numeroasele crize prin
care trecem vor fi rezolvate militãreºte, deºi impresia
e cã altfel nu se mai poate, e nevoie de disciplinã ºi
rigoare, adicã exact ceea ce, de secole, cam lipseºte
naþiei. Poate cã a venit vremea constrângerilor. Sunã
dureros, dar nu cred sã mai fie altã cale. Biciul
poate fi eficient cu condiþia sã fie folosit cu mãsurã
ºi, neapãrat, pe termen scurt. Poate aºa vom depãºi
actuala stare de lucruri, haosul, poate aºa vom
potoli orgoliile, autosuficienþa ºi înspãimântãtoarea
mediocritate care ne sufocã.
Mai rãmâne de rezolvat, totuºi, o micã problemã,
cea despre care vorbeam mai devreme. Acest
guvern de dreapta va trebui sã facã stânga-mprejur
pentru a obþine sprijinul celor pe care pânã acum
nu i-a luat în seamã, cei cu nume de molimã purpurie.
ªi aici, iar vorbim despre orgolii, dar ºi despre
confuzia pe care ambele tabere o vor semãna în
inima propriului electorat. Cum le vei explica celor
care þi-au dat votul cã vei cerºi sprijinul celor cãrora
le-ai adresat cele mai strãmoºeºti invective, pe care
i-ai acuzat ani în ºir de hoþie, corupþie ºi
incompetenþã, fiindcã altfel nu vei ajunge la putere?
Ce le vor spune ceilalþi alegãtorilor lor, când vor fi
luaþi la rost cã se sucesc de la stânga la dreapta ºi
gireazã accesul la putere al unei drepte care a
pierdut, de fapt, alegerile ºi a condus prost ºi
dezorganizat întreaga societate, aducând-o în starea
deplorabilã de acum? Cei mai câºtigaþi vor fi cei
care vor sta pe margine, spectatori apatici ai unui
monstruos ºi letal vodevil, a cãrui singurã muzicã
este sunetul sirenelor salvãrilor dublat de alarmele
stridente ale unei economii în derivã. La stângamprejur spre dreapta sau spre stânga, orice, numai
sã nu mai batem pasul pe loc. Cu stele sau capace,
roºii sau galbeni, credincioºi sau atei, e momentul
sã punem umãrul.

Dragoº CIOCÃZAN

Tabloul The Death of Charles Darwin de Adrian Ghenie
a fost vândut cu 6 milioane de euro
Tabloul The Death of Charles Darwin, ulei pe pânzã de Adrian Ghenie, datat 2013, a fost vândut de casa de
licitaii Sothebys din Hong Kong pentru 54.920.000 de dolari HK (6.097.000 de euro), anunã News.ro. Tabloul a
fost expus în 2013 la galeria Pace din New York ºi a fost achiziþionat de aceasta de la proprietarul actual.
Adrian Ghenie este un pictor care ºtie sã creeze suspans, sã dirijeze scena ºi, de asemenea, sã provoace
în privitor, acel amestec magic de anxietate ºi aºteptare pe care îl doresc atât de mulþi artiºti ºi doar câþiva ºtiu,
afirmã descrierea din catalog a tabloului.
The Death of Charles Darwin (2013) de Ghenie se numãrã printre cele mai sofisticate portrete cu evoluþionistul
britanic, fiind apreciat, atât de criticã, cât ºi de public. Din 2006, Ghenie a cunoscut o ascensiune meteoricã pe
scena artisticã internaþionalã, devenind unul dintre principalii pictori ai generaþiei sale, potrivit Sothebys.

Dumitru MATCOVSCHI
20 octombrie 1939

26 iunie 2013, Chiºinãu, Moldova

Apãrã-mã, frunzã de tei Clipa veºnicã
Apãrã-mã, frunzã de tei,
te rog, mã apãrã:
sãlbatic duºmanii mei
tunã ºi scapãrã.
Pãzeºte-mã, frunza de dud,
te rog, mã pãzeºte:
prietenii m-au vândut
mol-do-ve-neº-te.
Loveºte-mã, frunzã de mãr
cu neîndurare:
am cãutat adevãr
în trãdare.
Ascunde-mã, frunzã de soc,
te rog, mã ascunde:
invidia-i cu noroc
aici ºi oriunde.
Alinã-mã, frunzã de nuc,
te rog, mã alinã:
speranþele-au ars ca pe rug,
ah, fãrã lumina.

Dor vocalele în slovã,
dor silabele în vers,
dor cuvintele-n poemã,
unul scris iar altul ºters.
Dor imaginile simple,
dor metaforele mici,
dor dactilii, dor troheii
ba acolo, ba aici.
ªi-apoi gândurile toate
când se-adunã la un loc,
doare virgula ºi punctul
picurat din vârf de toc.
A fost lunã, luna nu e,
au fost stele, stele nu-s
e uºor a scrie versuri
când nimic nu ai de spus !

Centrul Naþional al Cinematografiei
a anunþat propunerea României
 Babardealã cu bucluc sau porno balamuc,

regizat de Radu Jude, marele câºtigãtor al Berlinalei
de anul acesta, este propunerea României pentru o nominalizare
la categoria cel mai bun lungmetraj internaþional
a premiilor Oscar 2022, anunã News.ro.
Filmul, care a avut premiera mondialã la Festivalul de la Berlin, unde a
fost premiat cu Ursul de Aur, a fost ales de un comitet de selecþie al Centrului
Naþional al Cinematografiei alcãtuit din profesioniºti din industrie: Dana
Duma, Victor Morozov, Irina Trocan, Cãtãlin Olaru ºi Laurenþiu Damian.
Producþia a obþinut trei dintre cele cinci voturi, a confirmat Damian
pentru News.ro.
Acesta este al treilea film semnat de Radu Jude care reprezintã România
în cursa pentru o nominalizare, dupã Aferim! ºi Îmi este indiferent dacã în
istorie vom intra ca barbari. Babardealã cu bucluc sau porno balamuc
va avea premiera în cinematografele americane luna viitoare ºi va fi distribuit
de Magnolia Pictures. Lista scurtã pentru nominalizãri la Oscar 2022 va
fi anunþatã de Academia americanã de film pe 21 decembrie.
Cea de-a 94-a galã de decernare a premiilor este programat sã aibã
loc pe 27 martie, la Los Angeles.
Babardealã cu bucluc sau porno balamuc analizeazã raporturile dintre
individ ºi societate, având ca punct de plecare urmãrile pe care un clip
porno de amatori, încãrcat de o profesoarã de ºcoalã generalã pe un site
specializat, le provoacã în viaþa acesteia. Din distribuþie fac parte actorii
Katia Pascariu, Claudia Ieremia, Olimpia Mãlai, Nicodim Ungureanu,
Alexandru Potocean, Andi Vasluianu, Alex Bogdan, Ilinca Manolache, Dana
Voicu, Axinte, Adrian Enache ºi Ilinca Hãrnuþ.

Invitaþii în lumea artelor plastice
Mã numesc Anamaria
Bodea, nãscutã în 1984 în
Nãsãud, judeþul BistriþaNãsãud, ºi locuiesc în
Germania. Pasiunea mea
este pictura ºi am descoperit-o la vârsta de 18 ani,
când am cunoscut o pictoriþã din Tenerife. În urmã
cu patru ani, când mi-am
dat seama cã este ceea ce
iubesc sã fac, am început
sã pictez aproape zilnic.
Am avut ºi prima mea
expoziþie, primul meu vis
împlinit. În 12 august 2019
a avut loc vernisajul expoziþiei la Muzeul Grãniceresc Nãsãudean din Nãsãud, unde
lucrãrile mele au fost expuse timp de douã luni. Al doilea
debut artistic a avut loc în Germania, pe data de 7 decembrie
2019, participând la o Galã Caritabilã cu o micã expoziþie;
atunci am donat un tablou care s-a vândut la licitaþie pentru
Spitalul de Oncologie Pediatricã din Bucureºti.
Felicitãri pentru recenta dumneavoastrã aniversare. Cu ce sentimente aþi întâmpinat, cu ce trãiri aþi
parcurs-o?
Sentimentul a fost unul de iubire ºi fericire. Am simþit
cã sunt binecuvântatã pentru cã lumea mã iubeºte ºi mã
apreciazã. Iubirea familiei, persoanelor dragi ºi a prietenilor
este cel mai frumos cadou pentru mine. Au fost urãri, de la
tradiþionalul La mulþi ani!, pânã la cuvinte care îþi pãtrund
în suflet ºi rãmân acolo pe veºnicie.

Anamaria BODEA
merge, cu siguranþã,
pe drumul afirmãrii în picturã

Cum e viaþa de artist român în pandemia din
Germania?
Din nefericire, nu am reuºit în ultima perioadã de timp
sã fac expoziþie sau sã particip la evenimente, din cauza
pandemiei. Asta deoarece au fost luate mãsuri destul de
stricte
Aþi avut timp sã pictaþi în ultima perioadã de timp?
Da, sigur, mi-am continuat activitatea ºi am pictat în
continuare, ca ºi pânã acum, cu multã dragoste faþã de
artã. Este lumea mea coloratã, acolo unde mã aflu într-o
continuã cãlãtorie a poveºtilor puse pe pânza albã. Din
punct de vedere artistic, am dorinþe, dar nu planuri. Îmi
doresc sã expun cât mai mult ºi sã particip la cât mai multe
evenimente, acolo unde mi se oferã ºansa. În luna martie,
am participat cu trei trei lucrãri la o expoziþie organizatã la
Bucureºti, alãturi de alþi artiºti.
Ce mai e nou la Nãsãud?
O expoziþie personalã am avut din nou, în luna august
anul acesta, la Muzeul Grãniceresc Nãsãudean unde sunt
aºteptatã cu braþele deschise. Anul acesta îmi doresc sã
expun ºi în alte þãri, dar când o sã consider eu cã voi fi
pregãtitã.
Cititorii sunt mereu alãturi de dumneavoastrã. Ce le
transmiteþi celor care vã cunosc din interviurile
anterioare?
Eu le transmit multã sãnãtate ºi numai de bine sã aibã
parte! Le mulþumesc cã au fost alãturi de mine ºi cã-mi fac
zilele mai frumoase!
Aºteptãm cu real interes viitoarele manifestãri expoziþionale unde va fi prezentã protagonista acestui interviu.

Aristotel BUNESCU

https://agentiadepresaculturalasisportiva.wordpress.com

pag. 6

OPINIA NAÞIONALÃ

978  26 octombrie 2021

CETÃÞEAN EUROPEAN
Reprezentanþa UE în România informeazã:
Sãnãtate publicã

Nou regulament privind
dispozitivele medicale
pentru diagnostic in vitro

 Comisia a adoptat pe 13 octombrie Comunicarea privind preþurile
la energie pentru a aborda creºterea excepþionalã a preþurilor la energie
la nivel mondial, care se preconizeazã cã va dura pe tot parcursul iernii,
ºi pentru a sprijini populaþia ºi întreprinderile europene. Comunicarea
include un set de mãsuri pe care UE ºi statele sale membre le pot lua
pentru a aborda impactul imediat al creºterii preþurilor ºi pentru a
consolida în continuare rezilienþa la ºocuri viitoare. Printre mãsurile
naþionale pe termen scurt se numãrã sprijinul de urgenþã pentru venituri
acordat consumatorilor casnici, ajutoare de stat pentru întreprinderi ºi
reduceri specifice în materie de taxe ºi impozite. Comisia va sprijini, de
asemenea, investiþiile în energia din surse regenerabile ºi în eficienþa
energeticã; va examina posibilele mãsuri privind stocarea energiei ºi
achiziþionarea de rezerve de gaze naturale ºi va evalua actuala organizare
a pieþei energiei electrice.
Mãsuri imediate de protecþie a consumatorilor ºi a întreprinderilor:
 acordarea de sprijin de urgenþã consumatorilor afectaþi de sãrãcia
energeticã, de exemplu prin bonuri valorice sau plata parþialã a facturilor,
care pot fi acoperite din veniturile EU ETS;  autorizarea reportãrii
temporare a scadenþei facturilor;  luarea unor mãsuri de protecþie pentru
evitarea deconectãrii de la reþea;  prevederea unor reduceri temporare ºi
specifice ale nivelurilor taxelor ºi impozitelor pentru gospodãriile
vulnerabile;  acordarea de ajutoare întreprinderilor sau industriilor, în
conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat;  consolidarea
razei de acþiune internaþionale în domeniul energiei pentru a asigura
transparenþa, lichiditatea ºi flexibilitatea pieþelor internaþionale; 
investigarea eventualelor comportamente anticoncurenþiale pe piaþa
energiei ºi însãrcinarea Autoritãþii Europene pentru Valori Mobiliare ºi
Pieþe (ESMA) sã consolideze în continuare monitorizarea evoluþiilor de
pe piaþa carbonului;  facilitarea unui acces mai larg la contractele de
achiziþie de energie din surse regenerabile ºi sprijinirea acestora prin
mãsuri de însoþire.
Tranziþia cãtre o energie curatã este cea mai bunã garanþie
împotriva ºocurilor asupra preþurilor în viitor ºi trebuie acceleratã.
UE va continua sã dezvolte un sistem energetic eficient, cu o pondere
ridicatã a energiei din surse regenerabile. Deºi sursele regenerabile de
energie, care sunt mai ieftine, joacã un rol din ce în ce mai important în
mixul energetic general, alte surse de energie, inclusiv gazele naturale,
sunt încã necesare atunci când cererea este mai mare. În modul actual
de organizare a pieþei, atunci când se folosesc gazele naturale, preþul
acestora încã determinã preþul total al energiei electrice, deoarece toþi
producãtorii primesc acelaºi preþ pentru acelaºi produs  energia
electricã  atunci când aceasta intrã în reþea. Existã un consens general
cu privire la faptul cã modelul actual de tarifare marginalã este cel mai
eficient, dar este necesarã o analizã suplimentarã. Criza a atras atenþia
ºi asupra importanþei stocãrii pentru funcþionarea pieþei gazelor naturale
din UE. În prezent, UE dispune de o capacitate de stocare de peste
20 % din consumul sãu anual de gaze, dar nu toate statele membre au
instalaþii de stocare, iar utilizarea acestor instalaþii ºi obligaþiile de a
menþine stocuri variazã de la un stat membru la altul.
Mãsuri pe termen mediu pentru un sistem energetic decarbonizat
ºi rezilient:  intensificarea investiþiilor în energia din surse regenerabile,
în renovãri ºi în eficienþa energeticã ºi eficientizarea licitaþiilor pentru
sursele regenerabile de energie ºi a procedurilor de acordare de licenþe ºi
autorizaþii;  dezvoltarea capacitãþii de stocare a energiei pentru a sprijini
creºterea ponderii surselor regenerabile de energie, care este tot mai
mare, inclusiv a bateriilor ºi a hidrogenului;  însãrcinarea organismelor
europene de reglementare în domeniul energiei (ACER) sã analizeze
avantajele ºi dezavantajele organizãrii actuale a pieþei energiei electrice
ºi sã propunã, dacã va fi cazul, recomandãri Comisiei;  o eventualã
revizuire a Regulamentului privind securitatea aprovizionãrii pentru a
asigura o utilizare ºi o funcþionare mai bune a stocurilor de gaze în Europa;
 analizarea beneficiilor potenþiale ale unui sistem voluntar de achiziþionare
în comun de cãtre statele membre a unor stocuri de gaze naturale; 
înfiinþarea unor noi grupuri regionale transfrontaliere în domeniul gazelor
naturale care sã analizeze riscurile din acest sector ºi sã ofere consiliere
statelor membre cu privire la elaborarea planurilor lor naþionale de acþiune
preventivã ºi de urgenþã;  consolidarea rolului consumatorilor pe piaþa
energiei, oferindu-le posibilitatea de a-ºi alege ºi de a-ºi schimba
furnizorul, de a-ºi genera propria energie electricã ºi de a constitui
comunitãþi energetice.
Mãsurile preconizate vor oferi un rãspuns prompt la creºterea
preþurilor la energie cu care ne confruntãm în prezent, care este consecinþa
unei situaþii excepþionale la nivel mondial. Acestea vor contribui la
asigurarea unei tranziþii energetice accesibile ca preþ, juste ºi durabile
pentru Europa, precum ºi la o mai mare independenþã energeticã.
Investiþiile în energia din surse regenerabile ºi în eficienþa energeticã nu
numai cã vor reduce dependenþa de combustibilii fosili importaþi, dar vor
oferi ºi preþuri angro mai accesibile la energie, care sã fie mai reziliente la
problemele globale în materie de aprovizionare. Tranziþia cãtre o energie
curatã este cea mai bunã asigurare împotriva ºocurilor viitoare asupra
preþurilor, cum este cel cu care ne confruntãm în prezent, ºi trebuie
acceleratã, inclusiv din motive climatice.

Comisia Europeanã a propus o introducere
progresivã a noului regulament privind
dispozitivele medicale pentru diagnostic in
vitro pentru a preveni întreruperea
aprovizionãrii cu aceste produse medicale
esenþiale. Provocãrile fãrã precedent ale
pandemiei de COVID-19 au dus la realocarea
resurselor statelor membre, ale instituþiilor
sanitare ºi ale operatorilor economici pentru a face faþã crizei, reducând astfel capacitatea de a se conforma
la timp schimbãrilor introduse.
Propunerea nu modificã în fond nicio cerinþã din Regulamentul privind dispozitivele pentru diagnostic
in vitro (DIV), ci modificã doar dispoziþiile tranzitorii pentru a permite o punere în aplicare progresivã a
regulamentului. Durata perioadelor de tranziþie propuse depinde de tipul de dispozitiv: dispozitivele cu
risc mai ridicat, cum ar fi testele HIV sau pentru hepatitã (clasa D) ºi anumite teste pentru gripã (clasa C),
au o perioadã de tranziþie pânã în mai 2025 ºi 2026, în timp de dispozitivele cu risc mai scãzut, cum ar fi
dispozitivele din clasa B ºi dispozitivele sterile din clasa A, au o perioadã de tranziþie pânã în mai 2027.
Regulamentul DIV introduce modificãri substanþiale ale cadrului de reglementare pentru dispozitivele
medicale pentru diagnostic in vitro, cum ar fi testele HIV, testele de sarcinã sau testele SARS-CoV-2.
Organismele de evaluare a conformitãþii (organismele notificate) vor juca un rol mai important: ele vor
monitoriza în mod independent dacã dispozitivele respectã cerinþele de siguranþã ºi performanþã înainte de
a ajunge pe piaþa UE.
Nu sunt propuse modificãri pentru dispozitivele cu marcaj CE care nu necesitã implicarea unui organism
notificat în temeiul regulamentului DIV sau pentru dispozitivele care sunt noi, ºi anume dispozitivele
care nu au nici un certificat eliberat de un organism notificat, nici o declaraþie de conformitate în temeiul
Directivei 98/79/CE în vigoare. Pentru aceste tipuri de dispozitive, regulamentul DIV se va aplica conform
planului, de la 26 mai 2022.
De asemenea, Comisia propune amânarea aplicãrii cerinþelor pentru dispozitivele produse ºi utilizate în
cadrul aceleiaºi instituþii sanitare (dispozitive dezvoltate intern)

Pluralismul mass-mediei

Solidaritate europeanã

 Comisia lanseazã o cerere de propuneri pentru a
extinde sistemul de monitorizare a proprietãþii asupra
mass-mediei la toate statele membre.

Prin intermediul Mecanismului de protecþie
civilã al UE au fost propuse din partea Austriei
1 075 de colete cu diferite medicamente pentru
asistenþã medicalã de urgenþã, iar din partea
Franþei au fost propuse 89 030 de flacoane
suplimentare de medicamente, 18 ventilatoare
mecanice, precum ºi echipamente ºi accesorii
medicale. La acestea se adaugã 200 de
concentratoare de oxigen provenite din rezerva
medicalã strategicã rescEU gãzduitã de Þãrile
de Jos, 50 de concentratoare de oxigen provenite
din Polonia, 5 200 de flacoane de anticorpi
monoclonali provenite din Italia, precum ºi 15
ventilatoare mecanice ºi 8 concentratoare de
oxigen livrate sãptãmâna trecutã României de
Danemarca prin intermediul mecanismului.
O echipã medicalã din Moldova a sosit în
România pentru a oferi asistenþã medicalã de
specialitate, iar pacienþii din România ºi medicii
care trateazã COVID-19 sunt transportaþi în
Ungaria în vederea tratamentului. De asemenea,
România a solicitat un ajutor financiar din partea
UE pentru aceastã operaþiune prin intermediul
Instrumentului pentru sprijin de urgenþã.
De la începutul pandemiei, mecanismul de
protecþie civilã al UE a coordonat ºi a
cofinanþat livrarea a peste 190 de milioane de
echipamente medicale ºi individuale de
protecþie, a consolidat capacitatea spitalelor cu
personal medical suplimentar ºi a furnizat
vaccinuri ºi alte echipamente esenþiale în peste
55 de þãri. În plus, UE a creat rezerva medicalã
strategicã rescEU.

Aceastã cerere de propuneri va completa aria de
acoperire a primului proiect-pilot în curs ºi va furniza o
bazã de date naþionalã privind proprietatea asupra massmediei în celelalte 12 state membre care nu au fãcut obiectul
primei ediþii. Sistemul de monitorizare a proprietãþii asupra
mass-mediei va evalua în mod sistematic cadrele juridice
relevante, precum ºi riscurile în ceea ce priveºte
transparenþa proprietãþii asupra mass-mediei.
Acesta va prezenta, de asemenea, riscuri potenþiale
la adresa pluralismului mass-mediei ºi va oferi informaþii
valoroase pentru o mai bunã înþelegere a pieþei massmediei de ºtiri. Instrumentul va pune aceste informaþii la
dispoziþia tuturor prin intermediul unei platforme online
interactive, afiºând rezultatele în formate adaptate
nevoilor diferiþilor utilizatori. Consorþiile interesate care
îºi desfãºoarã activitatea în domeniul libertãþii ºi
pluralismului mass-mediei la nivel european, regional ºi
local îºi pot depune candidatura pânã la 15 decembrie.
Cuantumul maxim al sprijinului alocat de UE acestui
proiect este de 500.000 de euro. Iniþiativa face parte dintrun efort mai amplu în domeniul libertãþii ºi pluralismului
mass-mediei, astfel cum se subliniazã în Planul de
acþiune pentru democraþia europeanã.

#EveryTrickCounts
Comisia ºi UEFA au lansat campania #EveryTrickCounts (Fiecare
truc conteazã),o campanie de sensibilizare a publicului, axatã pe acþiuni
individuale de combatere a schimbãrilor climatice.
Prin acest parteneriat, în timpul pauzelor publicitare difuzate la TV
în timpul Ligii Campionilor UEFA ºi al altor competiþii importante, în 57
þãri se va difuza un videoclip în care jucãtori de fotbal celebri vor face
trucuri cu mingea menite sã promoveze ideea de a economisi energie ºi
de a reduce emisiile. Videoclipul, care va fi prezentat ºi pe stadioane în
timpul meciurilor, a fost difuzat pentru prima datã pe 19 octombrie.
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Nicolae MAREª
1932
Februarie 9. Nicolae Titulescu
ia cuvântul în cadrul Conferinþei de
dezarmare, sprijinind propunerea francezã de organizare ºi desfãºurare a lucrãrilor.
Februarie 25. Nicolae Titulescu refuzã
propunerea de a fi ales preºedinte al Adunãrii
Extraordinare a Societãþii Naþiunilor în vederea
discutãrii conflictului chino-japonez.
Februarie 26. Nicolae Titulescu este desemnat
preºedintele delegaþiei române la Conferinþa de
dezarmare.
Martie 2. Nicolae Titulescu are convorbiri cu
M.M. Litvinov, comisar al poporului pentru
Afacerile Externe al URSS, ºi A. Zaleski, ministru
de Externe al Poloniei, în legãturã cu încheierea
unui pact de neagresiune româno-sovietic.
Martie 7. Nicolae Titulescu rosteºte un memorabil discurs în cadrul Adunãrii Extraordinare a
Societãþii Naþiunilor în problema conflictului chinojaponez, formulând principiile cãlãuzitoare ale
oricãrei soluþii viitoare.
Martie 9. Delegaþii japonezi ºi chinezi la
Societatea Naþiunilor exprimã mulþumiri lui Nicolae
Titulescu pentru discursul rostit în chestiunea
conflictului chino-japonez.
Martie 11. Adunarea Extraordinarã a Societãþii
Naþiunilor voteazã o rezoluþie inspiratã, în mare
mãsurã, de ideile avansate de Nicolae Titulescu
în discursul sãu din 7 martie. Nicolae Titulescu a
intervenit personal în acest sens, pe lângã J. PaulBoncour ºi E. Bene, însãrcinaþi cu redactarea
rezoluþiei.
Martie 14. Nicolae Titulescu are o amplã convorbire cu E. Bene, ministru de Externe al
Cehoslovaciei, ºi V. Marinkovic, ministru de Externe
al Iugoslaviei, în legãturã cu Uniunea Economicã
Danubianã.
Martie 15. Nicolae Titulescu se reîntâlneºte
cu E. Bene, cu care are un larg schimb de pãreri
asupra situaþiei internaþionale ºi, în acest cadru,
asupra poziþiilor României ºi Cehoslovaciei faþã
de Uniunea Economicã Danubianã.
Martie 16. Nicolae Titulescu relateazã, din
Geneva, asupra convorbirii avute în ajun cu André
Tardieu, prim-ministru al Franþei, în legãturã cu
proiectul francez privind acordurile economice
între statele dunãrene.
Aprilie 11-12. Nicolae Titulescu are douã întrevederi cu André Tardieu, prim-ministru al Franþei,
în care se abordeazã diferite aspecte politice ºi
economice ale Uniunii Economice Danubiene,
precum ºi asistenþa financiarã pentru România.
Aprilie 13. Nicolae Titulescu se întâlneºte ºi
discutã cu A. Tardieu, E. Bene ºi V. Marinkovic în
legãturã cu Uniunea Economicã Danubianã.
Aprilie 22. Nicolae Titulescu se întâlneºte ºi
discutã cu Heinrich Brüning, cancelar ºi ministru
de Externe al Germaniei, J. Paul-Boncour, ministru
de Externe al Franþei, E. Bene, ministru de Externe
al Cehoslovaciei, ºi Bernard Wilhelm Bülow,
secretar de stat la Ministerul de Externe german,
în legãturã cu problemele dezarmãrii, reparaþiilor
de rãzboi ºi ale realizãrii Uniunii Economice
Danubiene.
Iunie 16-iulie 9. Conferinþa Internaþionalã în
domeniul reparaþiilor de rãzboi (Anularea Planului
Young). Nicolae Titulescu a fost preºedintele
delegaþiei române la Conferinþã.
Iunie 20. Nicolae Titulescu abordeazã cu
Edouard Herriot, prim-ministru al Franþei, cu
ministrul de Finanþe francez ºi cu expertul financiar
Charles Rist, problema situaþiei financiare a
României. Nicolae Titulescu supune unei riguroase
analize critice propunerile lui Charles Rist.
Iunie 21. Nicolae Titulescu informeazã, din
Lausanne, despre convorbirile avute cu E. Herriot,
prim-ministru al Franþei, privind asistenþa financiarã acordatã de Franþa României.
Iunie 23. Nicolae Titulescu relateazã asupra
întrevederii avute la Lausanne cu V. Marinkovic,
ministru de Externe al Iugoslaviei, ºi E.
Bene, ministru de Externe al Cehoslovaciei, în chestiunea reparaþiilor.
Iulie 8. La Conferinþa pentru
reparaii de la Lausanne, Nicolae
Titulescu face o declaraþie în
care prezintã poziþia României
în chestiunea reparaþiilor.

NICOL AE TITULESCU
CRONOLOGIA VIEÞII
ªI ACTIVITÃÞII (VI)

ªi chiar de nu voi fi un far, ci o candelã, ajunge.
ªi chiar de nu voi fi nici candelã,
tot ajunge, fiindcã m-am strãduit sã aprind lumina.
(Nicolae Titulescu)

h

Iulie 9. Nicolae Titulescu comunicã regelui
Carol al II-lea ºi prim-ministrului Alexandru VaidaVoevod observaþiile sale asupra acordurilor realizate la Conferinþa de la Lausanne în domeniul
reparaþiilor din punctul de vedere al intereselor
româneºti.
August 4. Nicolae Titulescu face propuneri
guvernului român privind linia de conduitã pe care
trebuie sã o urmeze România în chestiunea dezarmãrii.
August 17. Nicolae Titulescu este numit reprezentant al guvernului român în comitetul creat de
Conferinþa de la Lausanne pentru studierea mãsurilor necesare refacerii economice a þãrilor din
Europa Centralã ºi Orientalã.
Septembrie 21. Nicolae Titulescu este împuternicit de guvernul român sã negocieze ºi sã
parafeze un pact de neagresiune cu URSS.
Septembrie 30. Nicolae Titulescu acordã un
interviu Ageniei Reuter în care apreciazã cã
formula propusã de URSS pentru încheierea unui
pact de neagresiune nu þine seama de interesele
legitime ale României.
Octombrie 20. Nicolae Titulescu primeºte
portofoliul Afacerilor Strãine, condiþionând acceptarea de pãstrarea sa permanentã în funcþie,
dincolo de fluctuaþiile guvernamentale.
Octombrie 22. La deschiderea celei de-a treia
Conferinþe Balcanice de la Bucureºti, Nicolae
Titulescu pronunþã un discurs în care pledeazã
pentru consolidarea colaborãrii între naþiunile
balcanice ºi subliniazã rolul pe care îl au în acest
sens conferinþele balcanice.
Noiembrie 23. Parlamentul român declarã, în
unanimitate, drept inacceptabil proiectul pactului
de neagresiune dintre România ºi URSS în varianta
avansatã de guvernul sovietic.
1933
Februarie 6. La Conferinþa de dezarmare de la
Geneva, Nicolae Titulescu susþine iniþiativa
sovieticã privind definirea agresiunii.
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Februarie
16.
Nicolae Titulescu semneazã, la Geneva, în numele
României, împreunã cu reprezentanþii
Cehoslovaciei
ºi
Iugoslaviei, Pactul de Organizare a
Micii Înþelegeri, organizaþie defensivã,
antirevizionistã.
Martie 16. Nicolae Titulescu rosteºte, în
Parlamentul României, un discurs cu privire la
însemnãtatea Pactului de Organizare a Micii
Înþelegeri ºi la relaþiile politice ºi economice ale
României cu alte state.
Martie 18. B. Mussolini propune încheierea
unui pact între Italia, Germania, Marea Britanie ºi
Franþa (Pactul celor Patru), prevãzând o cooperare strânsã între semnatari pentru a reglementa
de comun acord toate problemele economice ºi
politice din Europa, conducând la instituirea unui
directorat european.
Martie 25. Consiliul Permanent al Micii Înþelegeri se ridicã cu hotãrâre împotriva proiectului
Pactului celor Patru, incriminând ideile revizioniste ºi tendinþele de a institui un directorat, de a
încãlca interesele ºi drepturile þãrilor europene mici
ºi mijlocii.
Martie 29-aprilie 9. Nicolae Titulescu efectueazã
vizite de informare la Paris ºi Londra în legãturã cu
propunerea lui B. Mussolini de realizare a Pactului
celor Patru, expunând poziþia Micii Înþelegeri.
Aprilie 22. Nicolae Titulescu face declaraþii
presei române în legãturã cu proiectul Pactului
celor Patru, ca urmare a contactelor avute la Paris
ºi Londra.
Mai 24. Nicolae Titulescu cere ministrului de
Externe francez, J. Paul-Boncour, ca, în momentul
semnãrii Pactului celor Patru, sã comunice þãrilor
membre ale Micii Înþelegeri, precum ºi Marii
Britanii, Germaniei ºi Italiei, printr-o notã, cã Franþa
nu va accepta niciodatã ca procedura articolului
19 din Pactul Societãþii Naþiunilor sã fie modificatã
cu privire la revizuirea teritorialã.
Mai 30-iunie 1. Consiliul Permanent al Micii
Înþelegeri, întrunit la Praga, hotãrãºte crearea unui
Consiliu Economic, cu sarcina coordonãrii intereselor economice ale celor trei state. Statele membre
îºi afirmã din nou poziþia faþã de Pactul celor
Patru, ca ºi în legãturã cu problemele dezarmãrii.
Iunie 12-iulie 27. România participã la lucrãrile
Conferinþei economice mondiale de la Londra.
Iulie 3-4. Nicolae Titulescu semneazã, la
Londra, Convenþiile de definire a agresiunii recunoscute în literatura juridicã de specialitate drept
Convenþia Litvinov-Titulescu sau Formula
Titulescu-Litvinov.
Septembrie 30-octombrie 4. Nicolae Titulescu
realizeazã, la Geneva, mai multe schimburi de pãreri
cu J. Paul-Boncour, în problemele dezarmãrii.
Octombrie 7. Nicolae Titulescu se întâlneºte
ºi discutã chestiunile de dezarmare cu Norman
Davis, ºeful delegaþiei americane la Conferinþa de
dezarmare.
Octombrie 9-10. Nicolae Titulescu efectueazã
o vizitã oficialã în Polonia. Are convorbiri cu
J. Pilsudski ºi cu J. Beck.
Octombrie 12-13. Nicolae Titulescu efectueazã o vizitã în Bulgaria, purtând convorbiri în
sensul întãririi încrederii ºi dezvoltãrii colaborãrii
între statele balcanice.
Octombrie 17. Nicolae Titulescu semneazã, la
Ankara, Tratatul de prietenie, neagresiune, arbitraj
ºi conciliere între România ºi Turcia.
Octombrie 21-23. Nicolae Titulescu efectueazã o vizitã în Grecia.
Octombrie 21. Nicolae Titulescu rosteºte un
discurs la Universitatea din Atena cu ocazia
decernãrii titlului de doctor honoris causa.
Octombrie 25-27. Nicolae Titulescu efectueazã o vizitã în Iugoslavia.
Decembrie 11-12. Nicolae Titulescu conferã
cu E. Bene, la Koice. Cei doi miniºtri de Externe
reafirmã atitudinile antirevizioniste ale României
ºi Cehoslovaciei ºi convin sã susþinã în Consiliul
Permanent al Micii Înþelegeri urgentarea reluãrii
relaþiilor diplomatice ale statelor membre cu URSS.
Decembrie 11. Nicolae Titulescu face
declaraþii presei dupã întâlnirea cu E. Bene,
condamnând tendinþele revizioniste
manifestate faþã de statele Micii
Înþelegeri.
(Va urma)
(https://titulescu.eu/
nicolae-titulescu/
repere-biografice/)
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Fraþii Manakia  pionierii aromâni
ai filmului sud-est european
George V. GRIGORE
disputaþi de slavii venetici, dar ºi de cei vechi,
greci ºi albanezi, care le-au interzis sã-ºi
declare etnia ºi sã vorbeascã în limba maternã
dincolo de încãperile casei. Era nu doar o mãsurã de distrugere a identitãþii lor naþionale,
ci ºi un furt de valori. Aºa se explicã de ce
fraþii Manakia au fost, pe rând, bulgari,
iugoslavi ºi greci. Cu toate acestea, în timpul
Primului Rãzboi Mondial, Ianache, considerat
român de autoritãþile bulgare, este deportat
la Plovdiv. Dupã rãzboi, în 1921, fraþii Manakia
au amenajat o grãdinã pentru proiecþia
filmelor, care le-a adus un venit însemnat, ce
le-a permis sã îºi construiascã o salã de
cinema cu 573 de locuri. Sala a fost distrusã
de un incendiu în 1939. Dupã faliment,
Ianache i-a lãsat studioul fotografic fratelui
sãu, iar el, rãmas vãduv, ºi-a însoþit fiul la
Salonic, unde a predat la Liceul românesc,
redeschis de Radu Arion. Excluºi ca aromâni,
Milton a devenit cetãþean al Iugoslaviei
comuniste, iar Ianache grec. În condiþiile
Rãzboiului Rece, nu s-au mai putut revedea
niciodatã. Din fericire, filmele lor s-au pãstrat
la Bitolia ºi la Bucureºti, majoritatea având
titluri ºi inserturi româneºti; chiar ºi reclama
pentru fiecare dintre ele s-a fãcut în ziare
româneºti din Salonic ºi Bucureºti. Totuºi,
ignorând cu totul apartenenþa lor la etnia
aromânã ºi la spaþiul cultural românesc, sunt
revendicaþi de toate naþiunile balcanice, iar
în Grecia ºi Albania, cum aratã Marian Þuþui,
se apeleazã ºi la falsuri grosolane pentru
revendicarea acestor iluºtri pionieri ai
cinematografiei.
Ianache Manakia se stinge din viaþã pe
19 mai 1954, iar zece ani mai târziu, pe 5 martie
1964, moare ºi fratele sãu, Milton.
Aromânii fraþi Manakia au creat lucruri
unice ºi de pionierat, lucruri cu care orice
alt popor se lãuda ºi le includea ca aparþinând istoriei lui. Acum, poate în ceasul al
12-lea, vom recunoaºte cã avem printre
aromânii noºtri minþi strãlucire ºi genii care
au contribuit la ridicarea întregii civilizaþii
umane.
Volumul Fraþii Manakia ºi imaginea Balcanilor al lui Marian Þuþui (Editura Noi
Media Print, Bucureºti, 2009, 240 p.) a fost lansat la Cinema Union, pe 1 februarie
2010, fiind prezentat de profesorii Manuela Cernat (UNATC) ºi Adrian-Silvan Ionescu
(UNArte). În 2008, criticul ºi istoricul de film Marian Þuþui publica volumul Orient
Express: filmul românesc ºi filmul balcanic, ce includea un consistent capitol
despre Fraþii Manakia, pionierii filmului balcanic, revendicaþi de 6
cinematografii (Iugoslavia, Grecia, Macedonia, Turcia, Albania ºi România). Marian
Þuþui a colaborat ºi la documentarul Fraþii Manakia (2002) de Sabina Pop ºi i-a mai
abordat pe aceºti pionieri ai cinematografului din regiunea noastrã în volumul
bilingv Fraþii Manakia sau Balcanii miºcãtori (2004).
De ce ar trebui sã-i intereseze pe cititorii români de azi o carte despre fraþii Manakia?
În primul rând, pentru cã Ienache ºi Milton se considerau români. În al doilea rând,
fiindcã, dovedeºte autorul, fraþii Manakia au avut legãturi strânse ºi îndelungate cu
România (mai ales cu Curtea Regalã ºi cercurile academice). ªi, nu în ultimul rând,
deoarece, chiar dacã nu au fost primii autohtoni care au filmat, ei pot fi
consideraþi primii cineaºti din Balcani, cãci activitatea lor a fost constantã ºi mai
îndelungatã decât a predecesorilor care au filmat doar ocazional. Opinia conform
cãreia Ianache ºi Milton au realizat unele dintre primele filme etnografice din lume
nu mai pare astãzi hazardatã
Filmul documentar Fraþii Manakia. Jurnalul unei lungi priviri înapoi (2016),
semnat de Eliza Zdru, are la bazã povestea fraþilor Manakia, care au documentat
Balcanii începutului de secol XX (91 de minute). Eliza Zdru porneºte într-o cãlãtorie
balcanicã, în încercarea de a pune cap la cap povestea celor doi fraþi.
Cunoscutul regizor Toma Enache a lansat ºi el un film documentar special, intitulat
Armânii, de la fraþii Manakia la Nu sunt faimos Este primul film documentar în
aromânã prezentat în cinema, un omagiu adus fraþilor Manakia exact în limba în care
personajele lor nu au putut fi auzite! Filmul face o incursiune în lumea armâneascã,
începând cu primele imagini din Balcani filmate de pionierii cinematografiei balcanice,
armânii Milton ºi Ianaki Manakia ºi terminând cu primul film din istoria cinematografiei
vorbit în limba armânã: Nu sunt faimos dar sunt armân. Sunt imagini din România,
Macedonia, Grecia, Albania, Austria, Franþa, Germania ºi SUA, din locuri importante
pentru armânii de pretutindeni, pline de istorie, cum ar fi Moskopole, leagãnul
aromânilor, Krusevo, prima Republicã din Balcani, sau Fairfield, SUA, unde s-a
înfiinþat, în 1903, Asociaþia Fârºarotul, care funcþioneazã ºi acum.

Ianaki Manakia

Fraþii Ianache (1878  1954) ºi
Milton (1882  1964) Manakia
pot fi declaraþi adevãraþii
pionieri ai fotografiei ºi ai
filmului documentar din
Peninsula Balcanicã! Ei au
realizat în premierã mondialã
filme cu subiect etnografic.
Ianache Manakia se naºte la 18
mai 1878, iar Milton Manakia la
9 septembrie 1882, într-o familie de pãstori
aromâni din Avdella, în Imperiul Otoman.
Pasionaþi de fotografie, în anul 1898 aceºtia
ºi-au amenajat în Bitolia (oraº din Republica
Macedonia cu o populaþie mare de aromâni)
un atelier foto-film, împãrþindu-ºi munca
frãþeºte: Ianache fotografiazã clienþii din
studio, iar Milton merge pe teren ºi face
instantanee. O parte din creaþia lor fotograficã a fost reunitã în Albumul etnografic
macedo-român, tipuri, porturi ºi localitãþi
ale aromânilor, tipãrit în 1903 la Paris. În
total, ei au luat peste 17300 de fotografii în
120 de localitãþi. Filmografia celor doi fraþi
cuprinde filmele: 1918  Primirea regelui
grec moºtenitor la tron de cãtre Generalul
Paul Bojovic, în Bitola; 1911  Funerariile
Mitropolitului Emilian al Gravenei; 1911
 Salutarea sultanului Mehmed Reshad al
V-lea, la Bitola; 1908 - Salut din a Doua
Erã Constituþionalã, în Bitola; 1905 
Femei care torc (Avdela). Lungimea totalã
a clipurilor filmate de fraþii Manakia este de
aproximativ o orã ºi jumãtate.
Albumul lor ºi fotografiile trimise ziarului
Universul, ca ilustraþii la comentariile despre
Rãscoala de Sfântul Ilie, au atras atenþia
autoritãþilor de la Bucureºti. În 1906, cei doi
fraþi participã la Expoziþia jubiliarã dedicatã
domniei lui Carol I, expunând fotografii în
pavilionul rezervat românilor din Macedonia.
Succesul este considerabil: obþin medalia
jubiliarã, Ianache, de aur, iar Milton, de argint,
regele însuºi primindu-i la Castelul Peleº ºi
acordându-le titlul de Fotografi ai Curþii
Regale. Suplimentar, Ianache Manakia
primeºte ºi o bursã de studii. Tânãrul va
cãlãtori prin Europa Occidentalã, trecând prin
Budapesta, Viena, Zürich, Paris ºi Londra.
Fascinat de filmele lui Paul Meniu, vãzute în
pavilionul dedicat proiecþiilor cinematografice din cadrul Expoziþiei jubiliare,
achiziþioneazã de la Londra un aparat de filmat
Bioscope de la firma Charles Urban&Co.
Cu acesta realizeazã, în anul 1907, primul
lor film documentar: Viaþa casnicã la
aromâncele din Pind, unde o surprind pe
bunica lor, Despina, în vârstã de 114 ani, în
casa din Avdela, torcând alãturi de fiicele ºi
nepoatele sale. Era primul film etnografic din
istoria cinematografiei, urmat de Manifestaþii
(1908-1909) ºi Înmormântarea episcopului
Emilianos din Grevena (1911). Faima lor a
ajuns ºi la urechile sultanului Mehmed
Reshad V. În 1911, prin intermediul lui Tache
Mãrgãrit, fiul ilustrului Apostol Mãrgãrit ºi
secretar al marelui vizir Mehmed Kuchuk
Said, li s-a permis, fiind vorba de un caz
excepþional, sã-l filmeze pe penultimul
suveran al Imperiului Otoman în timpul
vizitelor la Salonic ºi Bitolia. Filmele celor doi
fraþi erau scurtmetraje de 10-15 minute,
primele din istoria filmului turc, ºi au fost
proiectate la Salonic. Afiºul proiecþiilor a fost
scris în limbile turcã, francezã ºi macedoneanã. În acelaºi an, între 1 ºi 20 aprilie, au
filmat vizita în þinuturile româneºti din
Macedonia a delegaþiei conduse de profesorul Constantin I. Istrati, formatã din
astronomul Nicolae Coculescu, Vasile
Pârvan, Gheorghe Murgoci, Emil Protopopescu etc. Filmul se va intitula Excursie în
Macedonia turceascã. Au urmat ani grei,
aproape fatali pentru comunitatea româneascã din Balcani, care, credincioasã Înaltei
Porþi, nu a participat la cele douã rãzboaie
balcanice. Astfel, din 1913 a fost împãrþitã
între diversele state combatante, rãpindu-ise dreptul de existenþã. Au urmat acte de
epurare etnicã, specifice naþiunilor eliberate
din robie, abuzuri etc. Dintr-odatã, ei,
locuitorii milenari ai Balcanilor, s-au trezit
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