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Plan cadastral Bucureşti la 1895-1899 ........................................................................ 1539
Planul cadastral de la 1911  ......................................................................................... 1540
Ultimele planuri cadastrale ale Bucureștiului, aproximativ 1999  ............................ 1541
Identificarea unor funcțiuni absente sau slab reprezentate  ...................................... 1543
Particularități arhitecturale și urbanistice  ................................................................. 1543
Propunerea de proiect .................................................................................................. 1544

ANTREPRENORIAT SOCIAL. SUPORT PENTRU ASISTENȚă ȘI INTEGRARE COMUNITARă
Pot antreprenorii sociali să ne salveze democrațiile? / Corina Murafa ................. 1547

În direcția antreprenoriatului social care schimbă sisteme ....................................... 1548
Cum schimbă antreprenorii sociali sistemele cu adevărat? ....................................... 1549
Antreprenorii sociali se îndreaptă către colaborare și impact colectiv ...................... 1550
Antreprenorii sociali „comercializează” schimbarea socială? Noi credem că nu ....... 1551
Dincolo de antreprenoriatul social: Everyone a Changemaker .................................. 1554

Societatea civilă umple golurile provocate de neputința instituțiilor publice  
/ Mihai N. Tudorică ............................................................................................................. 1555

Profilul actorilor neguvernamentali din România ...................................................... 1555
Summmit-ul Industriei Binelui: propuneri de acțiune ............................................... 1556

Asistența socială: de la creativitate, la inovație și excelență 
/ Doru Buzducea .................................................................................................................. 1560

Societatea viitorului aparține cu siguranță creativității, iar asistența socială  
va găsi noi forme inovative de adaptare ...................................................................... 1561
Sectorul asociativ și dezvoltarea rețelelor comunitare de sprijin social,  
a proiectelor sociale inovative ..................................................................................... 1562

„Clinicile” de avocatură pentru cauze sociale/comunitare / Andrei Cristea ......... 1565
Suits, fenomenul care așază coroana audiențelor peste aura Avocaturii.  
Și o prințesă  ................................................................................................................. 1565

 Proiecte și inițiative ale comunității 
Rolul inițiativelor civice în dezvoltarea orașului: 
– Studiu de caz: Grupul de Inițiativă Civică Cișmigiu  
/ Alexandru Oprița, Valentina Buzămurgă, Rodica Săvulescu, Ruxandra Lupu ................... 1571



XXXII / Caiet documentar 5 Calitatea vieții

Cum crește un astfel de grup? Despre granturi,  inițiative, proiecte derulate  ......... 1572
Reabilitarea Cișmigiului - un subiect controversat. Despre puterea comunității ..... 1573
Ce urmează? Politici publice, resurse pentru mișcările comunitare  ......................... 1574

– Studiu de caz: Incotroceni – Oameni, Idei, Povești / Dinu Drog .......................... 1577
Cotroceni – un cartier și o comunitate simbol pentru București ............................... 1577
Cum să facem ca lucrurile se întâmple așa cum ar trebui?  ........................................ 1577

– Studiu de caz: Grupul Parcul Herăstrău / Francisc Bodo ......................................... 1582
Mămăliga explodează! .................................................................................................. 1582
Mămăliga explodează a doua oară! .............................................................................. 1585
Consiliul General al Municipiului București sau moartea speranței ......................... 1586

Cum ar putea arăta Linia Verde dintre Militari și Drumul Taberei
/ Adrian Mihălțianu ............................................................................................................ 1587

Linia Verde care schimbă definitiv vestul orașului ..................................................... 1590
Ce au făcut alții între timp ........................................................................................... 1591

De ce avem nevoie de branding de oraș / Comunitatea Munții Carpaţi ..................... 1593
Branding de oraș – „Oraș Montan” în Munţii Carpaţi ................................................ 1594
Munţii Carpaţi – Brand Naţional................................................................................. 1594

„Teatru de cartier” în Brașov – Primul proiect prin bugetare participativă
/ Mihai Codruț Nanu ........................................................................................................... 1597

Locuri, structură și modul de desfășurare .................................................................. 1598
De-a arhitectura: educație pentru arhitectură de calitate 
/ Miruna Grigorescu ............................................................................................................ 1601

Nevoia de a învăța despre mediul construit ................................................................ 1602
Posibilitățile de acţiune și ce am învăţat ..................................................................... 1603

2) CITY VIBE (ORAȘUL ȘI CELE CINCI SIMȚURI)/SINESTEZIE URBANĂ
„Vibe”-ul  de oraș / Vas Mylko ......................................................................................... 1607

Vizual ............................................................................................................................ 1607
Audio ............................................................................................................................. 1610
Ambiental ..................................................................................................................... 1611
Evenimente ................................................................................................................... 1612
Behaviorist .................................................................................................................... 1614
Design ........................................................................................................................... 1615
Unicitate ....................................................................................................................... 1615
Curiosio ......................................................................................................................... 1616

Orașul simțurilor / Delia Lungan .................................................................................... 1618
Designul urban senzorial ............................................................................................. 1620

VIzUAL
Cum să construiești un oraș de care te îndrăgostești la prima vedere
/ Adrian Mihălțianu ............................................................................................................ 1622
Cum cad și se ridică fostele fabrici și uzine în Bucureștiul postindustrial
/ Matei Bărbulescu ............................................................................................................... 1630

Patrimoniul industrial care nu ne interesează ............................................................ 1631
Cum transformi ruinele Industriei Bumbacului într-o oază de creație ..................... 1632
Arca Bursei Mărfurilor ................................................................................................. 1636



CUPRINS / XXXIII

Abatorul Timpurilor Noi .............................................................................................. 1639
Are postindustrialul viitor în București? .................................................................... 1640

Orașul ca o arhivă fotografică / Flaviu George Predescu .............................................. 1642

AUDITIV
Acustica urbană zilnică. De la poluare fonică la muzica orașului
/ Răzvan Ioan Dincă ............................................................................................................ 1648

Arhitectura și acustica sălilor de concerte................................................................... 1648
Public  ............................................................................................................................ 1649
Mediul muzical ............................................................................................................. 1650
O potențială lume a viitorului ..................................................................................... 1651
Bucureștiul pe agenda muzicală a lumii ...................................................................... 1653
Addendum. Muzica post pandemie: #CovidOpus2020  ............................................. 1656

Peisajul sonor al Bucureștiului / Norela-Liviana Costea .............................................. 1658
Ce acustică exterioară are orașul?  ............................................................................... 1658

GUST/MIROS
Mâncarea ca expresie spațială a etnicității și hibridizării culturale
/ Viorel Mionel ..................................................................................................................... 1663

Aportul gastronomic al migrației ................................................................................ 1663
Afilierea culturală și influența asupra gastronomiei ................................................... 1664

TACTIL/COMPORTAMENTAL
Neo-boema, viitoarea clasă conducătoare a următoarei generații?
/ George Butunoiu ................................................................................................................ 1669

„Boema vinde orice” ..................................................................................................... 1671
Condițiile obligatorii pentru atribuirea statutului/ etichetei de „boem” .................. 1671
Cultura hipster ............................................................................................................. 1673
Industria creativă și viața boemă ................................................................................ 1675
„Harta Boemei Bucureștene” ....................................................................................... 1676

Cartierul Creativ – centru emoțional al orașului  
/ Maria Neneciu, Andrei Borțun .......................................................................................... 1679

Orașul Creativ și optimismul ca ingredient esențial de dezvoltare urbană ............... 1680
Centrul emoțional al Bucureștiului ............................................................................. 1680
Micul Berlin nr 7 .......................................................................................................... 1681

Coworking. O idee care lasă în urmă comunități și experiențe umane 
/ Alina Rizescu ..................................................................................................................... 1683

Model de lucru pentru mileniali .................................................................................. 1684
Spații cu focus pe experiența umană ........................................................................... 1686
Valorile comunității ...................................................................................................... 1688
Scenarii posibile post pandemie .................................................................................. 1688

Viaţa socială a orașului / Ioana Florea, Miruna Tîrcă .................................................... 1690
Ce sunt studiile urbane? .............................................................................................. 1690
Viaţa socială a orașului și implicaţiile ei: principalele teme ale studiilor urbane ........ 1693
Locuirea urbană ............................................................................................................ 1703
Inegalităţi sociale și economice ................................................................................... 1711
Infracţionalitatea și violenţa urbană ........................................................................... 1712



XXXIV / Caiet documentar 5 Calitatea vieții

Alte discipline care studiază viaţa socială a orașului .................................................. 1720
Studii sociale urbane aplicate ...................................................................................... 1720
Sociologia acustică........................................................................................................ 1723
Metode prin care este studiată viaţa socială urbană .................................................. 1725

Special
Zece chestii despre București pe care încă nu le-nțeleg, deși locuiesc aici  
de un deceniu / Michael Bird ............................................................................................ 1735

IV. LUMEA DUPĂ PANDEMIE (CÂTEVA GÂNDURI)
Programați pentru schimbare / Antonio Amuza ......................................................... 1743

Suntem într-o lipsă profundă de leadership ............................................................... 1744
Avem avantajul acestui stop-cadru de moment .......................................................... 1745

COVID-19: pandemia și viitorul securității medicale. Amenințările „fără 
pașaport” / Cosmin Dugan ............................................................................................... 1747

Crizele medicale și securitatea umană ........................................................................ 1747
Medical intelligence – de la informația epidemiologică la salvarea de vieți .............. 1749
Ce este „medical intelligence”? .................................................................................... 1751

COVID-19, superstar global... / Silviu Nate ................................................................. 1754
Paradigmele noi, vechi? ................................................................................................ 1755
(In)oportunitatea tehnologică și informațională ....................................................... 1756
Provocarea evaluării cunoștințelor de nivel înalt ....................................................... 1757
Ruperea sau refacerea ciclului simbiotic? .................................................................... 1757
Tendințe geopolitice sub marca COVID-19 ................................................................. 1758

Prioritățile României post-COVID / Cristina Buzașu ................................................. 1761
Sănătate ........................................................................................................................ 1761
Educație ........................................................................................................................ 1762
Infrastructură / Transport ........................................................................................... 1763
Mediu ............................................................................................................................ 1764
Agricultură .................................................................................................................... 1764
Competitivitate și antreprenoriat ............................................................................... 1765
Aprofundarea integrării euro-atlantice ....................................................................... 1766

Efectele Covid-19: Naţionalizarea globalizării versus accelerarea integrării 
globale. Locul UE / Iulian Chifu   ..................................................................................... 1768

Fuga către extreme: Autocraţie și naţionalism economic. Răspunsul la individualism, 
excepţionalism și egoism de criză ................................................................................ 1768
Globalizarea accelerată și integrarea deplină a comunităţii umane. Guvernanţa globală 
și faliile dintre modele. ................................................................................................. 1770
Între extreme: Calea de mijloc, a treia cale. ................................................................ 1771

Se ajustează regulile jocului într-o recesiune economică?
/ Valentin M. Ionescu ........................................................................................................... 1774

O incursiune asupra alegerii prin prisma costurilor; un studiu de caz cu piesa lui Luigi 
Pirandello: „6 personaje în căutarea unui autor” ........................................................ 1776
 O abordare „econculturală” asupra tranzacției și interacțiunii economice  ............. 1778
Capitalul social ............................................................................................................. 1781
joncțiunea critică ......................................................................................................... 1783

Minunata Lume Nouă / Radu Puchiu, Cristina Șișcanu .................................................. 1787
„Acesta nu este un exercițiu!” ...................................................................................... 1787



CUPRINS / XXXV

Ce se schimbă? .............................................................................................................. 1788
Noua normalitate ......................................................................................................... 1789
Ne vedem în piață? ....................................................................................................... 1790
Ce va urma? .................................................................................................................. 1791

Renașterea de după criză. Marile oportunități ale reconstrucției europene  
și naționale / Remus Ioan Ștefureac ................................................................................. 1792
De la fragili la rezilienți spre antifragili... / Ella Nica .............................................. 1798

Ce am văzut în anii dintre crizele din 2009 și 2020 ................................................... 1798
Doar informația, în sine, nu mai înseamnă putere, dacă nu o utilizezi adecvat .......... 1799
Ce soluții am avea în criza de după zilele distanțării sociale? .................................... 1800

Ferestre către viitor / Ștefan Ilie .................................................................................... 1804
Oare a început războiul rece? De ce? Ce nu mai funcționează în modelul ales de 
economia capitalistă? ................................................................................................... 1805
Oare putem face față motorului economic chinezesc? ............................................... 1806
Cum a fost posibil? ....................................................................................................... 1807

Lumea în paradigma distanței sociale? O perspectivă a consecințelor  
financiare / Alexandru George Lazăr ................................................................................ 1812

Un exercițiu „outside the box”  .................................................................................... 1812
Micro-credite sociale .................................................................................................... 1813

După coronavirus / Sorin Cucerai ................................................................................... 1818





SCURTĂ INTRODUCERE ÎN TEMĂ

Marius Stoian

Bunăstarea, „dincolo de PIB”
În vara lui 2017, am lansat la București, sub egida Club România, alături de par-
tenerii noștri de la BCR, Indexul Prosperității Legatum Institute, un studiu 
amplu, elaborat la nivelul a 149 de state, care indică nu doar nivelul de bogăție al 
unei societăți, ci și gradul în care respectivele societăți pot să „înflorească”. Gene-
ric, analiza anuală a institutului londonez propune o serie de 9 indicatori, din care 
o pondere semnificativă se referă la condițiile non-economice ale statelor, adică la 
acele resurse care au potențialul de a influența starea de bine a unei societăți, 
fără mixarea în ecuație a investițiilor materiale.

Consecutiv, a devenit o preocupare constantă a Club România să urmărim 
dezbaterea globală despre cum se pot converti cu randament maxim resursele mate-
riale în resurse spirituale și de bunăstare sau cum putem produce „fericire” prin noi 
înșine și comunitățile noastre, prin regăsirea bucuriilor simple, curate. Discuția, deși 
nu este nouă, are potențial de acutizare, în contextul unei lumi din ce în ce mai teh-
nologizate, care va disponibiliza o resursa semnificativă de timp, la nivel individual 
și al societăților. Timp care poate deveni de „calitate”, cu costuri financiare reduse.

Demersul nostru editorial pornește de la înțelegerea naturii acelor elemente 
care fac diferența între țările cu un grad mai mare de satisfacție a vieții cetățenilor 
și cele unde deși performanța economică este superioară aceasta nu se transferă 
automat în creșterea calității vieții.

Orientarea se regăsește și în definiția OECD a calității vieții, care extrage din 
acest concept multidimensional două piliere privind starea de bine a unei societăți: 
1) calitatea vieții propriu-zisă și 2) condițiile materiale (suport).

Prin urmare, cu focus pe primul pilier, volumul abordează o serie extinsă de in-
dexuri globale, care, cu diferențe specifice, par a fora în același perimetru, acela al 
căutărilor de a pune în evidență amestecuri de indicatori care să stea la baza acestei 
repoziționări. A încercării de a vedea cum, cât și unde putem decupla cât mai mult 
economicul de calitatea vieții de zi cu zi.
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Analizele arată că fericirea societății nu a crescut la fel de mult pe cât a crescut 
bogăția acesteia de-a lungul timpului, ceea ce demonstrează faptul că bunăstarea se 
află „dincolo de PIB”.

• Conceptul de Fericire Națională Brută, apărut în anii ’70 în Bhutan, cu-
prinde indicatori din nouă domenii sociale care reflectă gradul de fericire a po-
pulației. Astfel, în încercarea de a răspunde la întrebarea: ce îi face pe oameni 
fericiți? se iau în calcul: bunăstarea psihologică, sănătatea, utilizarea timpului, 
educația, diversitatea culturală și capacitatea de adaptare, buna guvernare, vi-
talitatea comunității, diversitatea ecologică și capacitatea de adaptare și nu în 
ultimul rând, standardul de viață. Luând în considerare inițiativa din Buthan, în 
2011, ONU a adoptat o rezoluție  prin care se introducea o „abordare holistică a 
dezvoltării”, prin care noua orientare a politicilor publice urma să vizeze promo-
varea fericirii și bunăstării durabile.

• Indicele global al fericirii este un instrument care încearcă să meargă din-
colo de măsurătorile dezvoltării în paradigma economică clasică și să furnizeze un 
cadru coerent, valid și fiabil pentru evaluarea bunăstării subiective. Astfel, raportul 
oferă o serie de indicații despre cum agregăm și cum măsurăm fericirea ca instru-
ment de politică publică, supunând analizei teme de reflecție precum: fericire și 
comunitate, fericire și migrație, dimensiunea socială a fericirii.

• Positive Peace Index, dezvoltat de Institute for Economics & Peace (IEP), 
este una dintre aceste abordări care oferă radiografii pe multiple dimensiuni. Po-
sitive Peace (“Pacea pozitivă”) este un concept transformațional. Bazat empiric, se 
îndepărtează de la concentrarea analizei pe aspectele negative către aspectele pozi-
tive care creează condițiile pentru ca societatea să înflorească.1 

• Indexul Dezvoltării Umane – un reper utilizat pe plan internațional pen-
tru a compara statele lumii în funcție de trei coordonate principale – sănătate, 
educație și standardul de viață – nu reprezintă în mod necesar o oglindă a creș-
terii economice. Rezultatele paradoxale demonstrează că PIB-ul nu va putea ra-
diografia toate dimensiunile dezvoltării, nu ne va ajuta să vedem toate nuanțele 
creșterii și descreșterii umane. Primele 20 de țări în clasamentul PIB sunt state 
extrem de avansate economic, dar ale căror cetățeni sunt puțin satisfăcuți cu via-
ța lor. 2

• În Barometrul de Încredere Edelman 2020, principala descoperire este 
că, în ciuda unei economiii globale puternice și a unui nivel mare de angajare în 
câmpul muncii, niciuna dintre instituțiile măsurate – guvern, mediul de business, 
ONG-urile și media – nu produce încredere. Astfel, așa cum spune Richard Edel-

1  Indexul păcii – instrument de politici publice pentru optimizarea calității vieții. Ce poate afla elita 
românească despre prioritățile de țară corecte, Mugurel Rădulescu.

2  Indicele de dezvoltare umană. Creștere sau dezvoltare? O dilemă existențială a lumii contemporane, 
Loredana Radu.
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man3, ne aflăm în fața unui „paradox al încrederii”, când, pentru prima dată, creș-
terea economică nu mai produce încredere.

Tehnologia, oamenii și orașele
Demersul nostru este și unul de foresight. Cartea este preponderent un hub de 
idei despre viitor, pornind desigur de la analiza prezentului.

Prezentăm cinci categorii de megatrenduri relevante pentru calitatea vieții, 
împreună cu multiple exemple de schimbare și inițiative inovative ce ilustrează 
aceste trenduri. 

1) Dezvoltările tehnologice, cu impactul transformațional asupra naturii 
umane; 2) tranziția urbană globală și introducerea tehnologiilor exponențiale 
pentru combaterea problemelor orașelor; 3) Sustenabilitatea și grija față de 
planetă, cu eforturi multiple de a construi locuri sustenabile în care calitatea vieții 
este propice; 5) Schimbări sociale și demografice, cu focus pe apartenența la co-
munități pentru creșterea calității vieții 6) Sănătatea holistică – include sănătate 
fizică, dar și wellbeing și ecologia extinsă.4

Viitorul cu puterea comunităților
Pentru fiecare domeniu vom propune o abordare inedită întrucât, în viziunea noas-
tră, Wellbeingul nu înseamnă numai foșnetul bancnotelor; Educația nu înseamnă 
doar pereți și betoane; Ecologia nu înseamnă exclusiv o planetă mai curată, ci și un 
spațiu psiho-social salubru, Spațiile publice sunt creuzete, nu anexe ale comunită-
ții; Tehnologia nu este doar o obsesie a unor progresiști etc.

Astfel, construcția lucrării se bazează pe trei piloni: 
(I). Educație pentru tranziția globală
(II). Ecologie extinsă, starea de sănătate a societății
(III). Urbanizare: mega, smart, well cities
Concepte cheie: reforma mentalităților, comunitate, urbanul mare, resursă 

creată privat

Educația ca premisă fundamentală pentru calitatea vieții
O lume în schimbare reclamă un sistem educațional transformațional, adaptat să 
înțeleagă prefacerile prin care trece societatea, să-și găsească propria viziune des-
pre cum trebuie construit viitorul și să creeze mecanismele prin care să transforme 
noutatea și incertitudinea în performanță.

Capitolul Educația pentru tranziția globală încearcă să identifice care sunt 
elementele care mai rămân în picioare și care vor mai fi luate în calcul la trasa-

3 Barometrul de încredere Edelman: Încrederea globală și mediul de business, Corina Vințan. 
4  FORESIGHT: Megatrenduri globale relevante pentru calitatea vieții, Diana Stafie.
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rea noului design al societăților și relațiilor dintre actorii sistemului internațional. 
Procesul de tranziție globală pune sub semnul incertitudinii concepte pre-
cum stat național, interes național, dar și termeni ca globalizare, structuri federale, 
corporații multinaționale etc., explorează teme de mare polarizare (progresism 
versus conservatorism, familia tradițională versus dreptul la libertate/opțiune se-
xuală, minorități versus majorități, etc) și limpezește pe alocuri argumentele 
noii gândiri – schimbările climatice, economia sustenabilă, gender balance, mi-
grația, biopolitica (Ionuț Vulpescu) etc.)

Partea a doua a capitolului dedicat Educației nu insistă asupra a ceea ce este 
disfuncțional, ci vine mai degrabă să ofere inițiative și intervenții pe direcția noului 
mers al lumii: Pregătirea pentru cetățenia globală, inovarea și creativitatea, 
tehnologia și inteligența emoțională, educația personalizată, incluzivă și 
accesibilă, colaborativă și continuă sunt modele de educație care sunt deja ro-
date în sistemele cele mai avansate de educație și care, și în România trebuie să 
depășească statutul de proiecte pilot și să fie scalate la nivel de sistem.

Unul dintre autori, sociologul Dragoș Iliescu, vorbește despre capacitatea ro-
mânilor de a se adapta noii tranziții globale în termeni pozitivi: inteligența dife-
ritelor generații de români se modifică; în mod fericit suntem acum pe un val de 
creștere – lentă dar aparent constantă, cel puțin pentru ultimii 15 ani. Care poate 
fi sursa? Cu siguranță că, în parte, vorbim de provocări cognitive generalizate în so-
cietatea modernă: o conectare mai pervazivă cu tehnologia, obișnuința copiilor deja 
de la vârste fragede de a interacționa cu provocări cognitive de complexitate mai ri-
dicată, cerințele mai ridicate de activitate intensivă nu doar cognitiv ci și emoțional 
și interacțional – toate acestea sunt surse importante ale avansului în inteligență 
și, de vreme ce sunt consonante cu schimbările prin care trece marea majoritate a 
statelor europene, ne înscriu pe un trend pozitiv.

Ecologia extinsă, suport al bunăstării prin integrarea sistemelor
Provocările climatice au devenit certitudine și solicita a fi decodate și înțeles modul 
în care vor influența viața viitorului.

Abordarea noastră propusă în capitolul 2 – Ecologie extinsă, starea de să-
nătate a societății – cuprinde atât înțelegerea transformărilor la nivelul cli-
matului fizic, dar și cum rezistă presiunii climatul și țesutul psiho-social. De 
aceea, încercăm să aflăm cât de mult se mai poate adapta natura la oameni și cât pot 
oamenii să preia și să asimileze schimbările prin care trece natura. Cheia de boltă: 
Ecologia extinsă, suport al bunăstării prin integrarea sistemelor.

Știința, dar și experiențele ultimilor ani, ne-au învățat că abordarea unor situa-
ții punctuale, fără observarea interconexiunilor, nu poate să ne ofere răspunsuri și 
rezolvări durabile. Iar natura din jurul nostru este o uriașă rețea interconectată, în 
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care nu doar pădurile virgine, dar și așezămintele noastre, ale oamenilor, fac parte 
din ce ar trebui să definim ca natură.

Ecologia extinsă nu poate să fie un domeniu izolat, ci mai degrabă acel cadru pe 
care putem pune toate celelalte domenii. Pentru că nu are rost să dezvoltăm orașe 
în care nu putem trăi, economii care are au garanții limitate, sisteme de sănătate 
care, în loc să prevină, cheltuiesc resurse ca să vindece bolile generate de un 
sistem nefuncțional etc.

Gândirea sistemelor integrate necesită să cunoaștem toate componentele sis-
temului, iar menirea acestui capitol este să ne introducă în lumea acestor elemente 
și sisteme, care ne oferă cadrul de funcționare a speciei noastre și a tuturor speciilor 
de pe planetă.5

 „Climatului psiho-social” afectează cel puțin în aceeași măsură ecosisteme-
le umane.

La ora când redactăm această introducere în temă, întreaga lume se afla sub 
semnul urgenței medicale provocată de un virus extrem de periculos – Covid-19 
care pune un focus suplimentar asupra sănătății populației și a capacității 
sistemelor sanitare.

Realitatea ne arată ca pentru a evita colapsul sistemelor, cea mai facilă metodă 
se afla în mâinile oamenilor. Pledăm așadar pentru o schimbare de paradigma în 
care fiecare om este responsabil pentru propria sănătate, iar educația/ alfabetiza-
rea este mijlocul de conștientizare a acestei nevoi în care prevenția este sursa de 
sănătate publică. Una dintre cheile de boltă ale subcapitolului Sănătate o 
reprezintă schimbarea de optică asupra vârstei a treia: trecerea de la ati-
tudinea pre-moarte la acțiunile pro-viață.

Infodemia, paradoxul singurătății într-o lume interconectată, neuro-urbanis-
mul, adicțiile etc. sunt vulnerabilități care ne arată fragilitatea relațiilor inter-uma-
ne și potențialul de degradare a țesutului social. 

Sunt fenomene care au erodat tăcut reziliența oamenilor la schimbare și care 
se află în plin proces de manifestare, declanșat de Pandemia Covid 19. 

De aceea, am considerat oportună analiza într-un capitol extins a factorilor 
care perturbă climatul psiho-social și echilibrele psiho-emoționale, întrucât 
incertitudinea și capacitatea de asimilare pozitivă a schimbării vor fi noile coor-
donate.

Munca este un alt domeniu supus unei transformări majore, intensificată de 
adoptarea pe scară largă a tehnologiilor și accelerată în această perioadă. Cum vom 
munci, cum va arată balanța viată profesională–viață personală și câta fericire aduc 
banii, sunt întrebări cu răspuns deschis.

5  Este natura umană incompatibilă cu natura? Cum arată sistemele naturale și umane acum și ce sce-
narii sunt pentru a evita dezastrul, Magor Csibi.
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Sportul și stilul de viață sănătos sunt de asemenea gândite ca elemente cu 
valențe pozitive pentru creșterea calității vieții.

Orașele, tehnologia, oamenii
Urbanizarea este un fenomen care va consfinți o nouă realitate la nivelul anului 
2050 – megaorașele vor prelua din forța statelor, predicțiile estimând că, până 
atunci, mai bine de două treimi din populație va trăi în orașe.

Cheia de construcție a Capitolului 3 – Urbanizare: mega, smart, well cities 
este aceea de wellbeing cu aportul comunității și tehnologiei. Este un efort de 
schimbare de optică, de aceea, vom trata zona de investiții publice doar tangențial, 
administrația publică centrală și locală va fi privită doar ca facilitator de procese și 
reglementator. 

Intenția noastră este de a crea și în România puterea comunității și de a 
educa administrația că orașul este pentru oameni, iar el se conduce împre-
ună cu oamenii. Ne axăm așadar pe implicarea privată și pe inițiativa civică.

Primul pilon, MEGA: Viitorul, actori și roluri, aduce în prim-plan orașul 
viitorului în tipar mega (cu peste 10 milioane de locuitori) ca urmare a procesului 
intens de urbanizare. În prezent, mai mult de jumătate din populație trăiește în 
zone urbane și 1,5 milioane de oameni sunt adăugați la populația urbană globală 
în fiecare săptămână. Este un megatrend cu bătaie lungă, cu efect disruptiv asupra 
calității vieții cetățenilor. Acest context impune un re-design al actului de adminis-
trare urbană, care să facă uz de tehnologii exponențiale, pentru a răspunde pro-
vocărilor pe care le aduce cu sine tranziția urbană. Este un capitol adresat viziunii 
și strategiei administrației publice locale/urbane, care să arate cum trebuie să se 
poziționeze un primar/lider de administrație pentru a crea infrastructura socială 
și economică necesare cetățenilor care trăiesc în urbanul emergent. Orașe pentru 
oameni!6

Al doilea pilon, SMART: Orașul și tehnologia, încearcă să atribuie un înțe-
les mai adecvat conceptului de „smart city” care în România a suferit o malformare 
a sensului, de la „tehnologie pentru om”, la „tehnologie de dragul tehnologiei”, cu 
tocirea semnificației prin citarea abuzivă, inflaționistă în contexte nepotrivite. Re-
cuperarea sensului inițial ar trebui să ne preocupe în primul rând, iar conceptul pe 
care îl promovăm – well city ocupă exact acest perimetru. Deoarece, pe măsura 
implementării soluțiilor tehnologice și câștigarea statutului de Smart City, orașele 
lumii se reîntorc către oameni, well city fiind noua paradigmă de dezvoltare, în 
centrul căreia se află cetățenii și experiențele urbane cu impact relevant asupra bu-
năstării.

6  Transformarea orașelor din România – un efort colaborativ între autorități și cetățeni, cu instrumen-
te europene, Grațian Mihăilescu.
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Al treilea pilon, WELL: Orașul și oamenii, se referă la participarea comu-
nității în toate aspectele care au loc în cadrul procesului de dezvoltare a orașului 
bunăstării. Eforturile și inițiativele de remodelare a orașelor provin din partea ce-
tățenilor, iar vocea oamenilor va fi dominantă, prin prisma instrumentelor partici-
pative care se vor regăsi încet-încet și în practica administrativă din România.

Proiecte precum: #Noifacem un spital, cele ale Fundației Margareta, 
Școala de Bani, #Parcul Natural Văcărești și multe altele pe care le-am cuprins 
în volum hrănesc încrederea ca viitorul se construiește prin solidaritate, prin forța 
comunităților și participare activă a cetățenilor care prind curajul de a afirma ce 
vor, dezvoltă mijloacele de a transpune în practică și cheamă la participare, anulând 
jocul populist și contribuim prin viziune proprie la noul mers al lumii urbane.

Al patrulea pilon – City vibe (orașul și cele cinci simțuri)/sinestezie ur-
bană – este legat preponderent de emoție și estetică și va exemplifica moduri prin 
care orașul poate să producă încântare. Într-un capitol precedent am vorbit despre 
neurourbanism și cum afectează orașul starea de echilibru psihic al cetățenilor săi. 
În această secțiune încercăm să identificăm elementele cu semn pozitiv al vieții în 
oraș, care se adresează celor cinci simțuri (sinestezie urbană)

Capitolul final, Lumea după pandemie, exprimă câteva gânduri despre cum 
se vor arăta societățile după ce urgența medicală provocată de virusul Covid-19 își 
va fi găsit rezolvarea.

În logica postumanismului avansat, am fi putut trăi un moment de exuberanță 
tehnologică întru împlinirea tuturor proiecțiilor și așteptărilor (mari) prin care teh-
nologiile își dădeau măsura asupra capacității de „optimizare umană”. Din păcate, 
această promisiune s-a conturat insuficient.

Dacă din Caietul Documentar 3 „România digitală”, lansat în 2018, ema-
na senzația că viitorul deja „a trecut”, ca urmare a proceselor foarte rapide cu 
care se derula transformarea digitală (cel puțin în teorie!), acest „accident” global a 
pus în evidență faptul că o mare parte din arsenalul digital ține mai mult de wishful 
thinking, de futurologie, operaționalizarea lui rapidă dovedindu-se destul de limitată.

Ne-am trezit ca din vis de la rulajul conceptelor avansate ale Revoluției digitale 
(precum „Internet of things”, Cloud, Big Data, Machine learning, imprimare 3D, in-
teligență artificială, blockchain etc), la dificultăți majore în implementarea pe scară 
largă a unor aplicații de nivel basic care să ne permită să funcționăm conectați unul 
cu celălalt (exemplul platformei Zoom este, credem noi, grăitor).

S-a relevat, ca într-un test chimic, turnesolul fiind Covid-19, că, de fapt, „pla-
neta digitală” este mai mult o aspirație decât realitate. Și că nu doar oame-
nii nu au fost pregătiți în fața acestui scurtcircuit, dar nici tehnologia nu a 
reușit să îi „servească”.
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Ceea ce arată că, în aspectele majore, lumea nu e nici pe departe atât de dezvol-
tată sau adaptată digital.

Ca o concluzie, sub imperiul unor momente posibil irelevante la scară istorică 
planetară, hiperbolizate sub impactul emoției, tindem să credem că un eveniment 
de tipul pandemiei Covid-19 va schimba lumea cu totul.

Pandemia este o fotografie a unui moment, care doar amplifică procese exis-
tente.

Exercițiul intelectual pe care îl propunem în final, nu afirmă/prevestește apa-
riția unei noi lumi, nu atât în sensul în care tot ceea ce știm se va schimba brusc, 
fundamental, ci mai ales din perspectiva pregătirii pentru noi asemenea flageluri 
de tip „lebădă neagră”.

În loc de concluzie
1. De mai mulți ani, în cadrul conversației globale, conceptul wellbeing (sta-

rea de bine a unei societăți), sub impactul unor megatendințe care schimbă ra-
porturile dintre material și non-material, pare a se redefini la rândul său, mai 
ales printr-o serie de indicatori imponderabili, în contrast cu vechiul design care 
îl centra aproape exclusiv în zona performanțelor sistemelor economice. Astăzi, 
trăim cel mai mare declin economic din istorie, ceea ce acutizează problematica. 
Pe acest fond, Caietul Documentar 5 pare a se plia vizionar pe sensul căutărilor 
încercând un răspuns la întrebarea fundamentală „în ce măsură satisfacția, ferici-
rea, încrederea și celelalte ingrediente ce se adună sub umbrela calității vieții pot 
depinde din ce în ce mai puțin de turația economiei?”

2. Viitorul este al tehnologiei, orașelor și oamenilor și se construiește
cu puterea comunităților. Volumul de față este un demers „curativ”, care încear-
că să promoveze un raport just între competiție și solidaritate și propune modele 
de bună practică validate pe plan internațional sau local, pentru o societate mai 
sustenabilă din punct de vedere material și spiritual; tehnologia rămâne 
totuși game changer-ul prin care putem crește gradul de coeziune și bunăstare 
al cetățenilor și comunităților.

3. Trebuie spus ca aceste coperți nu subîntind o viziune ideologică în sensul
clasic, de stânga sau de dreapta. În egală măsură, lucrarea poate fi considerată 
de stânga pentru că, o parte din ideile exprimate aparțin agendei noii stângi. Însă, 
în același timp, i s-ar putea lipi eticheta unui proiect neoliberal, chiar libertarian, 
statul fiind tratat doar ca un reglementator și facilitator de procese și nu ca un ini-
țiator și finanțator al acțiunilor care conduc la satisfacția cetățenilor.

4. Caietul documentar 5 „Calitatea vieții” este în același timp un manifest
care propune o viziune, având ca fir roșu refacerea spiritului comunitar.

Este vorba despre o viziune centrată pe reforma mentalităților pornind 
de la nivel comunitar. În absența acesteia, la nivel de colectiv (instituții) este 
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improbabil un salt calitativ. (Colectivitatea este un reflex al comunităților, o inter-
secție. Dacă în comunitate există valori, se transferă și în colectivitate).

5. În mod evident, Caietul Documentar 5 este o carte despre viitor, așa 
cum îl văd cei 254 de autori și colaboratori din generații și cu pregătiri diferite. 
Un viitor în care licărește speranța.

Trăim un prezent în care raționalul nu mai construiește viitorul, trăim un fals 
sentiment de înțelegere pentru că în mare parte emoțiile au luat locul ideilor, iar 
algoritmii dezlănțuie un „tehno-populism post ideologic”7 care identifică și canali-
zează furia populației împotriva elitelor politicii clasice. Pericolul vine din polariza-
rea extremă la nivel global și din fragmentarea societăților. Contrapunem acestei 
direcții idei de substanță, cu profunzime și suport empatic.

6. Corelat, orientarea pe care o propunem prin acest demers vizează recompu-
nerea echilibrelor prin revenirea la valorile umaniste.

Retroumanismul înseamnă recuperarea umanismului. Nu inventăm un 
nou prefix pentru umanism, ci exprimăm prin asta o necesitate vitală pentru vii-
torul planetei. Conceptul nu intră în rezonanță negativă nici cu dezvoltarea teh-
nologiei, nici cu înțelegerea emoțională, ci recentrează iubirea, solidaritatea, 
moderația, în mijlocul acțiunii oamenilor și societăților.

7. Pariul nostru la scară istorică este că, contrar unor evenimente de dată 
recentă, globalizarea se va accentua, nu își va pierde din intensitate.

De asemenea, se va amplifica și extinde agenda „noii gândiri”, cum am numit-o 
noi. Ecologie și schimbări climatice, incluziune, echitate, toleranță, adică exact ge-
nul de probleme care nu pot avea soluții naționale, ci doar soluții la scara planetară. 
Poate că, așa cum susțin conservatorii, natura umană nu se schimbă. Cu atât mai 
mult apare nevoia unei construcții sociale a sentimentului de fericire. 

Lectură plăcută!

7 Inginerii haosului – Giuliano da Empoli, Editura All, 2019.
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FORESIGHT: Megatrenduri globale relevante  
pentru calitatea vieții

Diana Stafie

Conceptul de standard de viață este în continua schimbare ca urmare a interacțiunii oa-
menilor cu tehnologia, a schimbărilor demografice și climatice prin care trece planeta dar 
și a modului în care oamenii se raportează la sănătate. Ne vom uita la toate aceste schim-
bări prin perspectiva FORESIGHT, introducând mai întâi aceasta disciplina și noțiunea 
de trenduri; iar ulterior prezentând câteva semnale timpurii și exemple de schimbare pe 
care noi specialiștii din foresight le avem în vedere. 

Homo Prospectus
Homo Sapiens („omul înțelept”) este denumirea data speciei noastre. Ce ne face 
înțelepți? Ce ne diferențiază de alte animale? Au fost propuse diverse răspunsuri: 
modul de comunicare și cooperare, cultura, faptul ca putem avea un gust rău pentru 
prădători - dar niciunul nu este unic pentru oameni.

Se pare ca ceea ce distinge cel mai bine specia noastră este conform specia-
liștilor abilitatea oamenilor de a prospecta viitorul. De la simplu fapt că verificam 
prognoza vremii pentru un eveniment viitor până la plăcuta acțiune de a planifica 
vacanțe viitoare. Astfel că, poate un nume mai potrivit ar fi Homo Prospectus1.

Capacitatea umana de a prospecta (EN. Foresight2) este ceea ce ne face înțe-
lepți. Privind spre viitor, în mod conștient și inconștient, este o funcție centrală a 
creierului nostru, așa cum au descoperit psihologii și experți în neuroștiințe - mai 
degrabă tardiv, pentru că în secolul trecut majoritatea cercetătorilor au presupus că 
suntem prizonieri ai trecutului și ai prezentului. Creierul uman permite călătoria 
în timp. În plus prospectiva ne permite să devenim înțelepți nu doar din propriile 
experiențe, ci și învățând de la ceilalți. Suntem animale sociale aparte, care trăiesc 
și lucrează în grupuri foarte mari (uneori cu necunoscuți) și asta pentru că am con-
struit împreună viitorul. 

1 Homo Prospectus, Martin E. P. Seligman, Roy. F. Baumeister, Peter Railton, Chandra Sripada, 
2016.

2 https://en.wikipedia.org/wiki/Foresight
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Foresight
Folosind o analogie, vreau să vă imaginați ca preluați rolul unor generali de armata 
și aveți dorința de a asigura victoria echipei voastre. Uitând-va pe harta întinsa pe 
masa, devine clar faptul ca adversarii va pot amenința poziția în diverse feluri și 
din diverse locuri. Astfel ca ce faceți este să pregătiți diferite scenarii și răspunsuri 
la eventualele atacuri ce ar putea veni ba de aici, ba de aici, ba de aici. Disciplina de 
foresight facilitează gândirea în astfel de alternative strategice. Disciplina a apărut 
într-adevăr în armată în anii 50, dând naștere ulterior la prima școală de foresight, 
L’ecole de prospective. Câțiva ani mai târziu s-au pus și bazele unor institute forma-
le ce se ocupa cu studiul viitorului și al căror prag am avut norocul să il trec. 

Acum imaginați-vă aceasta abordare translatata în mediul de business! Asta a 
făcut Shell în anii 70 după ce a realizat că întreaga lor planificare strategică conside-
ra două ipoteze majore: prima, că resursele de petrol sunt nelimitate și accesibile și 
a doua, că prețul petrolului va rămâne scăzut. Și astfel, din anii 70, pe lângă planifi-
care strategică tradițională, echipa de la Shell dezvolta și scenarii de viitor în care 
cele două ipoteze se modificau și își imaginau cum ar putea să se pregătească sau ce 
strategie să adopte dacă aceste scenarii devin realitate. Timpul a dovedit că OPEC 
intenționau, de fapt, să își crească prețul petrolului și când criza petrolului din 
1973 s-a instalat, Shell a fost pregătită, trecuseră deja printr-un astfel de scenariu. 
În doi ani, Shell a trecut de la a opta cea mai mare companie petrolieră din lume, la 
a doua. Iar prin asta validarea disciplinei a fost și mai puternică, au apărut diverse 
metodologii, companii de consultanta și a intrat și mai mult ca practică în corpora-
ții. Iar azi există chiar joburi în acest sens, precum HR Manager la Google, Foresight 
Strategist la Autodesk.
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Viitorul este incert, poate fi influenţat prin (în)actiunile noastre și ni se poate 
arata în diferite feluri. Practica de Foresight nu implica precizie sau preziceri. Ci mai 
degrabă admite și ia în calcul existenta incertitudinilor, ulterior permiţând gândi-
rea în alternative strategice și planificarea pentru mai multe posibile moduri în care 
viitorul ar putea arata. 

Ce înțelegem prin trenduri
În urmă cu peste 45 de ani, Igor Ansoff a introdus în lumea de management concep-
tul de „semnale vagi” (weak signals), referindu-se la acele semnale de schimbare oa-
recum îndepărtate și nu neapărat legate de ce facem noi azi. Sunt acele evenimente, 
lucruri care se întâmplă în exteriorul unei organizații despre care nu avem infor-
mații complete - poate pentru că sunt încă în desfășurare sau se întâmplă punctual 
- și al căror impact asupra business-ului e greu de analizat momentan. Detectarea 
și monitorizarea acestora este importantă pentru a nu fi luat prin surprindere, dar 
mai ales pentru a identifica potențiale zone de oportunitate și competitivitate. As-
tăzi practica de „trend scanning” este o activitate importantă în planificarea stra-
tegică.

Este important să facem o distincție clară între ce înțelege lumea de business 
când vorbim de un trend și modul în care folosim acest cuvânt în mod popular. În 
limbajul uzual, când spunem trend, ne gândim la un fenomen recent, adesea aso-
ciat cu ultimele preferințe în muzică sau design. Pentru companii sau instituții, un 
trend este un nou mod în care se întâmplă lucrurile în lume, care poate fi asociat cu 
mai multe evenimente care au avut loc în trecut, în contexte și lumi diferite și care 
indică o posibilă direcție de schimbare viitoare. 
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Nu e relevant să ne uitam doar la trendurile din România. Este adevărat ca un 
anumit trend poate fi mai relevant pentru o companie sau cetățenii din Silicon Va-
lley și altul pentru cele/cei din Romania. Și de aceea contextualizarea și ancorarea 
trendurilor în mediul local este foarte importantă. Însă în lumea globală și conec-
tată în care trăim azi, inovații și idei ce poate fi considerate excentrice, punctuale și 
relevante doar pentru o anumită țară sau cultură, pot fi adoptate rapid de oameni 
din toată lumea.

Analiza trendurilor se face la diferite niveluri și uitându-ne la diferite ori-
zonturi de timp, de la megatrends care ne arata schimbări al nivel de societate, 
la schimbări la nivel de consumator și industrie (macrotrenduri) pana la exemple 
concrete ale acestor schimbări (microtrenduri).

Trenduri relevante pentru calitatea vieţii 
Atunci când mai multe trenduri converg către o direcție clară de schimbare tem-
porală sau spațială, pe o perioada mai lungă de timp, 5 – 20 de ani, vorbim de un 
megatrend. Abordăm în continuare 5 categorii de megatrenduri relevante, împre-
ună cu multiple exemple de schimbare și iniţiative inovative ce ilustrează aceste 
trenduri.

1. As dori să încep cu Dezvoltările Tehnologice, un megatrend cu impact 
major și în strânsă corelație cu celelalte megatrenduri. Ne aflam în cadrul celei de 
a 4-a revoluţie industriala. Și revoluțiile precedente au venit bineînțeles cu mari 
schimbări de paradigmă legate de cum facem lucrurile, însă un element pe care il 
consider caracteristic prezentei revoluții este faptul ca impactează nu numai modul 
în care oamenii fac lucrurile, dar impactează și natura umană. 
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„A patra revoluție industrială, va schimba nu numai ceea ce facem, ci și cine sun-
tem. Aceasta ne va afecta identitatea personală și toate problemele asociate cu aceasta: 
perspectiva noastră asupra confidențialității, asupra noțiunii de proprietate, modelelor 
noastre de consum, atenției pe care o dedicăm muncii și timpului liber, precum și asupra 
modului în care ne dezvoltăm carierele, ne cultivăm abilitățile, ne întâlnim cu oamenii și 
relaționam.” (Klaus Schwab3, Founder and Executive Chairman of the World Economic 
Forum).

Dacă ne gândim la educaţie, odată cu răspândirea internetului, cunoștințele au 
devenit disponibile marei majorități. Aceasta etapa tehnologică a impactat modul 
în care oamenii se raportează la educaţie și învăţare, rolul unui educator, sursele de 
informare. În continuare sunt prezentate câteva semnale de mișcare:

Există din mai 2018 o universitate virtualaă adusă la viață cu ajutorul tehno-
logiei de blockchain. Woolf University 4 este o universitate virtuală ce utili-
zează Blockchain pentru a reglementa contractele și plățile și a înregistra 
realizările academice. Creată de un grup de academici de la Oxford, universi-
tatea Woolf s-a dezvoltat în jurul unei aplicații în care tutorii își promovează 
expertiza, iar studentii selectează modulele conform interesele și nevoile lor.
Platforma OpenClassrooms5 este un exemplu bun de concept de educație 
online pentru formare profesională, care oferă cursuri în domeniul IT, teh-
nologie, antreprenoriat și abilități digitale. Cursurile se desfășoară complet 
online, printr-un mix de resurse video, lectură online, proiecte din viața reală 
și sesiuni de mentorat individual. Platforma are peste 2 milioane de utiliza-
tori, iar în cursul anului 2018 au ridicat o serie noua de finanţare de peste 50 
milioane de euro.
Prin prisma tehnologiei, aspecte ale educației se redefinesc. O iniţiativă ce 
merita menționată aici este startupul american PlayVS6 ce are misiunea de 
a aduce sporturile electronice (e-sports) în școli, alături de sporturi tradițio-
nale precum baschetul sau fotbalul. Prin intermediul PlayVS, din ianuarie 
2020,7 Fortnite, unul dintre cele mai populare jocuri din lume, va fi un sport 
disponibil în curicula sportivă a școlilor din Statele Unite. 
Dezvoltările tehnologice au însemnat și noi soluții de mobilitate, de la drone 
și trotinete la mașini autonome sau taxiuri zburătoare. 

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Klaus_Schwab
4 https://woolf.university/#/
5 https://openclassrooms.com/en/
6 https://www.playvs.com/
7 https://techcrunch.com/2020/01/22/fortnite-just-officially-became-a-high-school-and-colle-

ge-sport/
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De exemplu, în octombrie 2019, producătorul german de taxiuri zburătoare 
Volocopter a oferit o demonstraţie publica în Singapore. Este relevant de 
analizat în ce măsură diferitele aspecte ale vieţii noastre ar putea fi influen-
țate dacă o astfel de soluţie devine răspândită la scară largă.
 

În 2020 Uber Eats va începe pilotarea livrărilor cu drone8. 

Tehnologia duce și la reimaginarea spatiilor de locuit. Și aici un exemplu bun 
este imprimarea 3D. Cum ar fi să locuim într-o casa sau un oraș imprimat 
prin tehnologia 3D? 
În iunie 2018 primăria orașului olandez Eindhoven a anunțat lansarea pro-
iectului Milestone9, proiect în cadrul căruia se dorește crearea de locuințe 
rezidențiale printate 3D. Proiectul, ce se va derula împreună cu Universitatea 
de Tehnologie din Eindhoven, a fost creat ca reacție la lipsa, la nivel local, a 
zidarilor calificați. Casele se vor bucura și de echipări tehnologice avansate, 
cum ar fi senzori wireless plasați în pereții casei, sisteme de iluminat, încălzi-
re și securitate încorporate. Dezvoltatorul din spatele proiectului anticipează 
că viitorii clienți ar putea să își dorească personalizarea caselor. Imprimarea 
3D este perfectă pentru acest lucru, deoarece poate fi creat aproape orice 
design imaginabil, eliberând arhitecții de limitările construcției convențio-
nale. Compania a declarat că va începe cu o singură casă cu două dormitoare, 
apoi va face fiecare casă progresiv mai complexă pentru a testa limitele teh-
nologiei.
Un model de inițiativă privind tehnologia 3D lansată la nivel de autorități 
este 2030 Dubai 3D Printing Strategy10, un plan lansat în 2016 și care preve-
de direcțiile necesare pentru a promova Dubai-ul ca un hub specializat în 

8 https://techcrunch.com/2019/10/28/heres-what-the-uber-eats-delivery-drone-looks-like/
9 https://3dprintedhouse.nl/en/project-info/project-milestone/
10 https://www.dubaifuture.gov.ae/our-initiatives/dubai-3d-printing-strategy/
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tehnologia 3D. Focusul acestei strategii este pe 3 industrii: construcții, pro-
duse medicale și produse de consum.

Și dacă ar fi să ne locuim pe Marte în viitor? NASA11 a inițiat o competiție 
pentru arhitecți și experți în tehnologie cu scopul de a crea habitate potrivi-
te pentru supraviețuirea oamenilor pe Marte. Structura competiției a per-
mis NASA să convingă echipele participante să abordeze multe aspecte ale 
utilizării tehnologiei de imprimare 3D. Pe parcursul competiției au partici-
pat peste 60 de echipe, iar NASA a acordat premii în valoare de peste 2 mili-
oane de dolari. În mai 2019 au fost anunțați câștigătorii premiului cel mare, 
în valoare de 500 000 de dolari. Acesta a fost acordat agenției de design ar-
hitectural și tehnologic AI SpaceFactory. Proiectul creat de ei,  „Marsha” poa-
te fi printat 3D cu ajutorul resurselor ce se găsesc deja pe Marte.

2. Gradul sporit de urbanizare este un alt megatrend ce influențează mo-
dul în care ne trăim viata și calitatea acesteia. Datele sunt impresionante: în fie-
care zi, la nivel global, 180.000 de oameni se mută la oraș. În 2010, aveam 20 de 
megaorase, orașe cu peste 10 mil de locuitori. Acum avem aproape 50, și asta doar 
în 10 ani.

În prezent, mai mult de jumătate din populație trăiește în zone urbane și 1,5 
milioane de oameni sunt adăugați la populația urbană globală în fiecare săptămâ-
nă12. Această tranziție urbană globală prezintă oportunități semnificative, cu un 
potențial vast pentru orașele emergente ce își asumă un rol de instrumente de dez-
voltare puternice și inclusive. Este de așteptat ca organizațiile publice și private să 
facă uz de tehnologiile exponențiale și să ia măsuri îndrăznețe pentru redesign-ul 
mobilității, combaterea izolării sociale, eradicarea poluării, îmbunătățirea accesului 
la cultură, susținerea economiei locale și reținerea tinerilor talente. 

Mi-a atras atenția o campanie făcută de autoritățile publice 
ale orașului Helsinki în noiembrie 2019. Aceștia au lansat o 
campanie care promovează capitală Finlandei că destinație 
„City-as-a-Service”13. Scopul proiectului este de a atrage 
profesioniști din domeniul tehnologiei la Helsinki în noiem-
brie pentru Slush, o conferință de tehnologie cu peste 
25 000 de participanți și de a îi convinge să rămână să trăiască și să lucreze în 

11 https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/centennial_challenges/3DPHab/index.html
12 Națiunile Unite, 2014
13 https://helsinkiasaservice.com/
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oraș. Sub modelul ”City-as-a-Service”, orașul oferă un pachet extins de bene-
ficii atractive, de la cartierele din Helsinki, saune fierbinți, înot în apă înghe-
țată până la gastronomie și un festival de lasere. În jur de 10 companii de vârf 
din domeniul tehnologiei susțin această campanie și pun la bătaie diferite jo-
buri pentru profesioniștii din domeniul tehnologiei. Video-ul acestei campa-
nii poate fi vizualizat prin scanarea codului QR cu camera unui telefon mobil. 

Și când se pune problema iluminării unui megaoraș care ar fi soluțiile? De 
exemplu o lună artificiala, spun chinezii de la Chengdu Aerospace Science 
and Technology Microelectronics System Research Institute. Ei plănuiesc 
lansarea unui „luni artificiale” în 2020 pentru iluminarea orașului Cheng-
du. Astfel, se intenționează lansarea unui satelit de iluminare care să „supli-
nească” iluminatul ce este oferit de luna în timpul nopții. Luminozitatea 
acestei „luni artificiale” este de 8 ori mai mare decât cea a lunii reale și poate 
deveni un înlocuitor al luminile stradale. Satelitul va putea lumina o zonă cu 
un diametru de 10 până la 80 de kilometri, în timp ce domeniul de iluminare 
precis poate fi controlat la câteva zeci de metri. Testarea satelitului de ilumi-
nare a început cu ani în urmă, însă abia acum se consideră că tehnologia ne-
cesară a atins un nivel de maturitate necesar.

Pe măsură ce populația urbana crește, comunitățile rurale tind să rămâne în 
urmă, dacă nu se vor îmbunătăți infrastructura, conectivitatea și adaptabilitatea 
acestora la tendințele de schimbare. Dezvoltările tehnologice pot ajuta zonele rura-
le să devină prospere și durabile. Poate fi o valoare enormă în zonele îndepărtate și 
rurale, nu doar pentru comunitățile care locuiesc acolo, dar și pentru comunitățile 
urbane. Acest lucru este dincolo de produse și experiențe; este vorba noi moduri de 
a ne trai viata și despre transferul și schimbul de cunoștințe și informații. 

Un studiu de caz foarte interesant aici mi se pare conceptul de Taobao Villa-
ges dezvoltat de gigantul Alibaba China. China își dorește ca întreaga popu-
lație rurală să depășească stadiul de sărăcie până în 2020. Peste 60.000 de 
companii private, inclusiv gigantul Alibaba, au luat parte la campania inițiată 
de statul chinez în 2015 în acest sens, denumită „10.000 de companii care 
ajută 10.000 de sate”.
China este acum cea mai mare piață de comerț electronic din lume. Creșterea 
comerțului electronic în China a fost determinată în mare măsură de Taobao.
com (deținut de gigantul Alibaba), un site web similar cu Amazon.com din 
SUA. Taobao.com a început prin a oferi un cadru online celor ce își doreau 
să vândă mărfuri fără un magazin fizic sau un capital mare. Întrucât accesa-
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rea site-ului presupunea conexiune la internet, prima generație de vânzători 
Taobao au fost rezidenți urbani. Însă pe măsură ce internetul a pătruns în 
zonele rurale, tot mai mulți vânzători din Taobao au apărut în zonele rurale. 
Aceste sate sunt numite sate Taobao. Primul astfel de sat agricol care a pre-
luat comerțul electronic pe scară largă a fost Satul Dongfeng din orașul Shaji, 
provincia Jiangsu, unde peste 1.000 de gospodării s-au alăturat economiei 
digitale, implicându-se în producția de mobilă și vânzarea online a produselor 
finite. Satele Taobao sunt hub-uri de e-commerce rural care beneficiază de 
logistică, servicii și instruire din partea companiei Alibaba cu scopul încura-
jării sătenilor să se angajeze în vânzările online de produse locale. Foarte des, 
mulți vânzători din același sat vând produse identice sau foarte similare. Apoi 
rapid, au apărut activități conexe de-a lungul lanțului de aprovizionare a prin-
cipalelor produse pe care satul le vinde, cum ar fi: proiectarea și întreținerea 
paginilor web, servicii de transport, servicii financiare, fotografie, procesare 
video și imagini, consultanță pentru brand și management și servicii juridice.
Pentru a fi desemnat ca un sat Taobao, Alibaba solicită tranzacții anuale to-
tale de comerț electronic de peste 10 milioane de yuani 
(aproximativ 1,3 milioane de euro) și peste 100 de ma-
gazine online situate în sat. Județele sărace din China au 
înregistrat în 2018 un volum total de vânzări de peste 
63 de miliarde de yuani (aproximativ 8 miliarde de euro) 
pe platformele de comerț electronic deținute de Alibaba. 
Povestea satelor Taobao spusă de către World Bank poate fi vizionată dacă 
scanați codul QR atașat cu camera unui telefonul mobil. 

3. Sustenabilitatea sau grija față de planetă este un alt megatrend rele-
vant în contextul discuției. La nivel global discuţiile despre sustenabilitate și mo-
dificări climatice sunt din ce în ce mai aprinse. Și asta pentru ca specialiștii spun 
ca mediul înconjurător este din ce în ce mai afectat de industrializare, de consumul 
nostru, dar și de fenomene meteorologice extreme, de la inundații la deșertificare. 
Și observam cum oamenii, organizaţiile și guvernele isi schimbă atitudinea și com-
portamentul. E o tendinţă cu valoare universala caci se refera la modul cum putem 
respecta nevoile prezentului fără a compromite capacitatea viitoarelor generații de 
a-și satisface propriile nevoi. E o tendinţă orientată ascendent, caci conștientizarea 
problemelor de mediu este din ce în ce mai prezenta în rândul consumatorilor. Deși 
sunt influențate de direcțiile economice globale, consecinţele alocării și consumului 
de resurse sunt în principal o problema locala strâns legata de interesele economice 
și puterile industriale ale unei tari (de exemplu, mixul tipurilor de energie al unei 
economii date pentru producția de electricitate).
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Și provocarea ar fi să construim locuri sustenabile în care calitatea vietii este 
propice. Un astfel de loc poate fi noul concept urban Liuzhou Forest City14 
ce este preconizat a se dezvolta pana la sfârșitul lui 2020 în Liuzhou, China. 
Se dorește a fi o aglomerare urbana autonoma cu impact zero asupra mediu-
lui. Liuzhou Forest City va conține mai mult de 40.000 de copaci și aproxima-
tiv un milion de plante din peste 100 de specii diferite. Acest oraș va avea 
toate caracteristicile unei așezări complet autonome din punct de vedere 
energetic: energia geotermala va fi utilizată pentru reglarea temperaturii în 
interiorul clădirilor și un sistem solar panou integrat va fi instalat pe acope-
rișuri; legăturile dintre noul centru și orașul Liuzhou vor fi garantate de o 
cale ferata electrica.

O alta manifestare relevanta aici este legata de poluarea aerului, manifestare 
ce impactează semnificativ calitatea vieţii și wellbeing-ul locuitorilor urban cu 
precădere. Se estimează ca 95% din populaţie trăiește în zone în care calitatea 
aerului ambiental (în aer liber) nu este conforma cu recomandarile privind 
calitatea aerului oferite de Organizaţia Mondiala a Sănătăţii. Durata de viata 
a unui european este redusa în medie cu 2 ani din cauza poluării aerului15. 
Menționam mai sus de gradul sporit de urbanizare. Urbanizare presupune 
clădiri și mai multe, iar realizarea și funcţionarea clădirilor se estimează a fi 
responsabile pentru 40% din totalul global de emisii de carbon. 

14 https://www.stefanoboeriarchitetti.net/en/project/liuzhou-forest-city/
15 https://www.weforum.org/agenda/2019/04/air-pollution-in-europe-is-reducing-the-average-

lifespan-by-2-years
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O iniţiativă interesanta pe care vreau s-o menționez aici este proiectul cu 
picturi murale început în Bacău16. Nu rezolva cauza problemei, însă contri-
buie la diminuarea efectelor negative. Pentru realizarea acestor picturi se fo-
losește vopsea Airlite care transformă substanțele poluante din aer (precum 
oxizii de azot și de sulf) în nitrați și nitriți inofensivi care sunt depozitați pe 
suprafața vopsită, până când sunt eliminați de apa de ploaie sau de umidita-
tea din aer. Vopseaua reduce costurile și consumul de energie ale aparatelor 
de aer condiţionat și reduce emisiile gazelor cu efect de sera, care cauzează 
schimbările climatice. Practic, are același efect asupra aerului pe care l-ar 
avea și o pădurice de 250 de metri pătrați, îndepărtând 38,5 grame de polu-
anti la fiecare 12 ore (cantitate corespunzătoare a aproximativ 50 de automo-
bile pe benzina euro 6). În plus, vopseaua împiedica așezarea prafului. 
Dezvoltarea sustenabila trebuie să permită oamenilor să-și satisfacă nevoile 
de bază și să se bucure de o calitate bună a vieții, însă fără a compromite ca-
litatea vieții generațiilor viitoare.

4. Sunt de asemenea schimbări sociale și demografice pe care ar trebui să le 
avem în vedere atunci când ne raportam la calitatea vieţii. 

Statisticile spun asa: numărul celor ce locuiesc singuri va înregistra o creștere 
de 128 la sută în perioada 2000-2030 , în timp ce numărul total al celor cu vârsta de 
peste 60 de ani va ajunge la 807 milioane până în 2030. Mai mult, numărul mediu 
de copii pe acasă va scădea la nivel mondial, dar în medie durata de viata creste.

Și astfel trebuie văzut cum ne putem asigura ca nu doar trăim mai mult, dar 
traim și bine. 

De exemplu, o soluţie pe care un designer olandez a propus-o pentru cei ce 
locuiesc singuri a fost introducerea unor „balcoane sociale”17. Acestea pu-
teau fi atașate blocurilor de locuințe și erau concepute în asa fel încât utiliza-
rea lor să presupună interacțiunea cu vecinii. 
Un exemplu interesant ce vizează seniorii vine de la Ikea care în august 
2019 a lansat lângă Stockholm un pilot de case denumit SilviaBo18. Proiec-
tul are la baza unități prefabricate de cherestea și include interioare priete-
noase cu cei ce suferă de dementa. SilviBo va avea și spatii comune pentru 
încurajarea socializării și sprijinirea vârstnicilor în a trăi independent cât 
mai mult timp. 

16 https://www.wall-street.ro/articol/Social/246506/bacaul-orasul-cu-cele-mai-multe-pic-
turi-murale-care-purifica-aerul-din-europa.html#gref

17 https://www.dezeen.com/2019/01/14/video-social-balconies-edwin-van-capelleveen-mini-li-
ving-movie/

18 https://www.dezeen.com/2019/08/20/ikea-boklok-prefabricated-silviabo-elderly-housing/
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Apartenenta la comunitate ajuta la sporirea calității vieţii. O sinteza buna a 
beneficiilor trăirii în cadrul unei comunități este prezentate în cadrul TE-
DTalk-ul19 arhitectei Grace Kim. Și un alt proiect interesant propus de Ikea 
este Urban Village Project20 care dorește să catalizeze crearea de comuni-
tăți cu membri din diverse generații. 

Un alt aspect ce merita amintit aici este legat de consumul participativ (’sharing 
economy’), ca mod alternativ de consum. Acesta a fost determinat și de faptul ca 
s-a produs o schimbare la nivel de valori sociale, noile generații preferând să aibă 
acces la lucruri (ex. muzica, mobilitate) în detrimentul proprietății. De exemplu în 
februarie 2019 Ikea a început un proiect pilot prin care închiriază mobila21. Și este 
interesant de urmărit ce alte produse pe care momentan marea majoritate le achizi-
ționează pentru a le utiliza vor putea fi în viitor accesate, și nu neapărat cumpărate. 

5. Și ultimul megatrend relevant pentru calitatea vieţii este determinat de mo-
dul în care ne raportam în prezent la sănătate. A fi sănătos nu mai este doar legat de 
supravieţuire, ci tendinţa pe care o observăm este ca modul în care oamenii incep 
să se raporteze la sănătate este mai extins. Sănătate holistică include sănătate 
fizică, dar și wellbeing și sănătate psihică. 

O arie de preocupare este calitatea somnului. Începând cu 2019 Marea Britanie 
a introdus în curicula școlară discuţii și recomandări legate de promovarea unor 
obiceiuri sănătoase privind odihna elevilor22. Sau în India s-a deschis în 2018 o 
școală dezvoltata cu misiunea de a îi învaţă pe copii să fie fericiți23.

Studiile arata numeroase efecte nocive ale traiului urban asupra sănătății fizi-
ce, inclusiv rate mai mari de boli cardiovasculare și respiratorii24. Însă analize mai 
recente arata ca viața urbană poate avea efecte adverse și asupra sănătății mentale. 
Riscul de a dezvolta depresie - cea mai răspândită tulburare mentală din lume - 
este cu 20% mai mare în locuitorii din oraș decât în locuințele din oraș.

De exemplu 2 spitale mari din Norvegia au recurs deja la adăugarea unor 
facilităţi de îngrijire amplasate în mijlocul unei păduri25. Petrecerea timpului 
în natura ajuta la îmbunătățirii stării pacienților. 

19 https://www.ted.com/talks/grace_kim_how_cohousing_can_make_us_happier_and_live_
longer

20 https://www.urbanvillageproject.com/
21 https://www.theguardian.com/business/2019/feb/04/kitchen-for-rent-ikea-to-trial-leasing-

of-furniture
22 https://www.pshe-association.org.uk/curriculum-and-resources/resources/sleep-factor-

lesson-plans
23 https://www.independent.co.uk/news/world/asia/chennai-india-riverbend-school-da-

nish-kurani-education-creative-design-vivek-kiran-indira-reddy-a8261991.html
24  https://www.weforum.org/agenda/2020/02/cities-urban-life-mental-health/
25 https://www.treehugger.com/health/norwegian-hospitals-add-woodland-cabins-and-fo-

rest-play-nature-healing.html
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Sau incepand din 2019 doctorii din Canada pot include în recomandările 
lor, pe lângă medicamente și vizite la muzeu26. Inițiativa vine ca urmare a 
numeroaselor studii care atesta faptul ca terapia prin arta ajuta la sanatate 
mentala și implicit, o calitate a vieţii sporite. 

Calitatea vieţii este semnificativ influențată de către dezvoltările tehnologice, 
schimbările climatice și demografice sau noua perspectiva prin care ne uitam la să-
nătate. Este recomandabil ca atât instituţiile, cat și companiile să rămână alerte la 
semnale de schimbare ai să dezvolte scenarii care să îi pregătească pentru diferitele 
viitoruri posibile.

26 https://www.goodnewsnetwork.org/in-world-first-doctors-are-prescribing-museum-visits/



Înșelătoarea mediocritate a prosperității românești. 
Revoluția de care avem nevoie și foaia sa de parcurs

Ionuț Stanimir

După ce a depășit Grecia în 2017 și Portugalia în 2018, România a depășit Cehia în 2019, 
raportând un PIB nominal de 220 miliarde de euro în 2019. Ne încadrăm în modelul Eu-
ropei Centrale și de Est, căreia reintegrarea în Europa i-a adus bunăstare economică. 

Suntem însă codași în aspecte critice privind calitatea vieții (puterea de cumpărare, 
sănătatea, locuirea, educația) iar încrederea în instituții se situează abisal. 

România are nevoie de stop și de la capăt, dincolo de pungile de bunăstare din jurul 
marilor centre urbane. Generația tânără și antreprenorială deține cheia. 

 
În convergența să către un nivel mai ridicat de prosperitate, Europa Centra-

lă și de Est s-a bazat pe un mediu economic global expansiv. Reintegrându-se în 
economia globală, regiunea a realizat salturi economice semnificative. Țările din 
Europa Centrală și de Est care au aderat la Uniunea Europeană au dobândit credi-
bilitate instituțională și au fost beneficiarele unor intrări semnificative de capital. 
Mai mult, cetățenii lor au emigrat în toată Uniunea Europeană, cel mai adesea în 
căutarea unui loc de muncă, reducând decalajul salarial dintre Europa Vestică și 
Europa Centrală și de Est. 

Deja de o decadă, într-un mediu global mai puțin favorabil creșterii economice 
și un mediu european din ce în ce mai ostil integrării – ca urmare a crizei financiare 
din 2009-2010, prosperitatea regiunii depinde tot mai mult de propria capacitate 
de a genera un surplus de bunăstare pentru cetățenii săi. Cu toate acestea, capaci-
tatea țărilor din Europa Centrală și de Est de a furniza un surplus de bunăstare este 
limitată de unul dintre cele mai mari deficite de capital social din lume – pur și sim-
plu o moștenire a comunismului, legăturile și încrederea dintre cetățeni și instituții 
sunt substanțial mai slabe decât oriunde în altă parte pe glob. 

La 30 de ani după căderea comunismului, ar fi însă înșelător să considerăm 
moștenirea culturală drept cauza primară a deficitului de capital social. Acest defi-
cit are o explicație mult mai simplă – calitatea vieții. De la minimele din anul 2010 - 
un an marcat de criza financiară globală, care a avut un impact profund și traumatic 
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asupra regiunii, satisfacția referitoare la calitatea vieții și-a revenit, pe alocuri chiar 
mai rapid decât veniturile. Cu toate acestea, atât creșterea veniturilor, cât și a satis-
facției față de calitate vieții nu s-au tradus neapărat într-un optimism mai ridicat 
cu privire la viitor, în special în rândul tinerilor. Majoritatea tinerilor din Europa 
Centrală și de Est cu vârste cuprinse între 18 și 39 de ani sunt din ce în ce mai puțin 
încrezători că copiii lor vor avea un viitor mai bun decât ei înșiși. 

Pentru România capitalul social încă slab (printre cele mai scăzute din regiune) 
este cel mai problematic aspect al prosperității și va jucă un rol decisiv în continua-
rea evoluției unei țări, în care mai bine de un sfert din populație trăiește sub pragul 
sărăciei. 

Creșterea economică nu s-a tradus mereu în creșterea calității vieții. 
Fractura românească
Creșterea PIB nu s-a tradus încă în realizarea deplină a speranțelor și asteptărilor 
unei noi generații pentru o îmbunătățire semnificativă și universală a bunăstării 
sociale în Europa Centrală și de Est și România. 

Costul vieții a crescut mai mult decât veniturile și afectează satisfacția oame-
nilor față de nivelul de trai. De exemplu, prețurile bunurilor și serviciilor au crescut 
între 98% (Ungaria) și 257% (România) față de media UE de 36% în ultimii șapte 
ani. Clasa de mijloc, în special, se simte din ce în ce mai vulnerabilă. 

Calitatea locuirii se adaugă la presiunea calității vieții. Deși 90% dintre ro-
mâni sunt proprietarii caselor în care locuiesc, peste 40% trăiesc deja în condiții 
supraaglomerate. Conform unei cercetări IRSOP făcute pentru Asociația Băncilor 
pentru Domeniul Locativ din România (ABDLR), se observă o densitate mai mare 
în rândul clienților tineri (18 – 34 ani). Există cazuri în care, într-un apartament de 
2 sau 3 camere trăiesc împreună trei generații. 

Tensiunea este agravată de o polarizare a pieței forței de muncă. Locurile 
de muncă pentru persoane mediu calificate dispar treptat, ceea ce duce la o inega-
litate suplimentară de oportunități. Automatizarea reprezintă o amenințare mai 
mare pentru țările Europa Centrală și de Est decât pentru economiile din vestul 
Europei. Sărăcia în muncă este în creștere Europa Centrală și de Est și este în special 
severă în România, unde una din cinci persoane (18,9%) angajate este considerată 
a se afla în sărăcie relativă. 

Asistența medicală este una dintre prioritățile critice pentru persoanele din 
Europa Centrală și de Est, dar, cu toate acestea, investițiile guvernamentale în do-
meniul sănătății reprezintă, în multe cazuri, jumătate din media UE de 10% din 
PIB. Un raport al Comisiei Europene pe 2018 arată că România alocă de trei ori 
mai puțini bani în sănătate comparativ cu media Uniunii Europene. Raportul „Să-
nătatea pe scurt: Europa 2018“ relevă că România are a două cea mai mare rată a 
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mortalității din UE, după Bulgaria, cu 1.530 decese la 100.000 locuitori, fată de o 
medie UE de 1.036 cazuri. Conform documentului, românii mor din cauza bolilor 
sistemului circulator (cardiovasculare, cerebrovasculare). În 2018, țara noastră s-a 
situat pe ultimul loc în Europa în privința cheltuielilor pentru sănătatea populației, 
cu doar 983 euro/an/cap de locuitor, în timp ce media UE este de 2.773 euro 

 
România profundă: sărăcie, neîncredere, disoluție a guvernanţei 
Se poate spune fără să fie vreo exagerare faptul că neîncrederea în instituțiile statu-
lui propriu este, în România, una dintre cele mai mari din UE. La o analiză factuală, 
conform unui sondaj realizat la mijlocul anului 2018 de către Center for Insights în 
Survey Research al Internațional Republican Institute (am ales un an ne-electoral și 
un institut de cercetare străin pentru a elimină orice bias local) 77% dintre români 
credeau la mijlocul anului 2018 că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, iar 42% 
dintre toți respondenții afirmă că problemă cea mai mare a României este 
nivelul de trai. 

Partidele politice sunt creditate cu putină încredere (19%) privitor la contribu-
ția pentru rezolvarea problemelor tării, Prim-Ministrul (27%), Parlamentul (28%) 
și Guvernul (30%) inregistrează procente asemănătoare. Dintre instituțiile credita-
te cu multă încredere în acest sens se disting Mass-media creditată cu 52%, Curțile 
de Justiție cu 44%, Intelectualii 44% și Președintele 43%. 

60% dintre români consideră că democrația nu functionează bine. 40% 
nu sunt convinși că democrația este cea mai bună formă de guvernare pentru Ro-
mânia, iar 52% spun că este nevoie de un lider puternic care să nu țină seama de 
Parlament sau Curțile de Justiție pentru lua măsuri. Problemele democrației româ-
nești sunt văzute că fiind în principal corupția/necinstea liderilor – 43%, incompe-
tența sau interesul egoist al liderilor – 31%. 

Reluând: deficiențe grave de încredere în instituțiile statului, aproape 
jumătate din populație se confruntă cu grijile traiului, viață scumpă, locu-
irea proastă, joburile în pericol iar sănătatea precară. Datele Eurostat arată 
că mai mult de o treime din populație era expusă riscului sărăciei sau excluziunii 
sociale în România, iar 1 din 5 români trăiau chiar la limita sărăciei. 

Așa este, nu vorbim despre regiunea București-Ilfov care contribuie cu peste 
25% din PIB-ul la nivel național, ci despre restul regiunilor care formează a doua și 
a treia Românie... unde, de regulă, apare de fapt un județ puternic dezvoltat și unul 
sau mai multe județe foarte sărace (ex: Timișul concentrează peste 50% din PIB-ul 
regiunii Vest, Constanța și Clujul trec de 40% în zona lor). 

Este fără doar și poate oglinda unei societăți profund fragmentate, pe falii 
de dezvoltare umană, până la disoluție. Pe deasupra, fără speranțe mari de viitor, 
când informațiile oficiale arată că aproape 4 din 10 copii români sunt și vor 
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rămane săraci, această fiind de departe cea mai gravă situație la nivel eu-
ropean.

Soluția pentru un nou contract social? Sănătate, Educație,  
Co-Responsabilizarea mediului privat în pregătirea  
pentru job-urile viitorului 
În primul rând, statul trebuie să asigure accesul la servicii medicale de bună calitate. 
Nemulțumirea cu privire la asistența medicală rămane larg răspandită, pană la 22% 
dintre cei mai puțin înstăriți nu pot accesa servicii medicale din cauza costurilor. 
Accesul la servicii medicale este restricționat în plus de timpul de așteptare lung și 
de distanțele geografice, deoarece pacienții pot aștepta chiar de șase ori mai mult 
pentru operații decât media OECD. 

Schimbarea acestui lucru poate necesită investiții mai mari și o schimbare de 
concentrare în anumite domenii. Sistemele de asistență medicală din Europa Cen-
trală și de Est rămân mult prea concentrate pe îngrijirile secundare și spitalicești, 
mai degrabă decât pe prevenție și asistență primară. Investițiile excesive ale guver-
nului în asistență spitalicească pot fi o parte a problemei - chiar România având 
dublul numărului de paturi de spital la 1000 de pacienți față de Regatul Unit sau 
Canada, în timp ce pacienții, rămân de fapt în spital pe o perioadă mai îndelungată. 
Pe lângă creșterea finanțării, sistemul de sănătate din România trebuie să se con-
centreze mai mult pe îngrijirea primară, adică să promoveze stiluri de viată mai 
sănătoase și să prevină bolile și afecțiunile. 

În al doilea rând, oamenii trebuie să primească educația și abilitătile de muncă 
potrivite. Odată cu îmbătrânirea populației și cu un nivel de salarii încă relativ scă-
zut, deficitul de locuri de muncă va deveni o problemă mai mică decât deficitul de 
competențe. Profitând de tradiția în matematică și științe tehnice, tările din Euro-
pa Centrală și de Est, inclusiv România, ar putea face față acestei această provocări, 
cu condiția să crească calitatea invățământului terțiar și al celui vocațional-tehnic 
în domenii cheie: manufactură robotizata, biotehnologii și protecția mediului, în-
grijire medicală și sănătate. În general, ținerii ar trebui susținuți să facă alegeri mai 
bune pentru educație și carieră. Acest lucru este valabil în special în România, unde 
tinerii care urmează universitatea sunt de multe ori prima generație din familie 
care face acest lucru. 

Odată cu creșterea automatizării și a învățării automate (machine learning), 
joburile viitorului vor solicita abilități soft și adaptabilitate. Însă astăzi doar 35% 
dintre angajatorii din Europa Centrală și de Est sunt de acord că absolvenții sunt 
pregătiți pentru muncă. Angajatorii se plâng că mulți absolvenți nu pot aplica abi-
lităti tehnice problemelor din viață reală. În mod ideal, schimbarea va veni printr-o 
strategie pe termen lung și acțiuni de politici publice din partea guvernelor și cola-
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borarea cu sectorul privat, pentru că acțiunile necesare nu se limitează la guverne. 
Sectorul privat va avea un rol central, pentru încurajarea tinerilor absolvenți să nu 
emigreze și pentru a asigura că investițiile în capital uman sunt răsplătite cu joburi 
mai sigure și mai bine plătite. Job-urile viitorului înseamnă co-responsabili-
zarea mediului privat. 

În mod special, considerând faptul cea de-a IVa revoluție industrială prezintă 
o provocare semnificativă, capitalul uman IT&C poate fi considerat crucial pentru 
viabilitatea societăților moderne. În România, aproximativ 210.000 de oameni lu-
crează domeniul IT&C, reprezentând 2,5% din totalul forței de muncă din tară. 
Contribuția sectorului la PIB crescut semnificativ ultimii ani, situându-se prezent 
la 5,9%, dar necesitatea reala este de a transforma întreaga economie intr-o 
veritabilă Tech Nation. 

Foaie de parcurs pentru o revoluție – în fapt, evoluție sistemică  
și sistematică 
Așa cum punctam mai sus, problemele guvernanței românești sunt văzute că fiind 
în principal corupția/necinstea liderilor – 43%, incompetența sau interesul egoist 
al liderilor – 31%. Cu toate acestea întrebați în privința rolurilor, procedurilor și 
puterilor instituțiilor, peste 65% dintre români nu susțin vreun compromis în acest 
sens pentru a face politica cu adevărat functională. 

Generația mai tânără este însă mai ambițioasă, mai bine educată, mai pro-bu-
siness și mai pretențioasă decât au fost generațiile anterioare, în ceea ce priveș-
te reformele și politicile necesare pentru creșterea bunăstării. Tinerii au început 
să combine aceste principii cu un număr tot mai mare de persoane implicate în 
construirea comunității prin demersuri sociale. Profilul acestei generații este chiea 
pentru ca România să se regenereze de-a lungul unor principii critice pentru relan-
sarea capitalului de încredere în societate:

•  Încredere în instituțiile statului pornind de la măsuri sistemice de 
anticorupție. Acest lucru ar trebui să includă reafirmarea independenței judiciare 
și întărirea auditului independent. Instituțiile precum și procedurile de achiziții 
publice trebuie să fie deschise pentru controlul mass-media, al publicului și al enti-
tăților independente. De asemenea, trebuie să existe reguli mai stricte cu privire la 
finanțarea politică. 

•  Încredere în serviciul public prin reducerea corupției birocratice, cla-
rificarea funcțiilor și responsabilităților. Aceasta ar trebui să includă atât redu-
cerea procedurilor inutile, cât și instituirea regulilor de transparență în recrutare și 
examinare. În mod particular, nu mai poate fi imaginat un stat modern fără digitali-
zare implementată la scară largă pentru a coordona guvernanța și serviciile publice, 
pentru a reduce procedurile birocratice și distanța dintre funcționari și cetățeni. 
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•  Încredere în guvernanța generală prin încurajarea societății civile 
să preia mai multe responsabilități. Aceasta include participarea la elaborarea 
de politici pentru a completa golurile dintre capacitatea administrativă și nevoile 
sociale, cum ar fi serviciile de îngrijire socială. De asemenea, este necesară conso-
lidarea democrației deliberative prin întâlniri publice sau grupuri online virtuale 
unde comunitatea poate dezbate și decide probleme de politică publică. Aceasta ar 
putea încuraja încrederea generalizată între cetățeni și politicieni. 

Nu în ultimul rând, este necesară crearea unei legături puternice între 
politicile economice și consolidarea capitalului social. Măsurile care vizează 
relansarea mediului de afaceri, ar trebui să își îndrepte atenția, în egală măsură 
asupra îmbunătățirii impactului social. În mod particular, este momentul ca mediul 
privat își asume un nou tip de capitalism (stakeholder capitalism) care să țină cont 
mai mult de nevoile societătii. Formatele de colaborare public privat este necesar 
fi extinse astfel încât competențele, resursele rapiditatea de acțiune din sectorul 
privat să catalizeze schimbarea administrației. Iar pe termen lung, este obligatoriu 
ca mediul privat și guvernul să reconstruiască țesutul de lanțuri de aprovizionare 
locale – rezistente la orice șocuri comerciale și viabil pe termen lung pentru asigu-
rarea rezilienței medicale, economice ori sociale. 

 
Surse ale datelor citate: 
Central and Eastern Europe Prosperity Report, Legatum Institute
International Republican Institute Center for Insights in Survey Research 
Comisia Europeană: Raportul „Sănătatea pe scurt: Europa”
Eurostat
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Despre capacitatea cognitivă a românilor.  
Cât de pregătiți suntem să facem față lumii viitorului?

Dragoș Iliescu, George Gunnesch-Luca

Despre capacitatea cognitivă: inteligența
Inteligența poate fi – și a fost în timp – definită în varii feluri; probabil cea mai ge-
neral aplicabilă definiție este cea care descrie inteligența ca pe o capacitate generală 
adaptativă: un organism care acționează mai inteligent se adaptează mai coerent 
cerințelor mediului la care este expus. Pentru oameni, această capacitate adaptativă 
este centrată major asupra performanței în obținerea și utilizarea de cunoștințe – 
în fapt inteligența este deseori înțeleasă ca un sinonim pentru funcționarea cogni-
tivă înaltă, iar toate variatele definiții ale conceptului includ cumva capacitatea de 
a raționa, de a utiliza logica, de a rezolva probleme, de a funcționa în contexte de 
complexitate cognitivă. 

Una din sursele cu cea mai mare autoritate în acest domeniu spune despre 
inteligență că este „o capacitate mentală foarte generală care, printre alte lucruri, 
implică abilitatea de a raționa, de a planifica, de a rezolva probleme, de a gândi abs-
tract, de a înțelege idei complexe, de a învăța rapid și a învăța din experiență. Nu 
ține doar de învățarea din cărți, o deprindere academică îngustă, sau performanța 
în școală. Reflectă, dimpotrivă, o capacitate mai largă și mai de profunzime de a 
înțelege mediul nostru – de a «ne prinde» de lucruri și de a realiza ce să facem” 
(Gottfredson, 1997). Așadar, inteligența ține de capacitate cognitivă și este o ca-
racteristică individuală importantă – una din acele caracteristici care diferențiază 
indivizii între ei. De fapt psihologii o consideră cea mai pregnantă diferență indi-
viduală: ușor observabilă, ușor măsurabilă și cu efecte diferențiatoare evidente și 
puternice în rezultatele activității.

Inteligența are două componente relativ distincte: o componentă „fluidă” (capa-
citatea de procesare) și una „cristalizată” (bagajul cultural și informațional care este 
procesat). Aceste două componente sunt influențate de factori diferiți: există o influ-
ență mai puternică a factorilor genetici asupra inteligenței fluide și o influență mai 
puternică a factorilor educaționali asupra componentei cristalizate. De asemenea, 
ele joacă un rol diferit în relație cu școala, potențialul creativ și în general „talentul”.
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Diferențe individuale în inteligență
Diferențele individuale au două surse generative majore, genele și mediul – nature 
& nurture – iar inteligența nu este o excepție aici.

Prima sursă cauzală majoră ne arată că varianța fenotipică (adică diferențele 
intre atributele si caracteristicile oamenilor) este datorata genelor, diferențelor în 
ADN-ul fiecăruia dintre noi. De exemplu, culoarea ochilor și o bună parte din înăl-
țime sunt codate în structura elicoidală a ADN-ului pe care îl primim în momentul 
concepției. Moștenim în același fel și alte caracteristici, mai puțin evidente decât 
cele fizice, iar studiile gemelare (studiile realizate pe gemeni) din psihologia moder-
nă ne arată că o serie de trăsături psihologice sunt în mare parte predeterminate. 
Aproape jumătate din capacitatea noastră de a memora este influențată de factori 
genetici iar comportamentul antisocial este și el în mare parte (aproape 75%) pre-
determinat de ADN. Lista este lungă și uneori cuprinsul ei surprinzător: diverși fac-
tori de personalitate, impulsivitatea, anxietatea sau diverse atitudini sociale sunt 
elemente care sunt afectate dominant de gene. Inteligența este și ea prezentă pe 
această listă și se încadrează și ea în aceleași linii generale de ereditate: în funcție de 
studiu, efectul genelor asupra inteligenței este între 48 și 58 de procente, restul de 
procente fiind explicate de condițiile mediului în care ne-am format, fiecare dintre 
noi.

Este adevărat, mediul nu este un factor monolitic. Îl putem secționa in doua 
categorii mari: un mediu comun, al familiei in care creștem si unul – puțin impro-
priu spus – „non-comun”, separat, un mediu la care suntem expuși în mod individu-
al, fiecare dintre noi. Prin mediul comun înțelegem toți acei factori care pot afecta o 
pereche de gemeni în mod egal: părinții lor și implicarea acestora în educația copilu-
lui, locația și comunitatea în care cei doi cresc împreună, cu toate particularitățile ei 
(de exemplu calitatea aerului sau toxicitatea mediului). Prin mediul „non-comun” 
înțelegem restul de întâmplări și situații care pot să apară în viața de zi cu zi: de la 
accidente până la prieteni diferiți. De ce este importantă o astfel de demarcație? 
Pentru că, așa cum am remarcat mai devreme, impactul genelor este plasat undeva 
în jur de 50 de procente, iar restul „vinei” cade pe umerii mediului: dar nu pe ori-
care, ci pe cel non-comun. Aproape pe întreg acest tablou, mediul ne-împărtășit îl 
domină pe cel comun, ca efect, cu un raport mediu de 2 la 1 (raport în care uneori 
mediul comun ajunge chiar la zero). De exemplu: comportamentul anti-social nu 
își are deloc originea în mediul familial, iar impulsivitatea nu se învață acasă în 
copilărie.

Exista desigur, cum de regulă se întâmplă, și unele excepții – și sunt relevante 
pentru discuția de față. Regula de mai sus pare sa fie încălcată în cazul abilităților 
verbale, a cititului și a inteligenței generale. Familia își are aportul ei serios în dez-
voltarea acestor importante caracteristici individuale și studiile arată că există di-
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ferențe marcante în inteligența unor gemeni care au fost crescuți în familii diferite, 
în sensul unei consonanțe mai mari a nivelului de inteligență verbală, a fiecăruia 
dintre cei doi copii cu familia de adopție decât au unul cu altul.

Știm așadar că inteligența unei persoane „provine” cam în proporție de 50% 
din gene. Cealaltă jumătate din varianța inteligenței provine din mediul în care 
crește acea persoană, iar componentele verbale ale inteligenței provin în mod spe-
cial din mediul non-comun, i.e., mai degrabă din școală și alte experiențe extra-fa-
miliale. Acest lucru e relevant pentru discuția de ansamblu atunci când vorbim de 
inteligența unei comunități sau societăți.

Efecte ale inteligenței – și ale genelor – asupra educației
Inteligența nu este doar influențată de contactul cu școala ci, la rândul ei, influen-
țează masiv abilitățile academice și rezultatele lor directe, rezultatele școlare. Dova-
da cea mai bună este varianța puternică a rezultatelor școlare care provine din gene, 
atât direct cât și indirect, prin efectul inteligenței. De exemplu, un studiu recent 
(Krapohl et al., 2014) efectuat pe mai mult de 13000 de gemeni din Marea Britanie 
ne arată că realizările școlare depind în mare parte de gene și de nivelul de inteli-
gență (si el moștenit). Rezultatul este neașteptat și cu siguranță este contra-curent, 
pentru că tindem să atribuim realizările școlare (și realizările în general) mai degra-
bă efortului personal - unei munci concentrate și conștiincioase. 

Același studiu citat anterior, mai remarcă două lucruri interesante și foarte 
importante în contextul acestei discuții – și în contextul României.

În primul rând, studiul remarcă faptul că eritabilitatea (acel procent din va-
rianță care provine din gene) poate fi modificat într-o societate prin investiții 
sistematice în educație, cel puțin în două modalități evidente. Pe de o parte, erita-
bilitatea poate fi scăzută; studiul citat remarcă faptul că „în ciuda unei eritabilități 
înalte, cu un efort educațional suficient aproape toți copiii ar putea atinge niveluri 
minimale de literație și numeratie”; dacă acest lucru ar putea fi realizat (și, în fapt, 
exact acesta este obiectivul unor sisteme educaționale, precum cel finlandez), vari-
anța fenotipică s-ar reduce, ceea ce ar schimba procentul de eritabilitate. Pe de altă 
parte, eritabilitatea poate fi mărită: dacă ar exista o creștere a egalității de oportu-
nități cu privire la educație (ceea ce de regulă este egal cu descreșterea decalajelor 
educaționale pe bază de statut socio-economic), acest lucru ar descrește sursele de 
mediu care influențează variabilitatea rezultatelor educaționale, ceea ce ar crește 
eritabilitatea.

În al doilea rând, impactul neașteptat de puternic pe care genetica îl are asu-
pra educației susține cu putere opiniile care sugerează că este nevoie să trecem în 
educației de la un model al instruirii pasive bazată pe conținuturi universal valabile 
(toți participanții la educație trebuie să atingă aceleași standarde cu privire la ace-
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leași conținuturi) la un model al educației active, în care „copiii sunt participanți 
activi în selectarea, modificarea și dezvoltarea experiențelor [educaționale] care 
sunt cel mai bine corelate cu propensiunile lor genetice – ceea ce este cunoscut în 
genetică sub numele de corelare genotip-mediu”.

Variații ale inteligenței în indivizi și generații
După cum am văzut, inteligența diferă de la o persoană la alta – are variabilita-
te inter-individuală. Și, evident, are o curbă de evoluție, cu creștere, în special pe 
componenta cristalizată (datorată educației), pe tot parcursul vieții. Capacitatea de 
procesare – componenta fluidă – nu se modifică masiv și chiar are un declin care 
începe cu vârsta de 27-30 de ani, devine mai clar după 40-45 de ani și se accelerea-
ză în jurul vârstei de 65-70 de ani, când rezultă în demențe degeenrative. Pentru 
a supra-simplifica, am putea spune ca în componenta sa fluidă, inteligența unei 
persoane nu se modifică marcant (cel puțin nu crește), dar că în în componenta ei 
cristalizată, contactul cu educația și cu alte componente din mediul social face ca 
inteligența unei persoane să se dezvolte, în copilărie și adolescență, până la un nivel 
are rămâne apoi relativ constant pe parcursul vieții. De aici și ideea, care a devenit 
un fel de mantră pentru psihologi, că inteligența este una dintre cele mai stabile 
trăsături individuale, care, odată formată, nu se modifică decât minimal și foarte 
dificil.

Dar, în mod interesant, inteligența nu diferă doar de la o persoană la alta, ci 
de asemenea de la un grup de persoane la altul – în mod interesant pentru discuția 
noastră, ea variază într-o societate pe considerente generaționale. Cu alte cuvinte: 
inteligența medie a unei generații este diferită de inteligența medie a altei genera-
ții. Acest ciudat efect a fost numit „efectul Flynn”, după numele psihologului neo-
zeelandez James Flynn, cel care a pus pentru prima dată în evidență efectul. Efectul 
este relevant pentru discuția noastră.

Literatura de specialitate înțelege prin conceptul de „generație” un grup de 
persoane de vârstă similară care trec împreună, în aceeași perioadă de timp, prin 
aceleași contexte și evenimente istorice. Cei care aparțin unei astfel de cohorte 
generaționale au aceleași experiențe la aceeași vârstă: sunt născuți cam în aceeași 
perioadă, sunt socializați într-un mediu asemănător și merg la școală în condiții 
culturale convergente. Mai mult, ei intră împreună pe aceeași piață de muncă și la 
final vor ieși din ea prin pensionare, tot împreună. Generațiile sunt astfel formate 
si modelate de factori externi comuni: evenimente istorice și culturale, contexte și 
realități politice sau morale. Acești factori își lasă amprenta asupra grupului și o 
întreagă ramură a psihologiei se ocupa explicit citirea acestor urme. Astfel, știm de 
exemplu că generațiile diferă în valorile pe care le au față de muncă sau în atitudini-
le politice. Uneori ele diferă și în percepția și încrederea în propriile capacități de a 
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rezolva probleme, iar alteori ele diferă chiar în capacitățile și abilitățile lor cognitive 
– mai sus amintitul efect Flynn.

Întrebarea justificată care se ridică este: de ce exista aceste efecte de cohortă? 
Pentru a rezolva această problemă este necesar să înțelegem că acești factori care 
ne influențează sunt de regulă largi și pot fi interpretați tot în sens larg: la urma 
urmei ce reprezintă o cultură morală și civică modernă și cum o raportăm la noi ca 
grup? Dar, sigur, uneori acești factori pot fi circumscriși granițelor bine trasate ale 
unei țări, iar în cazul României putem identifica o serie de evenimente istorice care 
au marcat dezvoltarea intelectuală a unor grupuri întregi de oameni. De exemplu, 
înainte de 1967 politica partidului comunist vizavi de natalitate era una liberală, 
poate una dintre cele mai liberale din blocul comunist. O scădere a natalității, însă, 
probabil asociată și cu intrarea tot mai frecventă în piața muncii a femeilor, duce 
la bine-cunoscuta schimbare radicală de optică și în noiembrie 1966 apare decretul 
770 care interzicea întreruperile de sarcină. Efectele lui socio-economice sunt si as-
tăzi dezbătute. De exemplu, el creează un dezechilibru populațional cu un număr de 
aproximativ două milioane de copii născuți în acest context iar costurile cresc atât 
pentru familii prin școlarizare suplimentară cât și pentru stat prin fonduri crescute 
pentru educație și sănătate. Alt factor ce a modelat generații întregi a fost decizia 
partidului comunist în anii 50-60 de a promova educația, în mod special în zona 
rurală. Scopul aparatului a fost probabil mai degrabă acela de a asigura o creștere 
a receptivității populației față de mesajele propagandistice și posibil nevoia unei 
pături de muncitori școlarizați, în condițiile dezvoltării industriei. Dar rezultatul 
s-a văzut relativ repede: România a ajuns pentru prima oară în istoria sa la o rată 
de alfabetizare de peste 90%, rată împinsă în sus și de o serie de investiții masive - 
91% din copiii pre-adolescenți ajung în cele peste 2000 de școli deschise.

Un articol recent a analizat efectul Flynn în România (Luca & Iliescu, 2020) și 
rezultatele au fost foarte interesante. Per ansamblu, România se plasează în media 
creșterii generaționale a nivelului de inteligență, cu o medie de 3.4 puncte pe de-
ceniu, de-a lungul ultimelor 8 decenii. Însă generații diferite demonstrează salturi 
foarte mari, care arată cât de mare a fost de fapt în România influența factorilor 
sociali care sunt împărtășiți de membrii unei generații. În mare, generația 1967-
1977 (consonant cu schimbările masive în educație din această perioadă) a arătat 
cel mai înalt salt înregistrat în întreaga perioadă analizată (1945-2008), moment 
urmat de o creștere lentă dar continuă în generația 1977-1989 (când s-a înregistrat 
nivelul mediu cel mai înalt atins de populația României), urmat din păcate de o 
descreștere abruptă în generația 1989-1995 (care a dus nivelul mediu al inteligen-
ței foarte aproape de nivelul înregistrat după al doilea război mondial) și în fine o 
creștere slabă dar constantă în perioada 1995-2008 care avem motive să credem că 
se continuă și la noile generații. Așadar, pentru a rezuma, per ansamblu inteligen-
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ța medie a populației României crește; după o perioadă critică de scădere abruptă 
suntem, pentru ultimii 20 de ani, din nou pe o ușoară creștere care nu poate fi decât 
benefică.

Concluzii: implicații pentru viitorul nostru
Ce putem spune, în aceste condiții, că știm despre inteligența românilor?

Știm că în general inteligența are o componentă genetică puternică; orice creș-
tere sau descreștere generațională poate fără risc să excludă această sursă drept 
cauză a creșterii: nu putem argumenta că se modifică genomul. De asemenea, di-
ferențe pe care România le poate înregistra, la un moment sau altul, față de alte 
state, în mod special din Europa, nu pot fi prescrise în mod realist unor diferențe 
genetice. 

În același timp, inteligența diferitelor generații de români se modifică; în mod 
fericit suntem acum pe un val de creștere – lentă dar aparent constantă, cel puțin 
pentru ultimii 15 ani. Care poate fi sursa? Cu siguranță că în parte vorbim de provo-
cări cognitive generalizate în societatea modernă: o conectare mai pervazivă cu teh-
nologia, obișnuința copiilor deja de la vârste fragede de a interacționa cu provocări 
cognitive de complexitate mai ridicată, cerințele mai ridicate de activitate intensivă 
nu doar cognitiv ci și emoțional și interacțional – toate acestea sunt surse impor-
tante ale avansului în inteligență și, de vreme ce sunt consonante cu schimbările 
prin care trece marea majoritate a statelor europene, ne înscriu pe un trend pozitiv.

Însă chiar și luând în considerare aceste surse societale de avans cognitiv, ră-
mâne o marjă semnificativă care nu poate fi explicată decât prin educație. După 
cum am văzut, o sursă importantă de dezvoltare a componentei cristalizate a in-
teligenței este educația. Abilitățile cognitive care țin de alfabetizare, literație și ra-
ționament verbal, numerație, aritmetică și utilizarea matematicii de bază în viața 
cotidiană, literație științifică și alte astfel de abilități cognitive și educaționale sunt 
puternic asociate cu educația performantă.

Rezultatele ultimului raport PISA ne arată că o astfel de educație este condiți-
onată de o serie de factori, printre care investițiile financiare in sistem reprezintă 
poate una dintre cele mai simple metode pentru Romania de a crește performanța 
pana la un anumit punct. Raportul evidențiază o relație pozitiva si puternica intre 
investițiile financiare si performanta generala a sistemului educațional pana la un 
prag de aproximativ de 50.000 de dolari cheltuiți pe cap de elev (cumulați pe toata 
perioada creșterii lui intre 6 si 15 ani), după care relația slăbește. Romania se află, 
cu o sumă investită de aproximativ 25.000 de dolari - cu mult sub media OECD 
(89.092$) - in situația fericită de a putea influenta direct, ușor si puternic creșterea 
performantei, iar aici vorbim in special de asigurarea infrastructurii școlare si cali-
tății ei: de la elementele sanitare si de igiena pana la tehnologie, un număr mai mic 
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de elevi pe clasă (ceea ce implică un număr mai mare de cadre didactice) și salarii 
corespunzătoare.

Evident, banii nu reprezintă toți parametrii ecuației, iar după un prag aflat în 
jurul sumei de 50.000$ lucrurile se complică, adică relația investiție/performanță 
se aplatizează. De exemplu, în timp ce Estonia investește la fel de mult ca Grecia 
sau Slovacia, obține rezultate semnificativ mai mari în testele de literație PISA. La 
fel, Norvegia obține rezultate mai slabe decât Polonia cu toate ca o depășește net la 
capitolul bani alocați educației.

Acest lucru evidențiază importanta alocării strategice de resurse, a elaborării 
unui plan național coerent, stabil și agreat trans-partinic pentru educație. Educația 
și inteligența populației sunt strâns legate una de alta: merg mână în mână. Educa-
ția de calitate superioară va hrăni componenta cristalizată a inteligenței și va im-
pulsiona componenta fluidă, va ajuta procente mai mai din populație să își atingă 
potențialul individual. Cetățenii mai inteligenți și mai educați sunt mai versatili în 
piața muncii, mai creativi și mai productivi, duc vieți mai împlinite și mai sănătoase 
și generează mai multă plus-valoare pentru societate. Învață mai repede și sunt mai 
adaptabili – recepționează, de exemplu, mai ușor în contexte de învățare informa-
lă competențele adunate sub umbrela de “21st Century Skills” – abilitați moderne, 
indispensabile pentru o funcționare adaptată lumii viitorului, precum gândirea cri-
tica, creativitatea sau comunicarea si colaborarea. În fine, sunt o bază mai robustă 
pentru o democrație participativă.

Este România pregătită astăzi pentru acest pas? Din păcate nu, nu credem. 
Credem că trendul ușor ascendent pe care ne înscriem este un trend natural al lumii 
dezvoltate și e mai degrabă un curent natural, o mișcare normală a tuturor socie-
tăților moderne. Nu se datorează unei viziuni sau unui plan bazat pe un mecanism 
explicit de schimbare care să fie vizat. Asta nu ne pune într-o poziție foarte fericită, 
în contextul unui decalaj deja considerabil față de majoritatea statelor europene noi 
nu ar trebui să creștem cu trendul, ci să creștem semnificativ peste trend, pentru a 
recupera din acest decalaj. În joc sunt generațiile viitoare și deci viitorul României.
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VIAȚA DE DINCOLO DE PIB. PUTEREA COMUNITĂȚILOR

Indexul Fericirii Brute, instrument de politici publice 
pentru optimizarea calității vieții în România

Iuliana Rădoi

Produsul intern brut și bunăstarea națională
Lumea pe care o cunoaștem nu ar putea exista dacă noi nu am avea capacitatea de 
a măsura. Am învățat să măsurăm pentru a găsi răspunsuri la întrebări, pentru a 
face presupuneri și a identifica oportunități, pentru a urmării progresul și pentru a 
atinge obiective. Prin urmare, trebuie să măsurăm corect progresul. De mai bine de 
jumătate de secol, metoda de măsurare cel mai des utilizată, a fost evoluția produ-
sului intern brut (PIB). 

Departamentul de Comerț al Statelor Unite ale Americii a descris Produsul In-
tern Brut ca fiind “realizarea supremă” a politicii economice a Statelor Unite ale 
Americii, din secolul al XX-lea. Aceasta nu este o exagerare, întrucât în cele aproape 
nouă decenii de la introducerea lui, PIB a devenit barometrul oficial al ciclului de 
afaceri, o măsură indispensabilă a performanței guvernului și un punct de reper în 
urmărirea bunăstării naționale.

PIB nu este totuși o unitate perfecta de măsurare a bunăstării și mai ales a ferici-
rii. Însuși Simon Kuznets, economistul care a dezvoltat indicatorului PIB în 1930, a 
făcut atenționări asupra faptului că acesta este un instrument de măsurare a activi-
tății pieței și nu a bunăstării naționale: “Bunăstarea unei națiuni poate fi cu greu dedusă 
din măsurarea venitului național”. În timp ce indicatorul își îndeplinește obiectivul 
declarat, de a descrie activitatea economica agregata, el nu surprinde alte elemente 
esențiale ale bunăstării secolului 21: capital social, mobilitate economica, sănătate, 
educație, antreprenoriat, calitatea mediului ambiant și siguranța publică1.

Mai mult de atât, creșterea PIB-ului, în multe cazuri contravine bunăstării nați-
onale. În timpul dezastrului Deepwater Horizon, din 2010 (Golful Mexicului), ana-
liștii de la JP Morgan au declarat că activitatea economică generată de eforturile de 

1 A se vedea Congress commissioned Kuznets to create a system that would measure the nation’s 
productivity in order to better understand how to tackle the Great Depression.Simon Kuznets, 1934. 
„National Income, 1929–1932”. 73rd US Congress, 2d session, Senate document no. 124, page 5-7 
Simon Kuznets https://fraser.stlouisfed.org/title/971 
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curațare a zonei, vor depăși valoric pierderile din turism și distrugerea ecosistemu-
lui. Analiștii au concluzionat astfel că cea mai mare deversare de petrol, din istorie, 
va fi probabil înregistrată ca un câștig net pentru producția națională. Acesta nu este 
un caz izolat, PIB-ul tinde să crească accelerat odată cu rata criminalității, poluarea 
aerului și mărimea distanței parcurse de navetiști și încetinește odată cu creșterea 
numărului zilelor de vacanta, a pădurilor ocrotite sau a cinelor gătite in familie2.

Bunăstarea materială și fericirea societății
Paradoxul pe care Richard Easterlin l-a remarcat în SUA, a fost acela că în orice 
moment particular, indivizii bogați sunt mai fericiți decât cei săraci, însă fericirea 
societății nu a crescut la fel de mult pe cât a crescut bogăția acesteia de-a lungul 
timpului.

Unul dintre motive este acela că indivizii se compara între ei. Ei sunt mai fe-
riciți atunci când se află într-o poziție ierarhică mai înaltă, însă atunci când toată 
lumea urcă în scara socială sau a venitului, starea relativă de fericire nu se îmbună-
tățește. Acest lucru se poate datora următoarelor motive: 

– câștigurile nu au fost distribuite în mod egal, și s-au dus în mod disproporți-
onat la cei de la partea superioara a distribuției veniturilor și educației.

– alți factori sociali - insecuritate, pierderea încrederii sociale, o încredere în 
scădere față de guvern - au contracarat orice beneficii ce ar fi putut simțite din creș-
terea veniturilor. 

– adaptarea: indivizii pot experimenta un salt inițial în fericire, atunci când 
veniturile lor cresc, dar apoi, cel puțin parțial, vor reveni la gradul lor re fericire, 
deoarece ajung să se adapteze la noile lor venituri3. 

Aceste fenomene a pus o limită clară în măsura în care țările bogate pot deveni 
mai fericite doar prin intermediul creșterii economice. În aceste condiții apare ne-
cesitatea introducerii unui nou indice care să preia rolul de măsurare a bunăstării 
naționale, atribuit până acum PIB-ului.

Conceptul de Fericire Națională Brută 
Conceptul de Fericire Națională Brută (Gross National Happiness–GNH) a apărut 
la sfârșitul anilor 1970 în Regatul Bhutan, un regat mic, cu o suprafață totală de 
47.500 km² si o populație de 727,145 de locuitori4. Majestatea Sa Regele Jigme 

2 Luca Di Leo (2010), Oil Spill May End Up Lifting GDP Slightly, The Wall Street Journal,15 iunie, 
https://blogs.wsj.com/economics/2010/06/15/oil-spill-may-end-up-lifting-gdp-slightly/

3 Richard A. Easterlin, Laura Angelescu McVey, Malgorzata Switek, Onnicha Sawangfa, and Ja-
cqueline Smith Zweig (2010), „The happiness–income paradox revisited”, PNAS, 28 decembrie, htt-
ps://doi.org/10.1073/pnas.1015962107 

4 National Statistics Bureau (2019), Bhutan at a Glance 2019, octombrie, http://www.nsb.gov.bt/
publication/files/pub1ai6514dg.pdf
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Singye Wangchuck, numit și “Al Patrulea Rege”, a început în 1970 să facă în mod re-
petat declarații publice despre fericire și bunăstare. În 1986, dictonul acestui rege, 
“Fericirea Națională Brută este mai importantă decât Produsul Intern Brut”, a fost 
înregistrat într-un interviu acordat pentru Financial Times din Londra. În acest in-
terviu, el a spus și: “Suntem convinși că trebuie să țintim către satisfacție și fericire. 
Fie că avem nevoie de 5 ani sau de 10 pentru a crește nivelul venitului pe cap de 
locuitor și pentru a crește prosperitatea, acestea nu vor garanta fericirea, ea inclu-
zând și alte aspecte precum stabilitate politică, armonie socială și cultura și modul 
de viață specifice Bhutanului”5. 

Constituția Regatului Bhutan promulgată în 2008 de către Majestatea Sa Rege-
le Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, numit și “Al Cincilea Rege”, reflectă un scop 
extrem de progresiv, al Statului: “Statul se angajează să promoveze acele condiții 
care să permită urmărirea Fericirii Naționale Brute” și “Guvernul va proteja și va 
consolida suveranitatea Regatului, va oferi o bună guvernare și va asigura pacea, 
securitatea, bunăstarea și fericirea oamenilor”.

Fericirea Națională Brută – Cadru Multidimensional  
pentru Planificarea Dezvoltării
Pentru ca GNH să fie un cadru eficient de dezvoltare, structurile și procesele guver-
nelor existente, trebuie să fie reorientate progresiv. În consecință, GNH a devenit o 
parte a instrumentelor politice oficiale din Bhutan, influențând diferiți actori institu-
ționali și pârghii politice din Bhutan precum: guvernul, sectorul privat, organizațiile 
societății civile și donatori. Bazându-se pe conceptul Fericirii Naționale Brute, guver-
nul a sprijinit desfășurarea mai multor proiecte, enumerate în cele ce urmează.

Bhutan pentru viață: Pentru a se asigura că Bhutan rămâne sustenabil din 
punct de vedere economic și ecologic în aceste vremuri schimbătoare, WWF și Gu-
vernul Bhutan s-au angajat pentru a crea o abordare inovatoare de finanțare numit 
“Bhutan pentru viata.” 

Finanțarea generată prin intermediul acestei inițiative va fi folosita pentru a 
menține și de a gestiona parcurile și coridoarele pentru fauna sălbatică. Dezvoltarea 
economică durabilă, cum ar fi eco-turismul și agricultura ecologică, vor fi permise în 
zonele protejate, ceea ce face această inițiativă un veritabil exemplu al modului în 
care bhutanezii caută echilibrul6.

Green Public Procurement (GPP): Proiectul folosește GPP în Bhutan ca un 
instrument puternic de scalare pentru a reduce impactul negativ direct al consumu-

5 John Elliott (2015), The King of Bhutan’s hopes in 1987 for Gross National Happiness, Riding 
the Elephant, 27 noiembrie, https://ridingtheelephant.wordpress.com/2015/11/27/the-king-of-bhu-
tans-hopes-in-1987-for-gross-national-happiness/ 

6 A se vedea Royal Charter „Bhutan for Life Fund” http://www.bfl.org.bt/bflsite/public/app/
about 
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lui de stat asupra mediului. Încurajează producția durabilă în rândul furnizorilor 
din Bhutan - în special IMM-urile, creează capacitatea din partea cererii (furnizorii) 
și cât și din partea ofertei (IMM-uri) - încurajează consumul sustenabil al gospodă-
riilor private și facilitează transformarea economică ecologică7.

Proiectul Bhutan Curat aduce împreună guvernul, autoritățile municipale 
și comunitățile locale, pentru gestionarea eficientă a deșeurilor, având ca misiune 
schimbarea gândirii cetățenilor și responsabilizarea acestora în adoptarea unui stil 
de consum sustenabil și eficient. Se propune pentru aceasta, practicarea celor 5 R 
(Regândește, Redu, Reciclează, Refolosește și Recuperează)8.

Proiectul de Dezvoltare Green Power are două componente: comerț cu 
energie curată regională și asigurarea accesului persoanelor sărace, la energie din 
surse regenerabile.

În cadrul primei componente, Dagachhu, centrala hidroelectrica își propune să 
exporte energie din Bhutan în India prin rețeaua existentă în India. Componenta 
de electrificare rurală va oferi acces la energie electrică provenind de la centrale 
hidroelectrice, la 8,767 gospodării și facilități cu extensii de rețea și de energie elec-
trică provenind din energie solară la 119 facilități publice izolate (de exemplu, școli, 
clinici de sănătate, precum și alte facilități comunitare)9. 

Domenii și indicatori ai indexului Fericirii Naționale Brute. Conceptul de GNH 
a fost deseori explicat prin cei patru piloni: buna guvernare, dezvoltarea socio-eco-
nomică durabilă, conservarea patrimoniului cultural și conservarea mediului. Aceș-
ti piloni au fost detaliați în următoarele nouă domenii: bunăstarea psihologică, 
sănătatea, utilizarea timpului, educația, diversitatea culturală și capacitatea de 
adaptare, buna guvernare, vitalitatea comunității, diversitatea ecologică și capaci-
tatea de adaptare și nu în ultimul rând, standardul de viață.

În cercetare, obiectivul principal pentru GNH este descoperirea unor răspun-
suri tot mai clare la trei întrebări: Care sunt cauzele de fericire (sau nefericire) în 
diferite grupuri de populație? Unde sunt ei? Cine sunt ei? Răspunsurile sunt utile 
atât pentru guvern și cât și pentru cetățeni. 

Principalele obiective ale Indicelui GNH sunt:
– stabilirea unui cadru alternativ de dezvoltare
– furnizarea de indicatori pentru sectoare în scopul de a ghida dezvoltarea: mul-

tidimensionalul indice GNH poate fi descompus în indicatorii care îl compun, permi-
țând astfel sectoarelor să monitorizeze programele și activitățile lor în mod direct.

7 A se vedea “Green Public Procurement (GPP) in Bhutan” https://www.scp-centre.org/our-
work/gpp-in-bhutan/ 

8 A se vedea „Clean Bhutan” https://cleanbhutan.org/?page_id=57 
9 A se vedea „GREEN POWER DEVELOPMENT PROJECT Bringing Benefits to Bhutan and 

Beyond”, http://events.development.asia/system/files/materials/2015/10/green-power-develop-
ment-project-bringing-benefits-bhutan-and-beyond.pdf 
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– alocarea resurselor în conformitate cu obiectivele: indicatorii GNH pot fi fo-
losiți pentru elaborarea unor obiective ce trebuie atinse.

– măsurarea fericirii și bunăstării oamenilor: indexul GNH își propune să sur-
prindă bunăstarea și fericirea într-un mod mai profund decât măsurile convențio-
nale.

– măsurarea progreselor în timp: indexul GNH va fi calculat la fiecare trei până 
la patru ani, ceea ce ne permite să fie urmărit progresul în concordanță cu valorile 
GNH.

– compararea progreselor la nivelul țării: indexul GNH ar trebui să poată să 
facă comparații semnificative de-a lungul districtelor Bhutanului (cele 20 de regiuni 
sub-naționale din Bhutan).

Modul de calcul pentru Indexul Fericirii Naționale Brute (GNH): După ce a 
fost stabilit cine este considerat fericit, informațiile sunt cumulate într-o măsură 
care să reflecte GNH în întregul Bhutan. Indexul GNH este ușor de înțeles. Acesta 
folosește o variantă adaptată a metodei de calcul pentru indexul sărăciei multidi-
mensionale elaborat de Alkire și Foster (2011).

Indexul GNH este rata sau raportul dintre efectivul de oameni fericiți (HH), 
plus gradul de suficiență pe care îl au oamenii încă-nu-fericiți . Acest al doilea 
termen se calculează prin înmulțirea procentului de persoane care nu sunt încă 
fericite (H ^ U, care este de 100% minus H ^ H) cu procentul mediu de domenii 
în care oamenii încă-nu-fericiți au suficiente realizări. Rezultă astfel următoarea 
formulă:

  
 (110)

Indexul GNH este un număr real ce poate lua valori de la zero la unu, unde zero 
este cea mai mică valoare posibilă și 1 cea mai mare valoare posibilă.

În scopul studierii gradul de fericire pe diferite niveluri de prag fericire, analiza 
este realizată folosind trei separatori: 50%, 66% și 77%. Pentru Indexul GNH, a fost 
aplicat un prag de 66% suficiență. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că nu 
toți oamenii ar avea nevoie de o astfel de stare să aibă o viață împlinită și fericită.11 

Aplicarea chestionarului GNH: Primul Indice GNH a fost lansat în 2008, pe 
baza unui studiu mic, dar foarte detaliat iar primul sondaj GNH reprezentativ la 
nivel național, a fost realizat în 2010. Dimensiunea esantionului a fost de 7.142 de 
respondent iar constatările acestui studiu au fost publicate sub numele “O analiză 
extensivă a indicelui GNH”.

10 (1)= formula de calcul a Indicelui GNH
11 Karma Ura, Sabina Alkire, Tshoki Zangmo, Karma Wangdi, (2012), A Short Guide to Gross 

National Happiness Index, The Centre for Bhutan Studies.
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În anii 2010 și 2015 au fost realizare chestionare GNH asupra unui eșanti-
on reprezentativ pentru populația Bhutanului, menite să surprindă bunăstarea la 
nivel național. Rezultatele din 2015 sunt prezentate în Tab.1 „Gradul de fericire al 
populației în anul 2015”

Chestionarul din 2015 :
– a fost alcătuit din 148 de intrebari obiective, subiective și deschise;
– recenzorilor le-a luat mai mult de o ora și jumatate să intervieveze un singur 

respondent; 
– perioada de muncă de teren a durat aproximativ cinci luni, (ianuarie-mai). 
– valoarea din 2015 a Indicelui GNH este 0.756 

Definitia grupului – %  
de suficiență

% de respondenți Media suficienței la nivel  
de grup 

Profund fericiți (77%-100%) 8.42% 80.95%

Fericiți în sens larg (66%-76%) 34.97% 70.80%

Fericiți în sens restrâns (50%-65%) 47.87% 59.11%

Nefericiți 0-49% 8.75% 45.18%

Tab.1 „Gradul de fericire al populației în anul 2015”

Tabelul de mai sus prezintă definiția si ponderea fiecăruia dintre grupurile fo-
losite în această analiză. Acesta oferă informații cu privire la procentul populației 
care aparține fiecărui grup în rezultatele Indicelui GNH pe 2015. 

Figura 1.”Ponderea fiecărui domeniu al Indicelui GNH în 2015”, de mai jos prezin-
tă contribuția procentuală la suficiență a fiecărui domeniu pentru a Indexul GNH.

Fig. 1: Ponderea fiecărui domeniu al Indicelui GNH 2015
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Toate cele nouă domenii sunt la fel de importante pentru a atinge fericirea și 
bunăstarea din punctul de vedere al GNH. Scenariul ideal ar fi pentru ca oamenii 
să trăiască o viață relativ echilibrată în cele nouă domenii. Dintre aceste domenii, 
o sănătate bună (13,10%), ecologia (12,41%) și vitalitatea comunității (11.56%) 
contribuie cel mai mult la Indexul GNH din 2015. Cea mai mică pondere o are edu-
cația (9,78%), buna guvernare (10,18%) și bunăstarea psihologică (10,48%). Cu 
toate acestea, nu există o diferență mare în procente, de unde putem concluziona 
că GNH în Bhutan este relativ bine echilibrat între domenii.12

Compararea rezultatelor Indicelui Fericirii din anii 2010 si 2015. Pentru a se 
asigura comparabilitatea strictă de-a lungul timpului, in 2010 și in 2015 au fost 
generați indici comparabili. Acești indici utilizează indicatori, praguri de suficiență 
ponderi, strict comparabile. În unele cazuri, îmbunătățiri minore aduse unor între-
bări din chestionar, este posibil sa fi introdus diferențe.

În Fig 2 ”Evolutia Indicelui GNH”, este analizată evoluția Indicelui GNH în func-
ție de ponderea suficientei pentru oamenii încă nu fericiți 

Fig 2: Evoluția Indicelui GNH (Sursa www.grossnationalhappiness.com)12

Adoptarea conceptului Fericirii Naționale Brute
Viziunea regatului Bhutan asupra importanței fericirii poporului său, a fost împăr-
tășită încă de acum un deceniu de către OECD și de Adunarea Generală a Statelor 
Unite. În octombrie 2009, al 3-lea Forum mondial OECD consideră politicile publi-
ce care se concentrează pe fericire în loc de creștere economică13 iar la data de 19 iu-
lie 2011 Adunarea Generală a adoptat rezoluția 65/309 “Fericirea: către o abordare 
holistică a dezvoltării”14.

12 Karma Ura, Sabina Alkire, Tshoki Zangmo, Karma Wangdi, (2015), Provisional Findings of
2015 Gross National Happiness Survey, The Centre for Bhutan Studies.
13 Robert A. Cummins, (2009), MEASURING POPULATION HAPPINESS TO INFORM PUBLIC 

POLICY, The 3rd OECD World Forum on “Statistics, Knowledge and Policy”, Charting Progress, Building 
Visions, Improving Life, http://www.oecd.org/site/progresskorea/44118661.pdf 

14 A se vedea 65/309. Happiness: towards a holistic approach to development, Resolution ad-
opted by the General Assembly on 19 July 2011, https://happinessday.org/wp-content/uploa-
ds/2015/11/UN65309.pdf
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În 2012, Bhutan a găzduit o reuniune la nivel înalt cu tema „Fericirea și bunăs-
tarea: definirea unei noi paradigme economice” cu ocazia celei de-a șaizeci și șasea 
ședință a Adunării Generale a Națiunilor Unite. În urma acestei ședințe, Adunarea 
Generala a adoptat rezoluția 66/281 din 12 iulie 2012 și a proclamat 20 martie Ziua 
Internațională a Fericirii, recunoscând relevanța fericirii și bunăstării ca obiective 
și aspirații universale în viața oamenilor din întreaga lume și importanța recunoaș-
terii acestora în obiectivele politicii publice. De asemenea, a recunoscut necesitatea 
unei abordări mai inclusive, echitabile și echilibrate a creșterii economice care să 
promoveze dezvoltarea durabilă, eradicarea sărăciei, fericirea și bunăstarea tuturor 
popoarelor15.

În urmărirea unei dezvoltări holistice și durabile, Indexul Fericirii Naționale 
poate fi adaptat si utilizat de către guverne ca și criteriu pentru elaborarea politi-
cilor publice. Pentru ca Fericirea Națională să fie un cadru eficient de dezvoltare, 
structurile și procesele guvernelor existente, trebuie să fie reorientate progresiv. 
Este nevoie de mai multe cunoștințe înainte ca România să adopte o astfel de me-
todă, dar cunoașterea este mai probabil să se producă în cazul în care există o cerere 
adecvată. Prin urmare, este important ca guvernele să prevadă propriile cerințe de 
cunoaștere despre bunăstarea populației, și să pună în mișcare secvența corespun-
zătoare de colectare a datelor și de cercetare pentru a dezvolta această cunoaștere. 

În cazul în care acest lucru se va întâmpla, va exista apoi o înțelegere în conti-
nuă creștere a ceea ce contează cel mai mult pentru oameni iar această înțelegere 
poate oferi o baza solidă pentru elaborarea de politici în epoca dezvoltării durabile.

15 A se vedea 66/281. International Day of Happiness, Resolution adopted by the General Assem-
bly on 28 June 2012, https://www.un.org/en/observances/happiness-day 



Un eseu despre Indicele Fericirii sau cuantificarea 
firescului

Roxana Voicu-Dorobanțu

Abordarea holistică a creșterii economice (și a economiei în general) nu este nici pe 
departe un concept nou. De cele mai multe ori însă pare a fi un subiect disruptiv, fie 
perceput ca o critică a sistemului capitalist, fie fiind etichetat ca utopic. Din 1972, 
când al patrulea rege al Bhutanului, Jigme Singye Wangchuck, a declarat că „Feri-
cirea națională brută este mai importantă decât produsul intern brut”1, holismul a 
atins și procesul decizional al politicilor publice. Fericirea a devenit, pentru Bhutan 
pentru început, un instrument de măsurare, utilizat cu succes în luarea de decizii 
cu privire la mersul economiei. Logica este simplă, dacă în cazul unei persoane, 
sănătatea este doar un indicator al stării sale de bine, și în cazul economiei situația 
este la fel. 

Produsul intern brut (PIB-ul), definit ca ” rezultatul final al activității de pro-
ducție al unităților productive rezidente în decursul unei perioade”2 sau valoarea 
totală a producției din interiorul granițelor unui stat într-o perioadă dată, este mă-
sura sănătății unei economii, reflectată în capacitatea sa de producție cu valoare 
adăugată. Dar sănătatea nu este totul. Nu este trivial, firește, să luăm în conside-
rare PIB-ul. Cu toate acestea, critica adusă de Bhutan instrumentelor tradiționa-
le de luare a deciziilor la nivel macroeconomic rămâne validă, deși poate, inițial, 
tributară contraculturii anilor 603. Astfel, înainte de a analiza ce se poate face cu 
acest indicator, cum ar trebui să se integreze în politica macroeconomică, și nu să 
înlocuiască, ar trebui să deslușim de unde vine argumentul său.

Puțin context filosofic
Dilema cu privire la măsura unei vieți pare a fi constantă în filozofie. Pentru că o 
economie națională nu este decât suma indivizilor ce formează respectiva națiune, 

1 https://ophi.org.uk/policy/national-policy/gross-national-happiness-index/ 
2 Institutul Național de Statistică al României, 14 ianuarie 2020, http://www.insse.ro/cms/ro/

content/produsul-intern-brut 
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Counterculture_of_the_1960s 
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este firesc să ne raportăm la fericirea individului, ca o caracteristică intrinsecă și 
exclusivă a acestuia. Deși argumentul ar putea începe (așa cum va continua) cu fi-
losofia antică, o va face cu Star Trek. Motivul este simplu: într-unul din episoade4, 
un android, Data, refuză să fie subiectul unui experiment, ceea ce duce la o discuție 
despre drepturile omului și, mai ales, despre ce îl face pe om. Măsura sa5. Vă veți 
întreba, probabil, de ce acest argument, mai degrabă potrivit într-un eseu despre 
digitalizare, într-o discuție despre bunăstare. Cum ar răspunde un membru al gene-
rației Z: pentru că automatizare. Despre această legătură însă, mai târziu. 

Discuția despre indicatori alternativi, și, mai ales, despre fericire ca măsură al-
ternativă sau complementară pentru creșterea economică, pornește de la Jeremy 
Bentham, părintele utilitarianismului. Înainte de Bentham trebuie să îl menționăm 
pe Hume, a cărui bine-cunoscută frază ”Marele scop al întregii umanități este atin-
gerea fericirii. Pentru aceasta au fost inventate artele, s-au cultivat științele, s-au 
așezat legile și s-au modelat societățile, prin cea mai profundă înțelepciune a pa-
trioților și a legiuitorilor. Chiar și sălbaticul singuratic, care se află expus forțelor 
naturii și furiei fiarelor sălbatice, nu uită, nici măcar o clipă, acest obiect grandios al 
ființei sale.”6 stă în fundamentul Constituției Americane și, de acolo, pe frontispiciu 
modelului economic capitalist curent. ”Căutarea fericirii” ca scop suprem, dar feri-
cirea cui? Hume vorbea despre individ, Bentham punctează în termeni conceptuali 
problematica, vorbind despre utilitate, ca principiu conducător al conduitei și legii. 
Astfel, utilitarianismul, ca familie de teorii, pare a fi mai apropiată de teoria econo-
mică clasică, promovând activități care duc la maximizarea utilității și, implicit, a 
fericirii și bunăstării. John Stuart Mill este cel care dă răspunsul la întrebarea legată 
de fericirea cui, respingând măsurarea cantitativă a utilității și aducând în discuție 
utilitatea socială ca ”cea mai mare fericire pentru cei mai mulți” (în cuvintele lui Ben-
tham). Dar dacă Mill respinge cuantificarea ca metodă exclusivă de evaluare a utilită-
ții, cum putem vorbi despre un indicator al fericirii? Și mai ales, despre un indicator 
al fericirii naționale? Și unde apare în toată această poveste moralitatea? De la Ben-
tham și Mill, utilitarianismul a căpătat noi valențe. S-a vorbit despre utilitarianism 
negativ (Karl Popper), despre utiliarism de preferință (John Harsanyi, Peter Singer), 
de acțiune (Henry Sidgwick), de motivație (Robert Merrihew Adams), și poate nu 
este de ignorat faptul că majoritatea acestor teoretizări provin din anii 60 și 70. 

4 https://en.wikipedia.org/wiki/The_Measure_of_a_Man_%28Star_Trek:_The_Next_Generati-
on%29 

5 Mai multe despre argumentul StarTrek în The Mind Project: http://www.mind.ilstu.edu/curri-
culum/what_is_a_person/what_is_a_person.php 

6 ”The great end of all human industry is the attainment of happiness. For this were arts in-
vented, sciences cultivated, laws ordained, and societies modeled, by the most profound wisdom of 
patriots and legislators. Even the lonely savage, who lies exposed to the inclemency of the elements 
and the fury of wild beasts, forgets not, for a moment, this grand object of his being.” (David Hume - 
“Delphi Complete Works of David Hume (Illustrated)”, p.664)
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O alternativă la aceste aspecte teoretice ale fericirii, în conexiune și moralita-
tea și economia, vine de la Viktor Frankl, care contrapune acestei perpetui căutări 
a fericirii aspectul sensului. ”Omul în căutarea sensului vieții” marșează pe ideea 
centrală că tocmai această căutare permanentă a fericirii ne face să fim nefericiți, 
ipoteză dovedită și de către cercetători.7 

Și în tot acest hățiș de concepte, filosofi, psihologi, un indice pentru politici 
macroeconomice: al fericirii. Al fericirii din Bhutan, budiste, deci întrucâtva, al sen-
sului firesc. Un indice al firescului. 

Indicele Național al Fericirii Brute sau Indicele Național Brut al Fericirii? 
Indicele Fericirii Naționale Brute
La inițiativa aceluiași Bhutan, în 2011, ONU a adoptat o rezoluție pentru o „abor-
dare holistică a dezvoltării”, continuată prin evenimente de poziționare mondială 
cu privire la această modificare de paradigmă economico-socială. Promovarea feri-
cirii și bunăstării durabile a devenit, așadar, un nouă frază cheie, utilă în discursuri 
organizaționale, dar destul de puțin implementată la nivelul politicilor publice. 

Indicele Bhutanului a prins viață (și a fost și revizuit în 2011) prin patru pi-
loni: buna guvernare, dezvoltarea socio-economică durabilă, conservarea culturală 
și conservarea mediului, care se traduc în nouă domenii: Bunăstare psihologică, 
Sănătate, Educație, Utilizarea timpului, Diversitate culturală și reziliență, Bună gu-
vernare , Vitalitatea comunității, Diversitate ecologică și sustenabilitate, Standarde 
de viață. Acestea la rândul lor conțin 33 de indicatori, defalcați pe demografie, ast-
fel încât să se poată interveni țintit pentru fiecare grup social care nu performează 
într-unul dintre ei. Un data-driven policy making, adică o politică publică bazată pe 
date și evidențe, dar cu un scop perceput ca cvasi-hippie: fericirea și bunăstarea. 
Raportul din 2016 asupra indicelui chiar poartă această denumire: O busolă înspre 
o societate justă și armonioasă8. Această reflexie holistică asupra bunăstării genera-
le, ca expresie a unei fericiri sociale, se apreciază că este mai adecvat decât PIB-ul, 
expresie a creșterii economice, dar fără nuanța repartizării sociale a acestei creșteri 
sau a impactului asupra mediului. 

Deși a vorbi despre fericire poate intra în zona trivializării, premiul Nobel pen-
tru economie acordat lui Daniel Kahneman în 2002 neagă această direcție. Cerce-
tările sale cu privire la comportament și interacțiunea cu Angus Deaton (laureat și 
el al Premiului Nobel în 2015) converg înspre invalidarea terminologică a fericirii și 

7 Mauss IB, Tamir M, Anderson CL, Savino NS. Can seeking happiness make people unhappy? 
[corrected] Paradoxical effects of valuing happiness [published correction appears in Emotion. 2011 
Aug;11(4):767]. Emotion. 2011;11(4):807–815. doi:10.1037/a0022010

8 http://www.grossnationalhappiness.com/wp-content/uploads/2017/01/Final-GNH-Report-
jp-21.3.17-ilovepdf-compressed.pdf 
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preferința pentru satisfacție ca indicator. Astfel, Kahneman9 consideră fericirea ca 
percepută în prezent, iar satisfacția ca amintirea fericirii, se raportează și la ceilalți 
și, extrem de important, nu crește proporțional cu veniturile. Prin urmare, întrebă-
rile din chestionarul pe care se bazează Indicele Bhutanului urmăresc mai degrabă 
satisfacția decât fericirea, care ar fi dependentă de genetică, respectiv de predispo-
ziția naturală pentru optimism. Desigur, pornind de la clarificarea terminologică și 
conceptuală a lui Kahneman, răzbate o dilemă: ce este fericirea brută (și, mai ales, 
care ar fi fericirea netă)?

Indicele GNH (Gross National Happiness), al Fericii Naționale Brute, este re-
almente un indice de politică publică, din perspectivă teoretică: pornește de la o 
metodă științifică (metoda Alkire-Foster de măsurare multidimensională), gene-
rează trei informații (indicele general, intensitatea – numărul de domenii din cele 
nouă în care oamenii sunt fericiți și numărul de persoane – procentul de indivizi) și 
patru categorii de indivizi (nefericiți, marginal fericiți, extrem de fericiți și profund 
fericiți). Iar raportul Busolă este, la 340 de pagini, comparabil cu orice raport de 
fundamentare a unei politici publice naționale. 

O analiză a indicelui la nivelul cel mai granular al său10 arată că în cei 33 de 
indicatori numărăm satisfacția vieții și spiritualitatea, echilibrul emoțional, zilele 
sănătoase și dizabilitatea pe termen lung, sănătatea mentală, alfabetizarea, nivelul 
de educație și cunoașterea, valorile, limba și competențele de artizan, participarea 
la activități socio-culturale, numărul de ore muncite și numărul de ore de somn, 
participarea la viața politică, libertatea, serviciile guvernamentale și performan-
ța guvernului, sprijinul social și relațiile comunitare, familia și probabilitatea de a 
cade victimă unei infracțiuni, poluarea, responsabilitatea față de mediu, elemente 
ce țin de urbanizare și sălbăticie, venitul în gospodărie, activele și calitatea locuirii 
și, nu în ultimul rând, DriglamNamzha (Calea Armoniei) – comportamentul aștep-
tat în situații și locații formale. 

Practic, în viziunea indicelui, societatea este mai justă și mai armonioasă dacă 
are cetățeni sănătoși, educați, care au o casă, eventual în mediul urban și sigur, care 
dorm îndeajuns de mult, care sunt echilibrați emoțional, care muncesc cât se cuvi-
ne, au sprijin de la guvern și comunitate, au preocupări legate de propria implicare 
și de propriul impact asupra mediului și comunității. O abordare firească. 

Conform raportului, în 2015, cetățenii Bhutanului erau cu 1,8% mai fericiți. 
Unii ar considera că asta este o valoare marginală, alții că este un salt important. 
Dar întrebarea care apare este: cum arată o creștere cu 1,8% în fericirea voastră 
individuală? Ce mai aflăm: că sunt mai sănătoși, că s-au îmbunătățit standardele 

9 https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-why-nobel-prize-winner-dani-
el-kahneman-gave-up-on-happiness-1.6528513 

10 https://www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/Short-Guide-GNH-17-May-12.pdf 
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de viață, că oamenii educați sunt mai fericiți decât cei needucați, că locuitorii din 
urban sunt mai fericiți decât cei din rural, că fermierii sunt cei mai nefericiți, că 
bărbații sunt mai fericiți decât femeile, că oamenii se simt mai puțin responsabili 
de conservarea mediului, că trebuie să își întărească tradițiile și cultura și că trebuie 
să își îmbunătățească serviciile guvernamentale. Concluzii firești. 

Și firescul rareori pare a avea loc în lumea modernă, deși își face pas cu pas 
intrarea prin micro-acțiuni și sfaturi despre wellbeing – varianta cool a bunăstării. 

Avem (un indice de) fericire. Ce urmează?
Indicele GNH nu este singurul, pornind de la el și cu sprijinul lui Kahneman, Gallup 
a dezvoltat în 2012 un Indice anual al Bunăstării Globale - Gallup-Sharecare Global 
Well-Being Index. Cu date accesibile limitat, Gallup diseminează informație punc-
tuală: că în 202011 suntem global mai nefericiți, mai speriați, mai dramatici, mai fu-
rioși, mai înverșunați și mai îngrijorați și vrem să plecăm mai mult de unde suntem. 
O lume nefirească, departe de Calea armonioasă propusă de Bhutan. 

O altă abordare vine din Scoția, care propune un cadru național de perfor-
manță, ce cuprinde elemente de bunăstare: National Performance Framework12. 
Peisajul pictat de Raportul de Wellbeing din Scoția din Mai 201913 este mai puțin 
optimist decât varianta Bhutanului din 2015, contextul este însă altul (să nu pier-
dem din vedere stressul indus de Brexit), dar poate presupunerile lui Kahneman și 
Deaton sunt relevante: contează și genetica, și, mai ales, cultivarea optimismului și 
detașării. Fără a stereotipiza, dar simplificând într-un registru comic, budiștii asi-
atici sunt mai degrabă competenți la optimism și detașare decât europenii catolici. 

Scoția răspunde întrucâtva influenței unui reputat economist britanic, Richard 
Layard, care, și prin cartea sa, „Happiness: Lessons from a New Science”14, a reușit să 
aducă fericirea ca subiect în considerațiunile economice ale guvernului Marii Bri-
tanii. Tributar acelorași idei este și Guvernul Finlandei care, în 2019, declara15 că 
economia și bunăstarea sunt complementare și propunea o Economie a Bunăstării, 
într-o abordare holistică – an Economy of Wellbeing.

Cercetările în domeniu însă nu sunt puține. De la analize punctuale cu privire 
la factorii care cresc nivelul de fericire sau satisfacție, la propuneri punctuale de 
îmbunătățire, la volume ce propun alternative la modelele mainstream de dezvol-
tare economică16. S-a dovedit, de exemplu, că ne simțim mai bine când poluarea 

11 https://news.gallup.com/opinion/gallup/273089/gallup-top-world-findings-2019.aspx 
12 https://nationalperformance.gov.scot/ 
13 https://nationalperformance.gov.scot/sites/default/files/documents/NPF_Scotland%27s_

Wellbeing_May2019.pdf 
14 https://www.amazon.co.uk/Happiness-Lessons-New-Science-Second/dp/0241952794 
15 https://www.openaccessgovernment.org/the-economy-of-wellbeing/59441/ 
16 Contextual Development Economics. A Holistic Approach to the Understanding of Eco-

nomic Activity in Low-Income Countries. Altmann, Matthias P. https://www.springer.com/gp/
book/9781441972309
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este mai mică17, că ne simțim mai bine când avem micro-interacțiuni pozitive în 
spații publice, când ne creștem reziliența la stress sau când suntem supuși unei 
presiuni mai mici. Informația abundă cu privire la cum să fii mai fericit, și, deși ar 
putea fi asociate cu mișcarea hippie, deseori informația are și argumentație știin-
țifică: universitatea Berkley a deschis un centru dedicat, care propune o serie de 
micro-practici pentru o viață mai bine trăită: The Greater Good Science Center18.Mai 
mult, Arianna Huffington, autor și jurnalist reputat, a creat, într-un demers antre-
prenorial, ThriveGlobal19. Proiectul, o platformă ce reunește prin ceea ce ei numesc 
„data-driven storytelling” (povești cu argument științific) bunăstarea de performan-
ță, într-o ipoteză conform căreia echipele (sau organizațiile, sau țările) care au o 
bunăstare mai mare, performează mai bine.

Exemplele abundă, cum ar fi un experiment social, The Happy Forecast20, por-
nește de la întrebarea ”care zonă din Londra este mai potrivită pentru bunăstarea 
socială?”. Răspunsul este, similar cu Starea Vremii, însorit sau înnorat, liniștit sau 
incandescent. Experimentul derivă și de la Jen Ratio, o tehnică, propusă de Dacher 
Keltner de la Universitatea din California - Berkeley, de măsurare a bunăstării soci-
ale în spațiile comune, care calculează numărul total de micro-interacțiuni pozitive 
versus negative pe care străinii le împart într-o anumită perioadă de timp, într-un 
loc dat. 

Se propun scale de evaluare a bunăstării: În 2008, Centrul american pentru 
Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) au propus testarea unui număr de scale de 
bunăstare pentru utilizarea potențială pe sistemele de supraveghere a sănătății pu-
blice21. 

Astfel, informația științifică cu privire la includerea fericirii și economia ho-
listică există, demers politic, cu excepția unor abordări generale (de tip declarațiile 
ONU, OECD și Obiectivele Dezvoltării Durabile – SDG), doar punctual, în țări mici. 
Anecdotic și experimental. Nefiresc. Cu toate acestea, predispoziția pentru politici 
publice bazate pe date și evidențe, evaluarea și monitorizarea consecințelor acesto-
ra pe termen mediu și lung, conectarea cu tendința digitalizării și impactul noilor 
tehnologii, devin din ce în ce mai frecvente la nivelul administrațiilor publice națio-
nale și supranaționale. Doar că rareori se găsesc sub denumirea de Economie a Bu-

17 Westland, Stephen & Li, Yuan & Guan, Dabo & Yu, Yanni & Wang, P & Wang, Xuejun & He, 
Kebin & Tao, Shu & Meng, Jing. (2019). A psychophysical measurement on subjective well-being and 
air pollution. Nature Communications. 10. 10.1038/s41467-019-13459-w.

18 https://ggia.berkeley.edu/#filters= 
19 https://thriveglobal.com 
20 https://www.thehappyforecast.com/ 
21 Well‐Being Assessment: An Evaluation of Well‐Being Scales for Public Health and Population 

Estimates of Well‐Being among US Adults. Rosemarie Kobau, Joseph Sniezek, Matthew M. Zack, 
Richard E. Lucas , Adam Burns , 25 May 2010, https://doi.org/10.1111/j.1758-0854.2010.01035.x 
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năstării. Poate pentru că încă se trivializează termenul. O abordare utilitarianistă, 
pornind de la PIB, argumentează în favoarea automatizării, ca metoda de eficienti-
zare, creștere a nivelului de producție. La nivel firesc, omul nu este făcut doar pen-
tru a produce sau a munci precum un robot. Așadar, cele două aspecte sunt, la nivel 
evident, complementare. Automatizarea poate crește PIB, fără a afecta elementele 
componente ale bunăstării. Avem un randament tangibil al său și unul intangibil22. 

Clayton Christensen, în faimosul său discurs cu privire la măsura vieții23, vor-
bește despre prezervarea modularității, în care individul aparține și comunității, 
dar este și separat de aceasta. Firesc. Ține și de principiile Gestalt24 de a vedea 
obiecte, și, la limită, poate vorbi și despre subiectul nostru: propunerea de a avea 
un indice al fericirii, ca este brut sau net, ca este național sau global, că este numit 
ca atare sau satisfacție sau bunăstare sau wellbeing, nu contravine nicicum indica-
torilor actuali. Îi nuanțează pentru că viața nu este nicicând fără nuanță și măsura 
unei vieți vine mai degrabă din zona intangibilă. 

Măsurând fericirea, indiferent de nume și scară, și transpunând informația în 
propunere publică, reprezintă un semn de firesc: de plasare a omului în centrul 
deciziei politice, o reîntoarcere la individ și bunăstarea acestuia ca scop societal. De 
altfel, un scop absolut firesc. 

22 https://www.eidynamics.com/blog/index.php/how-to-justify-the-costs-of-automation-quan-
tifying-your-roi/ 

23 https://www.youtube.com/watch?v=tvos4nORf_Y 
24 https://www.interaction-design.org/literature/topics/gestalt-principles 



Raportul global al fericirii:  
Cât de fericiți sunt cetățenii Planetei?

Mădălin Blidaru

Din Estonia în Noua Zeelandă, aflăm despre intențiile administrațiilor locale și cen-
trale de a lua în considerație fericirea în luarea deciziilor și pregătirea politicilor 
publice. Este o idee veche, care a fascinat în diferite epoci guvernanții, filosofii, 
economiștii, dar și cetățenii. O găsim și în documente politice fondatoare ale unor 
națiuni – de la Declarația de independență a Statelor Unite, în care sunt amintite 
în preambul, printre drepturile inalienabile, „viața, libertatea și căutarea fericirii”, 
la Declarația drepturilor omului și cetățeanului, și, în perioada contemporană în 
câteva constituții. 

Dar este posibilă folosirea fericirii, o stare individualizată marcată de experi-
ențe subiective, intersubiective și obiective, în instrumentarul de politici publice 
pentru optimizarea calității vieții? Dacă da, cum agregăm și cum măsurăm fericirea 
ca instrument de politică publică? Și cum stăm, ca națiune, față de alte state? Ra-
portul global al fericirii oferă o serie de indicații pentru a găsi răspunsurile căutate. 

O variant de măsurare a fericirii a fost propusă de un grup de cercetători în 
2012, reuniți în cadrul unei rețele de expertiză tehnico-științifică privind obiecti-
vele de dezvoltare globale, Sustainable Development Solutions Network (SDSN). 
Într-un prim raport editat de John F. Helliwell, Richard Layard și Jeffrey D. Sachs, 
publicat ca World Happiness Report (Raportul global al fericirii), aceștia și colabora-
torii lor măsoară bunăstarea subiectivă la nivelul societăților, ceea ce denumim 
„fericire” în acest context1. Este publicat în jurul Zilei internaționale a fericirii (20 
martie, conform Organizației Națiunilor Unite), oferindu-se astfel un cadru de a 
vedea evoluția în timp a fericirii națiunilor și de a aborda diferite teme cu impact 
asupra acestui indicator. 

Ziua internațională a fericirii, proclamată din 2012, este rezultatul unei rezoluții 
a Adunării Generale a ONU. De ce Bhutan? Adoptată în contextual unei succesiuni 
regale și al unui schimb de generații, Constituția din 2008 a primului parlament 

1 Helliwell, J., Layard, R., & Sachs, J., 2019, World Happiness Report 2019, New York, Earth 
Institute; 
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ales al acestei monarhii asiatice stabilește printre principiile principiile politicii de 
stat „promovarea condițiilor care permit căutarea fericirii naționale brute”2. Mai mult, 
executivul micului regat himalaian este obligat de Constituție, explicit în artico-
le, nu doar în preambul, „să furnizeze bună guvernare, să asigure pacea, securitatea, 
bunăstarea și fericirea poporului”3. Pentru a nu idealiza acest stat, amintesc că este 
un stat autoritar, însă pe drumul democratizării, cu un indice al dezvoltării umane 
mediu, pe locul al 95-lea în privința fericirii, apropiat de Bulgaria ca nivel, și un PIB/
persoană similar celui din Ucraina. 

Ca urmare a unei inițiative a Bhutanului, Adunarea Generală a Națiunilor Unite 
a proclamat Ziua internațională a fericirii, într-o rezoluție în care sunt recunoscute: 

1. „relevanța fericirii și bunăstării ca aspirații și obiective universale în viețile 
ființelor umane din întreaga lume și importanța recunoașterii acestora în obiecti-
vele de politici publice, 

2. nevoia unei abordări asupra creșterii economice mai echilibrate, echitable și 
inclusive, care promovează dezvoltarea sustenabilă, eradicarea sărăciei, fericirea și 
bunăstarea tuturor popoarelor”4. 

Demersul din Bhutan, preluat ulterior în diferite părți ale globului pentru mă-
surarea dezvoltării societale de către guvernanții și administratorii unor comunități 
de diferite dimensiuni, și încurajarea venită din partea ONU urmăresc pragmatic 
modul în care este tradusă fericirea în dezvoltarea. Fericirea națională brută (FNB) 
din Bhutan este un indice compozit care urmărește dezvoltarea și care ghidează lu-
area deciziilor în această direcție, bazându-se pe o perspectivă holistică. 4 piloni, 9 
domenii, 38 de indexuri, 72 de indicatori și 151 de variabile care sunt folosite pen-
tru analizarea fericirii bhutanezilor. Domeniile de acțiune care stau la baza măsurii 
fericirii includ nu numai standardele de locuire, educația, sănătatea, ci și protecția 
mediului, vitalitatea comunității, folosirea timpului, bunăstarea psihologică, buna 
guvernare, promovarea și reziliența culturală5. Indicele oferă o abordare multi-di-
mensională asupra dezvoltării, fiind un instrument de politică publică care permite 
monitorizarea, cuantificarea și evaluarea rezultatelor. 

Preocupat de dezvoltarea sustenabilă, am urmărit încă de la apariție conținu-
tul și impactul acestui indicelui propus de Raportul global al fericirii. În fiecare an, 
raportul este însoțit de o serie de teme de analiză și reflecție. În 2019, vorbim de 

2 Constituția Regatului Bhutan, 2008, Articolul 9; 
3 Ibidem, art. 20
4 UNGA, 2012, Rezoluția 66/281 privind Ziua internațională a fericirii;
5 Pentru mai multe informații despre instituționalizarea măsurării fericire în Bhutan, vezi Cen-

trul privind fericirea națională brută (GNH Center) din Bhutan (www.gnhcentrebhutan.org). Pentru 
România, un tablou de bord multidimensional privind dezvoltarea sustenabilă a țării, care acoperă 12 
domenii și indicatorii obiectivi și subiectivi, a fost realizat într-un proiect având ca beneficiar Secre-
tariatul General al Guvernului, Starea națiunii (www.starea-natiunii.ro). 
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fericire și comunitate, cu un an înainte era despre fericire și migrație, în 2017 des-
pre dimensiunea socială a fericirii. Tot așa, găsim o serie de articole care însoțesc 
indicele fericirii de la începuturile acestui demers, evidențiindu-se valoarea sa în 
analiza socio-economică. Asemenea exemplului anterior, indicele global al fericirii 
este un instrument care încearcă să meargă dincolo de măsurătorile dezvoltării în 
paradigma economică clasică și furnizează un cadru coerent, valid și fiabil pentru 
evaluarea bunăstării subiective. 

Perspectivele oferite de acest instrument științific oferă factorilor de decizie 
nu doar o imagine asupra situării națiunii pe care o guvernează în plan global, per-
mițând comparații, dar, după cum voi exemplifica mai jos, poate sta la baza unor 
demersuri care combină diferite metode pentru a vedea ce a afectat fericirea gene-
rală a cetățenilor. În felul acesta, un indice al fericirii poate contribui la luarea și 
monitorizarea măsurilor luate în activitatea de guvernare. 

Ce cuprinde indicele fericirii și cum este întocmit?
Indicele global al fericirii este un indice bazat pe măsurători la nivelul națiunilor 
privind evaluarea vieții de către cetățenii, pe baza Gallup World Poll (GWP). La 
bază se află scara Cantril, una dintre principalele metode de evaluare a satisfacției 
asupra vieții, preluată în măsurătorile Gallup din mai bine de 150 de țări repre-
zentând 98% din populația globală6. Conform acestui indicator, respondentul este 
pus în fața unui scenariu în care trebuie să se poziționeze pe o scară cu trepte de 
la 0 la 10, în care 10 reprezintă treapta cu cea mai bună viață pentru acesta, iar 0 
cea mai rea situație, testabil atât la momentul actual, cât și unde se vede persoana 
peste cinci ani. 

Clasamentul fericirii cuprinde scorurile medii pentru fiecare țară corespunză-
toare răspunsurilor medii la întrebarea privind evaluarea vieții. Conform autorilor, 
șase predictori contribuie la explicarea rezultatelor medii anuale naționale: PIB/
capita, sprijin social, speranța unei vieți sănătoase, libertatea de a face alegeri în 
viață, generozitatea și absența corupției7. Urmărind predictorii, putem spune că 
intervențiile la nivelul îmbunătățirii acestor șase variabile pot contribuie la o eva-
luare superioară a fericirii naționale. 

Geografia fericirii. Ce spun datele globale despre fericirea noastră?
În Raportul global al fericirii 20198, bazat pe seriile de date din 2016-2018, obser-
văm poziționate pe primele locuri statele bunăstării, în principal din nordul Euro-
pei. În primele zece țări cu un nivel al bunăstării subiective reflectate de cetățeni se 

6 Gallup, 2016, Understanding How Gallup Uses the Cantril Scale;
7 Helliwell, J., Huang, H., Wang, S., 2019, Changing World Happiness, World Happiness Report, 

New York, SDSN; 
8 Helliwell, J., Layard, R., & Sachs, J., 2019, World Happiness Report, New York, SDSN; 
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află Finlanda, Danemarca, Norvegia, Islanda, Țările de Jos, Elveția, Suedia, Noua 
Zeelandă, Canada și Austria. Întrucât măsurătorile pe care le avem la dispoziție 
merg până în 2005, putem vedea o dinamică și la nivelul campionilor fericirii, mai 
degrabă rocade în clasament marcate de îmbunătățirea scorurilor medii. 

Statele membre ale Uniunii Europene domină primele douăzeci de poziții 
(10/20, erau unsprezece la nivelul publicării raportului, ținând cont de apartenența 
Regatului Unit la Uniunea Europeană). 

Dacă avem numai democrații în scorurile primelor douăzeci de poziții, situația 
se transformă într-un mozaic în următoarele serii. Locul 21 este ocupat de Emirate-
le Arabe Unite (UAE), la fel cum găsim alte state din zona Golfului Persic pe poziții 
superioare în clasamentul fericirii naționale, dar și state din America. 

Emiratele Arabe Unite este, de altfel, un caz cara arată că fericirea populației 
nu este un dat. Dacă în 2013 se situa pe poziția 14, în 2016 căzuse pe 28, iar în 
2019 ajunge pe 21. În 2016, Guvernul UAE a creat poziția de ministru pentru fe-
ricire, devenit ulterior ministru pentru fericire și bunăstare, ce are ca responsabi-
lități „armonizarea tuturor politicilor, programelor și planurilor guvernamentale 
pentru a ajunge la o societate mai fericită”9. Există și Programul Național pentru 
Fericire și Bunăstare, cu diferite inițiative la nivel local, național și international. 
Iar în strategia națională pentru dezvoltare, UAE își propune să ajungă în top 5 în 
indicele fericirii în 2021. Dacă Declarația UAE privind fericirea și pozitivitatea este 
aspirațională, orientările privind fericirea și bunăstarea la locul de muncă sunt 
practice și urmăresc creșterea productivității10, la fel și numirea ofițerilor pentru 
fericire și pozitivitate în entitățile guvernamentale și pregătirea lor pe subiecte 
precum știința fericirii și pozitivității, mindfulness, conducerea unei echipe ve-
sele, fericirea și politicile în activitatea guvernamentală sau măsurarea fericirii, 
printre alte măsuri11.

De partea cealaltă, se găsesc state răvășite de conflict și violență, de sărăcie ex-
tremă și de dezastre. Cetățenii din Sudanul de Sud, Republica Centrafricană, Afgha-
nistan, Tanzania și Rwanda raportează cele mai mici niveluri de fericire, aproape de 
distopie. Pe lângă statele din Africa, mai întâlnim la polul opus al națiunilor fericite 
state din Asia de Sud, incluzând India (locul 140), statele din Orientul Mijlociu, 
dar și Ucraina (locul 133), cu un declin vizibil în urma crizei din 2014. Distribuția 
fericirii nu este uniformă și reflectă marile decalaje de dezvoltare și probleme de 
securitate de pe harta lumii. 

9 UAE, 2019, Government of Future, Happiness, https://government.ae/en/about-the-uae/
the-uae-government/government-of-future/happiness; 

10 National Programme for Happiness and Wellbeing, 2018, A guide for happiness and wellbe-
ing in the workplace, https://www.hw.gov.ae/en/download/a-guide-to-happiness-and-wellbeing-pro-
gram-in-the-workplace-1; 

11 UAE, 2019, Happiness;



48 / Caiet documentar 5 Calitatea vieții

Situația la nivelul regiunii 
Având la dispoziție date din 2005 pe baza cărora s-a construit indicele fericirii, cu 
câteva întreruperi, putem să facem o analiză a evoluției în timp pentru regiunea 
în care se află România, atât în termenii poziției ocupate în cadrul clasamentului 
rezultat, cât și în baza punctajului în baza căruia este realizat clasamentul indice-
lui fericirii. Pe lângă situația de la nivelul Europei Centrale și de Est (CEE), putem 
observa evoluția diferențialului între campionii din regiune și campionii fericirii. 

În primul rând, în perioada pentru care sunt disponibile aceste date (14 ani), 
remarcăm o convergență ascendentă între statele din regiune (vezi figura 1). Cu 
toate acestea, impactul crizelor economice de acum un deceniu sunt vizibile: pen-
tru Lituania, Ungaria, România, Cehia și Croația este vizibilă înrăutățirea nivelului 
bunăstării subiective raportate de cetățeni. Polonezii, în schimb, par puțin afectați 
de ultima criză sistemică, remarcându-se una dintre cele mai ușoare scăderi a feri-
cirii naționale. Excepția este dată de Moldova și Ucraina, două state introduse în 
analiză, ținând cont de proximitate, ambele cunoscând o tendință descendentă în 
ultimii șase-șapte ani. 

Convergența ascendentă a nivelurile fericire este vizibilă și raportul dintre sta-
te din regiune și campionii globali. Cehia este campionul regiunii, dar diferențialul 
în timp între fericirea raportată de statele din regiune, cu excepțiile amintite, și 
campionii globali este vizibil. Între 2012 și 2018, diferența dintre regional și global 
în raportarea fericirii s-a redus cu aproximativ o treime. Recuperarea unei treimi 
din diferență, pe un trend ascendent, este un progres, dar limitat. 

Figura 1: Evoluția statelor din CEE în clasamentul indicelui global al fericirii 2010-2018. 
Sursă: prelucrare autor în baza extraselor din datele World Happiness Report 2012-2019

De asemenea, câteva state din regiune sunt printre campionii globali ai schim-
bărilor în indicele fericirii între perioada de început a măsurătorilor și ultimele ra-
portări. Bulgaria și Letonia ocupă locurile 3 și 4 la nivelul schimbărilor pozitive, 
urmate de Slovacia (locul 8), Serbia, România, Kosovo și Macedonia (locurile 14-
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17). Nu același lucru se poate spune despre Comunitatea Statelor Independente 
(CIS), în care se remarcă o divergență a bunăstării subiective față de dinamicile din 
CEE și Europa de Vest. Printre exemplele de aici avem Ucraina în topul regresului 
fericirii. 

Campionii fericirii. Recuperare pe repede-nainte
România se află între campionii salturilor, cu al cincisprezecelea salt pe plan glo-
bal între 2005 și 2018 în privința bunăstării subiective a cetățenilor (vezi figura 2 
pentru evoluție). În raportul din 2013 era pe locul 90, în cel din 2019 pe locul 48, 
depășiți la fericire în regiune de Cehia, Slovacia, Polonia, Lituania și Slovenia, și, la 
nivel global, de mai multe state din ceea ce includem sub eticheta „Occident”, Ame-
rica Latină, Peninsula Arabiei, Asia de Sud-Est. 

Referindu-ne la evoluția în timp a fericirii românilor, România este într-o si-
tuația paradoxală, în care doar evoluția PIB/capita și gradul de libertate sunt pre-
dictorii principali pentru progresul în clasamentul fericirii. Aflat în cădere până în 
2012, predictorul corespunzător sprijinul social revine pe un trend ascendent. Nu 
acesta este cazul campionilor regionali, în care factorii aflați dincolo de economia 
clasică sunt semnificativi. Cehia și Slovacia se remarcă și printr-un nivel înalt al 
speranței unei vieți sănătoase și al sprijinului social. Estonia este pe o poziție su-
perioară în privința libertății față de corupție. Parcusul Sloveniei este încurajat de 
evoluția nivelurilor libertății, sprijinul social și speranței unei vieți sănătoase. De 
altfel, concurăm cu Bulgaria, Letonia și Lituania în privința impactului speranței 
unei vieți sănătoase, semnificativ sub celalalte state din regiune. 

Figura 2: Evoluția indicelui pentru fericire pentru România în raport cu „campionii” 
regionali și globali. Sursă: prelucrare autor în baza extraselor din datele World Happiness Report 

2012-2019
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Aceste informații ne oferă un cadru pentru a vedea ceea ce poate fi îmbunătățit 
prin măsuri adecvate de politici publice. Cunoaștem unde ne situăm, care sunt o 
parte factorii care au generat acest progres, dar și care sunt o parte din cei care au 
limitat bunăstarea cetățenilor. 

Măsurătorilor unde nu suntem performanți (sprijin social, generozitate, spe-
ranța unei vieți sănătoase, percepția corupției) și care ne afectează fericirea pot fi 
traduși în indicatori specifici pentru orientarea, monitorizarea și evaluarea politi-
cilor publice în aceste domenii. Speranța unei vieți sănătoase este bazată în analiza 
indicelui fericirii pe datele Organizației Mondiale a Sănătății (OMS); sprijinul social 
bazat pe răspunsurile la sondajele GWP este bazat pe o întrebare simplă, „dacă ești 
într-o situație nefastă, ai apropiați sau prieteni pe care te poți baza la nevoie sau 
nu?”; generozitatea este calculată în funcție de PIB/capita în baza răspunsurilor din 
sondaje în privința donațiilor în scopuri caritabile în ultima lună; percepția corup-
ției rezultă din răspunsurile cetățenilor la întrebări privind amploarea corupției în 
activitatea guvernamentală și în ce a mediului de afaceri. Pentru aceste subdomenii 
și nu numai se pot dezvolta politici și programe care să contribuie la nivelul de 
dezvoltare. 

Fericirea națiunii se vede
Indicele fericirii este o măsurătoare între țări despre satisfacția față de nivelul de 
viață. Merge dincolo de analizele clasice, dincolo de dimensiunea materială. Pentru 
actorii implicați în îmbunătățirea și optimizarea calității vieții, poate reprezenta 
prin măsurile pe care le oferă. 

Evaluarea bunăstării subiective, măsurarea emoțiilor pozitive, măsurarea emo-
țiilor negative și cunoașterea impactului unor predictori asupra evoluției fericirii 
națiunii pot constitui repere pentru ghidarea politicii publice. Recunoașterea feri-
cirii și bunăstării ca aspirații și obiective ale persoanelor este necesită în ghidarea 
activității publice și private.

În alte contexte, putem intra în detalii despre legăturile dintre fericire și alte 
teme, nu doar cele propuse de Raportul global al fericirii, mai ales că bunăstarea 
subiectivă are efecte obiective. Există corelații care atrag atenția asupra faptului că 
oamenii nefericiți sunt mai susceptibili în a fi decuplați de politică, în a fi atrași de o 
politică populistă și autoritară, dar și că ai asocieri pozitive între satisfacția asupra 
vieții și participarea politică, implicarea în comunitate și votul pentru cei aflați la 
putere12. Altfel spus, fericirea se vede. La fel și nefericirea. 

12 Ward, G., 2019, Happiness and voting behavior, World Happiness Report, New York: SDSN 



Indexul păcii – instrument de politici publice pentru 
optimizarea calității vieții. Ce poate afla elita românească 
despre prioritățile de țară corecte

Mugurel Rădulescu
 

Avem așteptări mari de la România. Ne comparăm, de cele mai multe ori subiectiv, 
cu cei din jurul nostru și parcă vedem ceva ce ne-am dori și pentru noi, pentru fami-
liile noastre. Și, oricât am depune eforturi, găsim cu greu acea stare de mulțumire și 
tihna permanentă care să ne facă mai relaxați cu privire la incertitudinile aduse de 
viitor. Ne trebuie mari strategii de țară? Ne trebuie capacitatea de a le implementa? 
Sau încrederea că putem genera și una și altă împreună cu concetățenii noștri?

 Subiectivismul abordărilor și al percepțiilor nu a fost inventat în România. 
De aceea, comparațiile între diferite popoare au fost folosite că o modalitate de a 
calibra și prioritiza politici publice.

Inevitabil, comparațiile unidimensionale dau răspunsuri parțiale cu privire la 
ceea ce este de făcut. Compararea indicatorilor de sănătate de exemplu, poate da 
unele răspunsuri în acest domeniu. Nu este un secret pentru nimeni, speranța de 
viață nu este printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Dacă însă vorbim de 
sănătate, nu este mai puțîn adevărat că încercările succesive de a reforma sitemul 
au eșuat în mare parte datorită unor cauze care țîn doar parțial de sistemul de să-
nătate din România, cum ar fi de exemplu actualul nivel de dezvoltare al țării, sau 
sistemul de taxe și impozite care face din bugetul României unul sărac, incapabil 
să redistribuie resurse majore de finanțare către diferite priorități ale societății, 
inclusiv o sănătate subfinanata.

Este necesară o abordare holistică?
În aceste condiții, o abordare sistemică a comparației dintre țări poate fi un 

instrument preferabil pentru a prioritiza concentrarea eforturilor de reforma. Gân-
direa sistemică oferă o viziune mai complexă a cauzalității. Gândirea cauzală este 
folosită în general în rezolvarea problemelor - gășiți cauza problemei și rezolvați-o. 
O astfel de abordare este utilă pentru explicarea fenomenelor fizice discrete și bine 
izolate. Cu toate acestea, atunci când sunt implicate mai multe variabile, devine din 
ce în ce mai dificil să identifici o cauză. Mai mult, o astfel de gândire include ipoteza 
implicită că toate rezultatele pot fi urmărite într-un set de condiții inițiale. Acest 
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lucru reduce potențialul de noutate sau inovație autentică și este în contrast cu 
experiența noastră de realitate.

 Positive Peace Index, dezvoltat de Institute for Economics & Peace (IEP) este 
una dintre aceste abordări care oferă radiografii pe multiple dimensiuni. [1]1

 Positive Peace („Pacea pozitivă”) este un concept transformațional. Bazat em-
piric, se îndepărtează de la concentrarea analizei pe aspectele negative către aspec-
tele pozitive care creează condițiile pentru că societatea să înflorească. Datorită 
naturii sale sistemice, îmbunătățiri ale păcii pozitive sunt asociate cu multe rezulta-
te dezirabile pentru societate, cum ar fi o creștere mai mare a PIB-ului, măsuri mai 
bune de bunăstare, niveluri mai ridicate de reziliență și societăți mai pașnice. Mai 
important, oferă o teorie a schimbării sociale și explică modul în care societățile 
se schimbă și evoluează. Umanitatea se apropie de un punct de cotitură și se con-
fruntă cu provocări de neegalat în scurtă să istorie. Multe dintre aceste probleme 
sunt de natură globală, cum ar fi schimbările climatice, biodiversitatea în continuă 
scădere, epuizarea apei potabile și suprapopularea.

Aceste provocări globale necesită soluții globale și necesită cooperare pe o scară 
fără precedent în istoria umană. Într-o lume hiperconectată, sursele multor aceste 
provocări sunt multidimensionale, din ce în ce mai complexe și acoperă frontiere-
le naționale. Din acest motiv, găsirea soluțiilor necesită moduri de gândire funda-
mental noi.

De asemenea, relevant pentru România, poate ajută la înțelegerea modului de 
funcționare și evoluție a țărilor și națiunilor. Când este combinată cu Pacea pozitivă, 
gândirea sistemică oferă noi modalități de conceptualizare și explicare a schimbării 
societății. Că un exemplu - un sistem este mai mult decât suma părților sale și nu 
poate fi înțeles doar prin descompunerea lui și analizarea părților sale constitutive. 

 Acest lucru contrastează în mod distinct noțiunea de cauzalitate liniară, care 
domină astăzi luarea deciziilor și implică identificarea unei probleme, detectarea 
cauzei acesteia și abordarea să profundă. Fără o înțelegere mai completă a dinamicii 
sistemului de bază, abordarea liniară creează consecințe nedorite. Eșecul de a rezol-
va unele dintre provocările fundamentale ale societății, inclusiv în România, este o 
mărturie în acest sens.

Cu diferențe de intenție și norme codificate, orice două națiuni pot reacționa 
diferit la același stimul -sau recomandări de politică publică. Cercetările IEP evi-
dențiază dovezi ale punctelor de inflexiune în raport cu pacea și corupția, precum 

1 [1] IEP este un think tank independent, non-partizan, fără scop lucrativ, dedicat schimbării fo-
cusului lumii către pace că o măsură pozitivă, realizabilă și tangibilă a bunăstării și progresului uman. 
IEP își atinge obiectivele dezvoltând noi cadre conceptuale pentru definirea păcii, oferind metrici/
indicatori pentru măsurarea păcii și descoperirea relațiilor dintre mediul de afaceri, pace și prosperi-
tate, precum și promovarea unei mai bune înțelegeri a factorilor culturali, economici și politici care 
creează pacea.
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și pacea și veniturile pe cap de locuitor, pentru a numi doar câteva exemple. În 
trecut, societățile au fost înțelese prin prisma cauzalității. În viitor, îmbrățișarea 
acestor abordări holistice și sistemice ne va forța capacitatea de a gestiona o epocă 
a provocărilor fără precedent. Văzută în această lumină, Pacea pozitivă și gândirea 
sistemelor includ un cadru general pentru înțelegerea și obținerea progresului nu 
numai la nivelul liniștii globale, dar în multe alte domenii interrelaționate, inclusiv 
progresul economic și îmbunătățirea socială.

 
Ce însemna „Pacea Pozitivă” în practică?
 Pacea pozitivă constă din opt piloni conceptuali, dar fiecare dintre acești piloni nu 
se corelează cu pacea la fel de mult că suma tuturor componentelor, subliniind că 
întregul este mai mult decât părțile sale.

 Guvern care funcționează bine – Un guvern care funcționează bine oferă servi-
cii publice și publice de înaltă calitate, creează încredere și participare, demonstrea-
ză stabilitate politică și susține statul de drept.

•  Mediu de afaceri solid – Forța condițiilor economice, precum și instituțiile 
formale care susțîn funcționarea sectorului privat. Competitivitatea și productivi-
tatea economică sunt ambele asociate cu țările cele mai pașnice.

•  Distribuirea echitabilă a resurselor – Țările pașnice tind să asigure echitatea 
în accesul la resurse precum educația, sănătatea și, într-o măsură mai mică, echita-
tea în distribuirea veniturilor.

•   Acceptarea drepturilor altora – Țările pașnice au adesea legi formale care 
garantează drepturile și libertățile fundamentale ale omului și normele sociale și 
culturale informale care se referă la comportamentele cetățenilor.

•  Relații bune cu vecinii – Relațiile pașnice cu alte țări sunt la fel de importan-
te că și relațiile bune între grupurile dintr-o țară. Țările cu relații externe bune sunt 
mai pașnice și tind să fie mai stabile din punct de vedere politic, au guverne care 
funcționează mai bine, sunt integrate la nivel regional și au niveluri mai scăzute de 
conflict intern.

•   Fluxul liber de informații – Mass-media liberă și independentă diseminează 
informațiile într-un mod care duce la cunoaștere mai mare și ajută indivizii, între-
prinderile și societatea civilă să ia decizii mai bune. Acest lucru duce la rezultate 
mai bune și răspunsuri mai raționale în perioadele de criză.

•  Niveluri înalte de capital uman – O bază de capital uman calificată reflectă 
măsura în care societățile educă cetățenii și promovează dezvoltarea cunoștințelor, 
îmbunătățind astfel productivitatea economică, grijă pentru tineri, participarea 
politică și capitalul social.

•  Niveluri scăzute de corupție – În societățile cu niveluri ridicate de corupție, 
resursele sunt alocate ineficient, ceea ce duce adesea la o lipsă de finanțare pentru 
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servicii esențiale și tulburări civile. Corupția scăzută poate spori încrederea și în-
crederea în instituții.

Acești factori funcționează inter-dependenți, afectându-se reciproc, făcând 
astfel dificilă înțelegerea adevăratei „cauze unice” a oricărui eveniment. Gândirea 
sistemelor oferă un model care să explice interacțiunile și schimbările din cadrul 
sistemului. Această înseamnă că se pune mai mult accent pe relațiile și fluxurile 
din sistem decât un singur eveniment, cum ar fi un atac terorist sau alegerea unui 
lider controversat. Pacea pozitivă descrie sistemele sociale - fie o țară, o națiune 
sau o societate. Aceste tipuri de sisteme sunt caracterizate de aceleași procese de 
schimbare, cu niveluri crescânde de complexitate de la comunitate la țară. Când 
programele sau politicile realizează îmbunătățiri măsurabile în Pilonii păcii poziti-
ve, aceste realizări catalizează o serie de dinamici. 

 Rezultatele imediate ale programului pot ajută la creșterea nivelului de trăi 
al oamenilor, la îmbunătățirea fluxurilor de informații și la crearea încrederii. Alte 
programe pot ajută la rezolvarea nemulțumirilor imediate, reducând astfel cantita-
tea de conflict din societate. Dacă se menține impulsul, aceste succese se pot con-
solida unele pe altele și pot pune în scenă un progres suplimentar. Cu alte cuvinte, 
datorită dinamicii sistemelor, schimbările se alimentează reciproc, creând un ciclu 
virtuos de îmbunătățiri în cascadă.

Iată și câteva exemple specifice de corelații.
•  Pacea pozitivă are o corelație ridicată cu indicatorii investițiilor de mediu, 

sociale și de guvernare (ESG). Cei care construiesc produse financiare pot utiliza 
această comparație atunci când se ocupă de cererea crescândă de investiții etice.

•  Pacea pozitivă este un instrument de anticipare a rezilienței economice și 
poate fi utilizat pentru a selecta portofolii de țări care depășesc în mod constant 
creșterea globală a PIB-ului. Această performanță este verificată și pentru alți indi-
catori ai activității macroeconomice și ai guvernanței naționale.

•  Fiecare punct de îmbunătățire a IPP este asociat cu o creștere de două puncte 
procentuale a PIB pe cap de locuitor.

•  Ratele de inflație în țările în care pacea pozitivă s-a deteriorat au fost de 
patru ori mai volatile în comparație cu țările în care pacea pozitivă s-a îmbunătățit.

•  Monedele naționale în țările în care Pacea pozitivă s-a îmbunătățit, s-au 
apreciat cu 1,3 puncte procentuale pe an mai mult decât țările în care s-a deterio-
rat. Printre țările în care Pacea pozitivă s-a îmbunătățit, consumul casnic a crescut 
în ultimul deceniu cu o rată de două ori mai mare decât pentru țările în care PPI s-a 
deteriorat. Creșterea activității mediului de afaceri în țările în care pacea pozitivă 
s-a îmbunătățit este de șase ori mai mare decât în   țările în care PPI s-a deteriorat. 

•  Țările care înregistrează îmbunătățiri ale păcii pozitive sunt mai atractive 
pentru investitorii străini, investițiile străine directe (ISD) și comerțul au crescut 
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puternic în ultimul deceniu. Acest lucru contrastează cu ISD stagnante în țările în 
care pacea pozitivă se deteriorează.

 Semnificativ pentru România, „Guvernul care funcționează bine”, „nivelurile 
scăzute de corupție”, „acceptarea drepturilor altora” și „relațiile bune cu vecinii” 
sunt pilonii cei mai importanți care necesită îmbunătățiri în țările care suferă de 
niveluri ridicate de violență. Sau care trebuie menținuți, pentru a evita o evoluție 
în această direcție...

 „Fluxul liber de informații” și „mediul de afaceri solid” devin mai importante 
pe măsură ce țările se îndepărtează de instabilitate internă sau externă. Aceste țări 
au avut, de asemenea, un mediu economic mai bun și niveluri mai ridicate de pace 
pozitivă. 

„Niveluri scăzute de corupție” este singurul pilon care este semnificativ statis-
tic pe toate nivelurile.

 
Ce poate învăța un vizionar român?
Dar să vedem cum stă România în context global și regional?

Pentru 2019, ne poziționăm la nivel global pe locul 45, cu un index agregat de 
2.55. Poate că avântul economic din ultimii ani ne-a adus pe hârtie o bunăstare în 
creștere, dar mediul în care trăim este departe de a fi unul optim. În regiune, doar 
Muntenegru, Serbia și Macedonia au indicatori mai slabi.

 Suntem în topul unei grupe de țări caracterizate printr-un calficativ „ridicat” 
al indexului agregat.

 Bulgaria și Croația au indicatori ceva mai buni, respectiv 2.36 și 2.29, ocupând 
locurile 43 și 42. Situate chiar deasupra noastră, acestea au fost incluse într-o grupa 
cu calificativul „foarte ridicat”.

 În topul listei se află Norvegia, Finlanda Suedia și Elveția, cu 1.17, 1.21 și 1.23.
 Rusia și Eurasia au înregistrat cele mai mari câștiguri regionale, îmbunătă-

țindu-se cu 6,9 la sută. Toate cele 12 țări din această regiune vizate de analiză au 
înregistrat progrese în indicele păcii pozitive între 2008-2019.

IPP-ul european s-a îmbunătățit cu 2,4 la sută în ultimul deceniu. Au fost îm-
bunătățiri substanțiale în mediul de afaceri, niveluri ridicate de capital uman și re-
lații bune cu pilonii vecinilor. Îmbunătățirea este însă relativ mică față de regiunea 
de mai sus. Doar America de Nord a înregistrat o deteriorare.

Ce ne spune asta? Occidentul, din care facem parte, simte competiția unei re-
giuni emergente, iar aici nu este vorba doar de evoluția PIB ului. Sentimentul de 
superioritate inegalabilă a occidentului în raport cu alte părți ale lumii nu mai este 
un dat.

 Mai mult, la intersecția dintre Europa și Eurasia, trei țări, Georgia, Armenia 
și Belarus au înregistrat cele mai mari progrese la nivel global. Este oare timpul că 
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radarul politicii externe a României să se orienteze și către această zona? Acolo 
dinamică este certă, iar oportunitățile nu vor înceta să apară.

Pacea pozitivă în Europa a înregistrat o îmbunătățire minoră în ultimul dece-
niu. Acest lucru reflectă îmbunătățiri ale categoriei de indicatori „Structuri” și a 
fost influențat de dezvoltarea economică continuă, în special în unele țări din sud și 
est, în urmă crizei datoriilor europene de la începutul anilor 2010. S-a înregistrat o 
creștere substanțială a utilizării internetului și a vizitelor turistice transfrontaliere 
- atât pe continent, cât și din afară.  

Condițiile de afaceri și rezultatele de sănătate s-au îmbunătățit și ele. În schimb, 
domeniul Atitudini s-a deteriorat vizibil. „calitatea informațiilor” s-a înrăutățit FI-
GURA în rândul națiunilor europene, mai ales că unele grupuri politice au luat in-
ternetul pentru a disemina opinii radicale atât despre convingerile de dreapta cât 
și de stânga. Libertatea presei a fost redusă și în unele țări, ceea ce a contribuit în 
continuare la deteriorarea percepută a dezbaterii informate. Inegalitatea economi-
că a crescut, deși cu rate sub cele înregistrate în alte regiuni ale lumii. Această a 
contribuit la tensiuni sociale mai mari și la o radicalizare a dezbaterii politice - așa 
cum este surprins de sub-indicatorul „elitelor facționale”. Parte a pilonului „nive-
luri scăzute de corupție”, acesta reflectă fragmentarea elitelor dominante datorită 
diferențelor etnice, de clasa socială, religioase sau rasiale.

 O analiză mai atentă a evoluțiilor europene arată că România este un perfor-
mer bun pe parcursul ultimei decade. Pesimiștii focalizați doar pe nerealizări au 
oportunitatea de a-și schimbă atitudinea.

Indexul României s-a îmbunătățit, scăzând de la 2.61 la 2.55. Suntem undeva 
la mijloc, înregistrând progrese. În schimb, țări că Belgia, Austria, Grecia, Ungaria, 
Danemarca au înregistrat regrese. Polonia, deși dinamică economic, a progresat 
mai slab decât România. Putem totuși să ne felicităm. Cumva, programat sau duși 
de valul regional, am avut un deceniu fast.

O analiză și mai detaliată, pe piloni, ne poate indică unele zone unde trebuie să 
ne focalizăm eforturile – poate dincolo de dorința de a stă mai bine doar din punct 
de vedere economic.

Este cazul pilonului de corupție(3.05). În UE, doar Bulgaria pare să stea mai 
prost că noi. Este de remarcat că acesta include și sub-indicatorul „elitelor facți-
onale” discutat mai sus, o problema europeană, dar care în este semnificativă în 
context local.

 De asemena, pilonul „capital uman”, îndelung dezbătut, dar insuficient priori-
tizat de guverne succesive care nu știu cum să taie acest nod gordian. Ce înseamnă 
acesta? Din ce sub – indicatori este format? Este vorba de Ponderea tinerilor care 
nu ocupă locuri de muncă, educație sau formare profesională, Eforturile de cerceta-
re și dezvoltare și Speranța de viață sănătoasă (HALE) la naștere.
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 Avem câteva priorități care pot cataliza implicit aspirațiile noastre de țară? Un 
program de guvernare alternativ? O un plan de țară mai bine echilibrat?

Avem cel puțin o explicație a randamentului scăzut al unora dintre eforturile 
noastre de evoluție în cadru european.

 
 



Raportul Dezvoltării Umane 2019
Inegalitățile în dezvoltarea umană în secolul XXI
Situația României1

Premisa principală a abordării dezvoltării umane este că extinderea libertăților oa-
menilor este atât țelul principal, cât și mijlocul principal pentru dezvoltarea dura-
bilă. Dacă inegalitățile din dezvoltarea umană persistă și cresc, aspirațiile Agendei 
2030 pentru Dezvoltare Durabilă vor rămâne nesatisfăcute. Dar nu există căi 
pre-determinate. Clivajele se închid în dimensiuni cheie ale dezvoltării umane, pe 
când altele abia acum apar. Alegerile de politici determină rezultate de inegalitate 
– așa cum determină și evoluția și impactul schimbării climatice sau direcția teh-
nologiei, două aspecte ce vor modela inegalitățile în următoarele decenii. Viitorul 
inegalităților în dezvoltarea umană în secolul XXI este, deci, în mâinile noastre. Dar 
nu putem să ne complacem. Criza climatică arată că nota de plată a inacțiunii se 
mărește în timp, mărind inegalitatea care, la rândul său, face acțiunea mai dificilă. 
Ne apropiem de o culme peste care dacă trecem ne vom recupera cu greu. Deși avem 
o alegere de făcut, trebuie să o facem acum.

Inegalitățile în dezvoltarea umană aduc pagube societăților și diminuează co-
eziunea socială și încrederea oamenilor în guvern, instituții și în alți oameni. Ele 
aduc pagube economiilor, prevenind oamenii din a-și atinge potențialul total la 
muncă și în viață. Ele îngreunează reflectarea de către deciziile politice a aspirațiilor 
întregii societăți și eforturile pentru a proteja planeta, deoarece cei puțini ce ajung 
mai în față își folosesc puterea pentru a modela deciziile în interesul lor, în princi-
pal. Inegalitățile în dezvoltarea umană au un efect de pâlnie definitor în atingerea 
obiectivelor Agendei 2030 pentru Dezvoltarea Durabilă.

Inegalitățile în dezvoltarea umană nu au legătură doar cu disparitățile în veni-
turi și avere. Raportul Dezvoltării Umane 2019 (RDU) explorează inegalitățile în 
dezvoltarea umană trecând mai departe de venituri, mai departe de medii și mai 
departe de ziua de azi. Abordarea propusă definește politici pentru a redresa aceste 

1 Traducere după Inequalities in Human Development in the 21st Century-Briefing note for countries 
on the 2019 Human Development Report (ROU) – http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/
country-notes/ROU.pdf
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inegalități într-un cadru care leagă formarea de capabilități cu contextul mai larg în 
care funcționează piețele și guvernele.

Politicile contează pentru inegalități. Iar inegalitățile contează pentru politici. 
Perspectiva dezvoltării umane este centrală în abordarea inegalității și în a pune 
întrebarea de ce contează, cum se manifestă și cum se abordează cel mai bine. Dez-
echilibrele în puterea economică sunt eventual traduse în dominare politică. Iar 
asta, la rândul său, poate duce la inegalitate mai mare și dezastre de mediu. Acțiu-
nea la începutul acestui lanț este mai ușoară decât bazarea pe intervenții ulterioare. 
RDU 2019 contribuie acelei dezbateri prin prezentarea datelor despre inegalitățile 
în dezvoltare umană și propunerea de idei pentru adresarea lor pe parcursul seco-
lului XXI.

Această notă de briefing este organizată în șapte secțiuni. Prima secțiune pre-
zintă informația privind acoperirea de țară și metodologia pentru Raportul Dez-
voltării Umane 2019. Următoarele cinci secțiuni oferă informații despre indici 
compozit cheie ai dezvoltării umane: Indicele Dezvoltării Umane (IDU), Indicele 
Dezvoltării Umane ajustat pentru Inegalitate (IDUI), Indicele Dezvoltării de Gen 
(IDG), Indicele Inegalității de Gen (IIG), și Indicele Multidimensional al Sărăciei 
(IMS). Secțiunea finală acoperă cinci tablouri de date: calitatea dezvoltării umane, 
clivajul de gen pe parcursul vieții, emanciparea femeilor, durabilitatea mediului, și 
durabilitatea socio-economică.

Este important de notat că datele naționale și internaționale pot diferi deoa-
rece agențiile internaționale standardizează datele naționale pentru a le face com-
parabile între țări iar în anumite cazuri este posibil să nu fi avut acces la cele mai 
recente date naționale.

Acoperirea de țară și metodologia Raportului Dezvoltării Umane 2019
Raportul Dezvoltării Umane 2019 prezintă IDU (valori și clasificare) din 2018 pen-
tru 189 de țări și teritorii recunoscute de ONU, precum și IDUI pentru 150 de țări, 
IDG pentru 166 de țări, IIG pentru 162 de țări și IMS pentru 101 de țări.

O comparație a valorilor și clasificărilor cu cele din rapoartele publicate an-
terior ar induce în eroare, datorită reviziilor și amendamentelor făcute datelor 
fundamentale și ajustările făcute pragurilor. Cititorii sunt sfătuiți să evalueze pro-
gresul în valorile IDU prin citirea Tabelului 2 (“Trenduri ale Indicelui de Dezvoltare 
Umană”) din Raportul Dezvoltării Umane 2019. Tabelul 2 se bazează pe indicatori, 
metodologie și date consecvente și, astfel, arată schimbările reale în valori și clasifi-
cări în timp, reflectând progresul propriu-zis făcut de țări. Mici schimbări în valori 
ar trebui interpretate cu precauție deoarece este posibil ca ele să nu fie relevante 
statistic din cauza variației eșantioanelor. La modul general, schimbările la nivelul 
celei de-a treia zecimală în orice indice compozit sunt considerate nesemnificative.
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Cu excepția cazurilor menționate expres în sursă, tabelele folosesc date dispo-
nibile Biroului Raportului Dezvoltării Umane la data de 15 iulie 2019. Toți indicii 
și indicatorii, precum și notele tehnice cu privire la calcularea indicilor compoziți, 
precum și informațiile adiționale despre surse sunt disponibile online la: http://
hdr.undp.org/en/data

Pentru mai multe detalii cu privire la modul de calcul pentru fiecare indice, 
vă rugăm să consultați Notele Tehnice 1-6 și lucrările de fundamentare asociate 
disponibile pe site-ul Raportului Dezvoltării Umane: http://hdr.undp.org/en/data

Indicele de Dezvoltare Umană (IDU)
IDU este o măsurătoare sumară pentru evaluarea progresului pe termen lung în 
trei dimensiuni de bază ale dezvoltării umane: viață lungă și sănătoasă, accesul la 
cunoștințe și un standard de viață decent. Viața lungă și sănătoasă se măsoară prin 
speranța de viață. Nivelul de cunoștințe se măsoară în numărul mediu de ani de 
școlarizare în populația adultă, care este numărul mediu de ani de școlarizare pri-
miți în cursul vieții de către persoanele în vârstă de 25 sau mai mulți ani; iar accesul 
la educație și cunoștințe prin numărul prognozat de ani de educație pentru copiii 
de vârstă școlară, acesta fiind numărul total de ani de educație pe care un copil de 
vârsta începerii școlii se poate aștepta să îi primească dacă modelele prevalente de 
înrolare școlară specifică vârstei se mențin pe parcursul vieții copilului. Standardul 
de viață se măsoară prin Venitul Național Brut (VNB) pe cap de locuitor exprimat 
în dolari internaționali la valoarea fixată în 2011 transformați folosind ratele de 
schimb ale parității puterii de cumpărare. Pentru mai multe detalii, consultați Nota 
Tehnică nr. 1.

Pentru a asigura cât mai multă comparabilitate între țări, IDU este bazat în mod 
principal pe date internaționale de la Divizia de Populație a Organizației Națiunii 
Unite (date privind speranța de viață), de la Institutul de Statistică al Organizației 
Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (mediile anilor de școlarizare și 
a anilor prognozați de școlarizare), și de la Banca Mondială (datele VNB pe cap de 
locuitor). Așa cum am spus în introducere, valorile și clasificările IDU din anul aces-
ta nu sunt comparabile cu cele din rapoartele trecute datorită unor amendamente 
la indicatorii componenți. Pentru a permite evaluarea progresului în IDU, Raportul 
Dezvoltării Umane 2019 include IDU-uri recalculate din 1990 până în 2018 folo-
sind seturi consecvente de date.

Valorile și clasificarea IDU a României
Valoarea IDU a României pentru 2018 este 0,816 – ceea ce plasează țara în cate-
goria dezvoltare umană foarte ridicată – pe locul 52 din 189 de țări și teritorii. Ea 
împarte locul cu Bulgaria și Muntenegru.
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Între 1990 și 2018, valorile IDU ale României au crescut de la 0,701 la 0,816, 
o creștere de 16.3%. Tabelul A arată progresul României în fiecare din indicatorii 
IDU. Între 1990 și 2018, speranța de viață la naștere a crescut cu 6,4 ani, media 
anilor de școlarizare a crescut cu 1,9 ani și anii prognozați de școlarizare au crescut 
cu 2,4 ani. VNB pe cap de locuitor al României a crescut cu aproape 109,1% între 
1990 și 2018

Speranța de 
viață la naș-
tere

Anii progno-
zați de școlari-
zare

Media anilor 
de școlari-
zare

VNB pe cap 
de locuitor 
(PPP$ 2011) 

Valoare IDU

1990 69,5 11,9 9,0 11.434 0,701

1995 69,5 10,4 9,5 10.385 0,687

2000 70,5 11,7 9,9 10.368 0,709

2005 72,3 13,7 10,1 14.032 0,755

2010 74,1 15,4 10,7 17.207 0,797

2015 75,5 14,5 10,9 20.157 0,806

2016 75,6 14,3 11,0 21.173 0,808

2017 75,8 14,3 11,0 22.828 0,813

2018 75,9 14,3 11,0 23.906 0,816

Tabelul A: Trendurile IDU ale României bazate pe serii cronologice de date consecvente și 
noi praguri

Figura 1 de mai jos arată contribuția fiecărui indice component al IDU pentru 
România din 1990 încoace.

Figura 1: Trenduri în indicii componenți IDU pentru România – 1990 – 2018
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Evaluarea progresului comparativ cu alte țări
Progresul dezvoltării umane, măsurat de IDU, este folositor pentru compararea a 
două sau mai multe țări. Spre exemplu, în perioada dinre 1990 și 2018, România, 
Letonia și Bulgaria au avut grade diferite de progres în augmentarea IDU-urilor lor 
(vezi Figura 2).

Figura 2: Trenduri IDU pentru România, Letonia și Bulgaria, 1990-2018
Legendă: Bulgaria, Letonia, România

IDU pentru România în 2018, la valoarea 0,816, este sub media de 0,892 pen-
tru țările din grupul de dezvoltare umană foarte ridicată și sub media 0,900 pentru 
țările din Uniunea Europeană. Din Uniunea Europeană. Țările care sunt apropiate 
de România în clasificarea IDU 2018 și într-o oarecare măsură în dimensiunea po-
pulației sunt Federația Rusă și Ucraina, care se plasează în topul IDU pe locurile 49, 
respectiv 88 (vedeți tabelul B).

Valoa-
re IDU

Clasi-
ficare 
IDU

Speran-
ța de 
viață la 
naștere

Ani pro-
gnozați 
de școla-
rizare

Media 
anilor de 
școlarizare

VNB pe cap 
de locui-
tor (PPP$ 
2011) 

România 0,816 52 75,9 14,3 11,0 23.906

Federația Rusă 0,824 49 72,4 15,5 12,0 25.036

Ucraina 0,750 88 72,0 15,1 11,3 7.994

Uniunea Europeană 0,900 — 81,2 16,8 11,9 37.994

IDU foarte ridicat 0,892 — 79,5 16,4 12,0 40.112

Tabelul C
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IDU ajustat pentru inegalitate (IDUI)
IDU este o măsurătoare medie a reușitelor dezvoltării umane de bază într-o țară. Ca 
toate mediile, IDU maschează inegalitatea în distribuția dezvoltării umane într-o 
populație la nivelul unei țări. RDU 2010 a introdus IDUI, care ia în calcul inegali-
tatea în toate cele trei dimensiuni ale IDU prin ‘decontarea’ valorii medii a fiecărei 
dimensiuni în funcție de nivelul de inegalitate. IDUI este în esență IDU care ia în 
calcul inegalitățile. “Pierderea” în dezvoltare umană datorată inegalității este dată 
de diferența dintre IDU și IDUI și poate fi exprimată ca procentaj. Pe măsură ce 
inegalitatea crește, pierderea în dezvoltare umană crește de asemenea crește. Pre-
zentăm și coeficientul inegalității umane ca o măsurătoare directă a inegalității care 
este o medie neajustată a inegalităților din trei dimensiuni. IDUI este calculat pen-
tru 150 de țări. Pentru mai multe detalii, consultați Nota Tehnică nr. 2.

IDU pentru România în 2018 este 0,816. Însă, când valoarea ia în cont inega-
litatea, IDU scade la 0,725, o pierdere de 11% datorată inegalității în distribuția 
indicilor de dimensiune ai IDU. Federația Rusă și Ucraina au pierderi datorate in-
egalității de 9,9%, respectiv 6,5%. Pierderea medie datorată inegalității pentru țările 
cu IDU foarte ridicat este de 10,7% iar pentru Uniunea Europeană este de 9,4%. 
Coeficientul de inegalitate umană pentru România este de 10,8% (vedeți Tabelul C).

Valoare 
IDUI

Pier-
dere 
totală 
(%)

Coeficientul 
inegalității 
umane (%)

Inegalitatea 
în speranța 
de viață la 
naștere (%)

Inegali-
tatea în 
școlarizare 
(%)

Inegali-
tatea în 
venituri 
(%)

România 0,725 11,1 10,8 6,3 5,3 20,7

Federația Rusă 0,743 9,9 9,6 7,1 3,1 18,7

Ucraina 0,701 6,5 6,5 7,4 3,6 8,5

Uniunea Euro-
peană

0,816 9,4 9,2 3,8 6,9 17,1

IDU foarte 
ridicat

0,796 10,7 10,5 5,2 7,0 19,3

Tabelul C: IDUI pentru România în 2018 relativ la țările și grupurile selectate

Indicele Dezvoltării de Gen (IDG)
În RDU 2014, Biroul RDU a introdus o nouă măsurătoare, IDG, bazată pe Indicele 
Dezvoltării Umane dezagregat în funcție de sex, definit ca raportul dintre IDU pen-
tru femei și pentru bărbați. IDG măsoară inegalitățile de gen în rezultate din trei 
dimensiuni de bază ale dezvoltării umane: sănătatea (măsurată prin speranța de 
viață pentru femei și bărbați la naștere), educație (măsurată prin anii prognozați 
de școlarizare pentru copii și anii medii de școlarizare pentru adulți cu vârsta de 
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25 sau mai mulți ani, separat pentru femei și bărbați) și controlul asupra resursele 
economice (măsurat prin VNB pe cap de locuitor estimat pentru femei și bărbați). 
Pentru detalii privind construirea indicelui consultați Nota Tehnică 3. Grupurile de 
țări sunt bazate pe deviația absolută de la paritate de gen în IDU. Asta înseamnă că 
grupajul ia în considerare inegalitatea în favoarea femeilor sau a bărbaților în mod 
egal.

IDG este calculat pentru 166 de țări. Valoarea IDU 2018 pentru femei în Româ-
nia este 0,809, contrastând cu 0,821 pentru bărbați, rezultând într-o valoare IDG 
de 0,986, plasând România în Grupa 1. Comparativ, valorile IDG pentru Federația 
Rusă și Ucraina sunt 1,015, respectiv 0,995. (vezi Tabelul D).

Raport 
F-B

Valori IDU
Speranța 

de viață la 
naștere

Ani pro-
gnozați de 
școlarizare

Media anilor 
de școlarizare

VNB pe cap de 
locuitor

Valoare 
IDU

Femei Băr-
bați

Femei Băr-
bați

Femei Băr-
bați

Femei Băr-
bați

Femei Băr-
bați

România 0,986 0,809 0,821 79,4 72,5 14,6 13,9 10,6 11,3 19.487 28.569

Federația 
Rusă

1,015 0,828 0,816 77,6 66,9 15,9 15,2 11,9 12,1 19.969 30.904

Ucraina 0,995 0,745 0,749 76,7 67,0 15,2 14,8 11,3 11,3 6.064 10.232

Uniunea 
Europea-
nă

0,977 0,888 0,909 83,8 78,6 17,2 16,5 11,7 12,1 29.940 46.403

IDU foar-
te ridicat

0,979 0,880 0,898 82,4 76,7 16,7 16,1 12,0 12,1 30.171 50.297

Tabelul D: IDU 2018 pentru România relativ la țările și grupurile selectate

Indicele Inegalității de Gen (IIG)
RDU 2010 a introdus IIG, ce reflectă inegalitățile bazate pe gen în trei dimensiuni – 
sănătate reproductivă, emancipare și activitate economică. Sănătatea reproductivă 
este măsurată prin mortalitatea maternală și rata nașterilor adolescentine; eman-
ciparea este măsurată prin ponderea locurilor în parlament deținute de femei și 
obținerea de educație secundară și superioară de către fiecare gen; iar activitatea 
economică este măsurată prin rata de participare pe piața de muncă pentru femei și 
bărbați. IIG poate fi interpretat ca pierdere în dezvoltarea umană din cauza inegali-
tății dintre femei și bărbați în trei dimensiuni IIG. Pentru mai multe detalii privind 
IIG, consultați Nota Tehnică 4.

România are o valoare IIG de 0,316, plasând-o pe locul 69 din 162 de țări în 
indicele din 2018. În România, 18,7% din locurile din parlament sunt deținute de 
femei, iar 87,2% din femeile adulte au cel puțin educație secundară, comparativ cu 
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93,1% dintre bărbați. Pentru fiecare 100.000 de nașteri, 31.0 femei mor din cau-
za complicațiilor la naștere; rata nașterilor adolescentine este de 36,2 nașteri per 
1.000 de femei cu vârsta între 15-19 ani. Participarea femeilor pe piața de muncă 
este de 45,6% comparativ cu 64,2% pentru bărbați (vedeți Tabelul E).

Comparativ, Federația Rusă și Ucraina sunt pe locurile 54, respectiv 60 în acest 
indice.

Valoa-
re IIG

Clasi-
ficare 
IIG

Rata 
morta-
lității 
mater-
ne

Rata naș-
terilor 
adoles-
centine

Numărul 
de femei 
în par-
liament 
(%)

Populația cu 
cel puțin edu-
cație secunda-
ră(%)

Rata de parti-
cipare în forța 
de muncă (%)

Femei Băr-
bați

Femei Băr-
bați

România 0,316 69 31,0 36,2 18,7 87,2 93,1 45,6 64,2

Federația 
Rusă

0,255 54 25,0 20,7 16,1 96,3 95,7 54,9 70,5

Ucraina 0,284 60 24,0 23,7 12,3 94,0 95,2 46,7 62,8

Uniunea 
Europeană

0,106 — 7,0 9,7 30,2 84,2 88,0 51,3 64,0

IDU foarte 
ridicat

0,175 — 15,0 16,7 27,2 87,0 88,7 52,1 69,0

Tabelul E: IIG 2018 pentru România relativ la țările și grupurile selectate

Rata de mortalitate maternă este exprimată în numărul de morți per 100.000 
de nașteri iar rata nașterilor adolescentine este exprimată în numărul de nașteri 
per 1.000 de femei cu vârstele între 15-19 ani.

Indicele Multidimensional al Sărăciei (IMS)
RDU 2010 a introdus IMS, care identifică multiple privațiuni suprapuse suferite 
de indivizi în 3 dimensiuni: sănătate, educație și standard de viață. Dimensiunile 
sănătății și educației sunt bazate pe doi indicatori fiecare, pe când standardul de 
viață este bazate pe șase indicatori. Toți indicatorii sunt ajustați pentru a crea un 
scor de privațiune, iar scorurile de privațiune sunt calculate pentru fiecare individ 
din studiu. Un scor de privațiune de 33,3% (o treime din indicatorii ajustați) este 
folosit pentru a distinge între sărăci și non-săraci. Dacă scorul de privațiune este de 
33,3% sau mai mare, casa (și toată lumea din ea) este clasificată drept săracă mul-
tidimensional. Indivizii cu un scor de deprivare mai mare sau egal de 20% dar mai 
mic de 33,3% sunt clasificați ca vulnerabili la sărăcie multidimensională. În final, 
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indivizii cu un scor de privațiune mai mare sau egal de 50% trăiesc în sărăcie multi-
dimensională severă. IMS este calculat pentru 101 țări în dezvoltare în RDU 2019. 
Definițiile privațiunilor din fiecare indicator, precum și metodologia IMS sunt date 
în Nota Tehnică nr. 5. Din pricina unei lipse de date relevante, IMS nu a fost calcu-
lat pentru această țară.

Panourile de bord 1-5
Țările sunt grupate parțial în funcție de performanța lor în fiecare indicator în trei 
grupuri de dimensiune aproximativ egală (tercile), astfel, există tercila superioară, 
tercila medie și tercila inferioară. Intenția nu este de a sugera praguri sau valori 
țintă pentru acești indicatori ci să permită o evaluare grosieră a performanței țării 
în comparație cu altele. Codarea pe trei culori permite vizualizarea unei grupări 
parțiale de țări în funcție de indicator. Poate fi privită ca o unealtă simplă de vi-
zualizare deoarece ajută utilizatorii să vadă imediat performanța țării. O țară care 
este în grupul superior se descurcă mai bine ca două treimi din țări (adică este în 
treimea cea mai performantă); o țară care este în grupul mediu se descurcă mai bine 
ca o treime din țări dar mai rău decât cel puțin o treime (adică este în treimea cu 
performanțe medii); iar o țară care este în treimea inferioară se descurcă mai rău 
decât cel puțin două treimi din țări (adică este în treimea cel mai puțin performan-
tă). Mai multe detalii despre gruparea parțială din acest tabel sunt date în Nota 
Tehnică nr. 6.

Panoul 1: Calitatea dezvoltării umane
Acest panou conține o selecție de 14 indicatori asociați cu calitatea sănătății, edu-
cației și standardului de viață. Indicatorii privind calitatea sănătății sunt prognoza 
sănătății pierdute, numărul de doctori, și numărul de paturi de spital. Indicato-
rii privind calitatea educației sunt raportul de elevi la profesori în școlile primare, 
numărul de învățători de școală primară pregătiți să predea, procentajul școlilor 
primare (secundare) cu aces la internet, și scorurile Programului pentru Evaluarea 
Internațională a Studenților (PISA) în matematică, citire și științe. Indicatorii pri-
vind calitatea standardului de viață sunt proporția de oameni angajați în locuri de 
muncă vulnerabile, proporția populației rurale cu acces la electricitate, proporția 
populației ce folosește surse îmbunătățite de apă potabilă, și proporția din popula-
ție ce folosește facilități sanitare îmbunătățite.

O țară ce se situează în tercila superioară în toți indicatorii poate fi considerată 
o țară cu cea mai înaltă calitate a dezvoltării umane. Panoul arată că nu toate țările 
din grupul cu dezvoltare umană foartă înaltă au cea mai mare calitate a dezvoltării 
umane și că multe țări în grupul cu dezvoltare umană slabă sunt în tercila inferioară 
a tuturor indicatorilor de calitate din tabel.
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Tabelul G oferă numărul de indicatori în care România performează: mai bine 
decât două treimi din țări (adică este în treimea superioară); mai bine ca cel puțin o 
treime dar mai rău ca cel puțin o treime (adică este în treimea medie); și mai rău de-
cât două treimi din țări (adică este în treimea inferioară). Datele privind Federația 
Rusă și Ucraina sunt de asemenea arătate în tabel pentru comparație

Calitatea 
sănătăţii (3 
indicatori)

Calitatea edu-
caţiei (7 indica-

tori)

Calitatea standar-
dului de viaţă
(4 indicatori)

Total
(14 indicatori)
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Număr de indicatori

România 1 1 1 0 3 1 2 2 0 3 6 2 3

Federaţia 
Rusă

2 1 0 1 3 0 2 2 0 5 6 0 3

Ucraina 2 1 0 1 3 0 2 2 0 5 6 0 3

Tabelul G: Rezumatul performanţelor României cu privire la calitatea indicatorilor de 
dezvoltare umană relative la ţările selectate

Panoul 2: Clivajul de gen pe parcursul vieții
Acest panou conține o selecție de 12 indicatori-cheie ce arată clivajele de gen în 
alegeri și oportunități pe parcursul vieții – copilărie, tinerețe, maturitate și bă-
trânețe. Indicatorii se referă la educație, piața de muncă și munca, reprezentarea 
politică, uzul timpului și protecția socială. Trei indicatori sunt prezentați doar 
pentru femei și restul sunt prezentați în forma unui raport femei-bărbați. Țările 
sunt grupate parțial în funcție de performanța în fiecare indicator în trei grupuri 
de dimensiune aproximativ egală (tercile). Raportul de sex la naștere este o ex-
cepție – țările sunt împărțite în două grupuri: grupul natural (țări cu o valoare de 
la 1,04 la 1,07 inclusiv) și grupul cu influență de gen (țările cu orice alte valori). 
Deviațiile de la acest aport au implicații pentru nivelurile de înlocuire a popu-
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lației, sugerează posibile probleme viitoare sociale și economice și pot indica o 
părtinire de gen.

Tabelul H oferă numărul de indicatori în care România performează: mai bine 
decât două treimi din țări (adică este în treimea superioară); mai bine ca cel puțin o 
treime dar mai rău ca cel puțin o treime (adică este în treimea medie); și mai rău de-
cât două treimi din țări (adică este în treimea inferioară). Datele privind Federația 
Rusă și Ucraina sunt de asemenea arătate în tabel pentru comparație.

Copilărie şi 
tinereţe  
(5 indicatori)

Maturitate  
(6 indicatori)

Bătrâneţe  
(1 indicator)

Total  
(12 indicatori)
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Număr de indicatori

România 5 0 0 1 5 0 1 0 0 7 5 0 0

Federaţia 
Rusă 4 1 0 3 3 0 1 0 0 8 4 0 0

Ucraina 2 3 0 2 1 1 0 0 0 4 4 1 3

Tabelul H: Rezumatul performanţelor României cu privire la panoul clivaje de gen pe par-
cursul vieţii, relative la ţările selectate

Panoul 3: Emanciparea femeilor
Acest panou conține o selecție de indicatori specifici emancipării femeilor ce per-
mite ca emanciparea să fie comparată în trei dimensiuni – sănătatea reproductivă și 
planificarea familială, violența împotriva fetelor și femeilor, și emanciparea socioe-
conomică. Codarea pe trei culori permite vizualizarea unei grupări parțiale de țări 
pe indicator. Majoritatea țărilor au cel puțin un indicator în fiecare tercilă, ceea ce 
presupune că emanciparea femeilor este inegală în toți indicatorii și țările.

Tabelul I oferă numărul de indicatori în care România performează: mai bine 
decât două treimi din țări (adică este în treimea superioară); mai bine ca cel puțin o 
treime dar mai rău ca cel puțin o treime (adică este în treimea medie); și mai rău de-
cât două treimi din țări (adică este în treimea inferioară). Datele privind Federația 
Rusă și Ucraina sunt de asemenea arătate în tabel pentru comparație.
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Sănătate reproduc-
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(4 indicatori)
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Număr de indicatori

România 0 1 1 1 1 0 3 2 0 4 4 1 4

Federaţia 
Rusă 3 0 0 0 0 0 3 0 0 6 0 0 7

Ucraina 4 0 0 1 2 0 1 2 1 6 4 1 2

Tabelul I: Rezumatul performanţelor României cu privire la panoul emanciparea femeilor 
relative la ţările selectate

Panoul 4: Durabilitatea mediului
Acest panou conține o selecție de 11 indicatori ce acoperă durabilitatea mediului și 
amenințările de mediu. Indicatorii privind durabilitatea mediului prezintă niveluri 
de sau schimbări în consumul de energie, emisii de dioxid de carbon, schimbări în 
suprafața împădurită, retrageri ale corpurilor de apă dulce, și epuizarea resurse-
lor naturale. Indicatorii privind amenințările de mediu sunt ratele de mortalitate 
atribuite poluării casnice și a aerului ambiental, precum și serviciilor nesigure de 
apă, sanitație și igienă, procentajul de pământ care este degradat, și valoarea Indi-
celui Listei Roșii a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, ce măsoară 
schimbarea în riscul de extincție agregat în grupuri de specii. Procentajul de pă-
mânt împădurit nu este colorat deoarece are scopul de oferi context pentru indica-
torul privind schimbarea în dimensiunea suprafeței împădurite.

Tabelul J oferă numărul de indicatori în care România performează: mai bine 
decât două treimi din țări (adică este în treimea superioară); mai bine ca cel puțin o 
treime dar mai rău ca cel puțin o treime (adică este în treimea medie); și mai rău de-
cât două treimi din țări (adică este în treimea inferioară). Datele privind Federația 
Rusă și Ucraina sunt de asemenea arătate în tabel pentru comparație.
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Sustenabilitatea medi-
ului (7 indicatori)

Ameninţări de mediu (4 
indicatori)

Total (11 indicatori)
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Număr de indicatori

România 1 6 0 3 1 0 4 7 0 0

Federaţia 
Rusă 1 1 5 3 1 0 4 2 5 0

Ucraina 1 4 2 2 1 1 3 5 3 0

Tabelul J: Rezumatul performanţelor României cu privire la panoul durabilitatea mediului 
relative la ţările selectate

Panoul 5: Durabilitate socioeconomică
Acest panou conține o selecție de 11 indicatori ce acoperă durabilitate economi-
că și socială. Indicatorii de durabilitate economică sunt economiile nete ajustate, 
serviciul total de datorii, formarea capitalului brut, forța calificată de muncă, di-
versitatea exporturilor și cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea. Indicatorii de du-
rabilitate socială sunt rata de dependenţă a persoanelor în vârstă proiectată pe anul 
2030, raportul dintre cheltuielile cu sănătatea și educaţia și cele militare, schimbă-
rile în inegalitate provocate de distribuția IDU, și schimbările în inegalitatea de gen 
și de venituri. Cheltuielile militare nu sunt colorate deoarece au scopul de a oferi 
context pentru indicatorul privind cheltuielile din sănătate și educaţie și nu sunt 
considerate un indicator al durabilităţii socioeconomice.

Tabelul K oferă numărul de indicatori în care România performează: mai bine 
decât două treimi din țări (adică este în treimea superioară); mai bine ca cel puțin o 
treime dar mai rău ca cel puțin o treime (adică este în treimea medie); și mai rău de-
cât două treimi din țări (adică este în treimea inferioară). Datele privind Federația 
Rusă și Ucraina sunt de asemenea arătate în tabel pentru comparație.
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Durabilitate eco-
nomică (6 indicatori)

Durabilitate socială 
(5 indicatori)

Total (11 indicatori)
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Număr de indicatori

România 2 2 2 1 3 1 3 5 3 0

Federaţia 
Rusă 2 3 1 2 1 2

4 4 3
0

Ucraina 2 2 2 2 1 2 4 3 4 0

Tabelul K: Rezumatul performanţelor României cu privire la panoul durabilitate socioeco-
nomică relative la ţările selectate



Indicele de dezvoltare umană. Creștere sau dezvoltare?  
O dilemă existențială a lumii contemporane

Loredana Radu

Creștere sau dezvoltare? O opțiune cu o influență copleșitoare asupra 
viitorului unei țări
Există, în momentul de față, la nivel global, țări cu grade diferite de dezvoltare. Am 
fi tentați să argumentăm că avansul inegal al unor state este echitabil sau justificat, 
într-o anumită măsură. Până la urma urmei, culegem ce semănăm: o țară cu siste-
me robuste, cu oameni harnici, cu resurse naturale utilizate judicios, se va ridica 
mai rapid decât o țară lipsită de busolă politică, care nu este capabilă să le asigure 
propriilor cetățeni un trai rezonabil sau care asistă neputincioasă la jocurile de pu-
tere globale. Oricând de atractiv ar fi un astfel de argument, vom rezista tentației 
de a-l accepta necondiționat. Aceasta în primul rând pentru că diferențele între cele 
mai bogate și cele mai sărace țări sunt frapante și se accentuează de la o zi la alta, 
ceea ce pune argumentul „culegem ceea ce semănăm” în dificultate. Cum putem 
explica „migrarea” capitalului doar spre anumite zone sau categorii sociale într-un 
timp extrem de scurt? Acumularea avuției necesită timp, energie, eforturi conside-
rabile făcute de generații întregi. 

Înțelegerea modului în care se poate dezvolta o națiune, a modelelor de creș-
tere, a mecanismelor prin care se creează, se acumulează și se distribuie avuția 
națională reprezintă un element cheie nu doar în literatura de specialitate, ci și în 
fundamentarea unor politici publice indispensabile, structurale. Factorul econo-
mic este crucial pentru progresul unei națiuni, însă nu este și suficient. Creșterea 
economică fără accent pus mecanismele redistributive nu poate fi nici de durată 
și nici robustă; oricât de fulminantă ar fi, o astfel de creștere nu va conduce la un 
plus de bunăstare pentru cetățeni, ci va genera stagnare, iar, în cele mai multe 
cazuri, subdezvoltare. În final, toate resursele acumulate pot fi consumate pentru 
a contracara sau anula efectele negative ale unei creșteri economice lipsite de sus-
tenabilitate. În plus, există fenomene, precum dezastrele sau epidemiile, care pot 
șterge cu buretele ani întregi de creștere, anulând avantaje competitive acumulate 
cu greu și reconfigurând balanța dezvoltării. Pe de altă parte, creșterea robustă 
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și echilibrată poate ajuta o țară sau o regiune să-și revină mai ușor după crize și 
șocuri externe. 

În cuvintele lui Paul Krugman, laureat al Premiului Nobel pentru Economie, 
„inegalitatea frânează dezvoltarea” (2014), iar mecanismele redistributive, prin 
care se asigură o oarecare echitate economică și socială, sunt benefice pentru creș-
tere, în general. Legătura dintre inegalitate și subdezvoltare, precum și cea dintre 
politicile redistributive sustenabile și creștere, sunt documentate și de economiștii 
Fondului Monetar Internațional: „există o corelație robustă între reducerea inega-
lităților și creșterea durabilă” (Ostry, Berg & Tsangarides, 2014). 

Din nefericire, sunt puține zonele în care mecanismele redistributive func-
ționează și contribuie la nivelarea inegalităților. Sistemele globale moderne se 
confruntă cu crize tot mai ample și mai profunde care pun sub semnul întrebă-
rii modelele de dezvoltare promovate și urmate în multe economii. Preocuparea 
organizațiilor internaționale de a schița un model de dezvoltare cât mai incluziv 
este una tot mai clară. Bunăstarea unei națiuni depinde atât de creșterea econo-
mică, cât și de dezvoltarea societății, în ansamblu. Între cele două concepte exis-
tă o complementaritate clară, dar și multiple diferențe. Creșterea economică pune 
accentul pe maximizarea rezultatelor obținute, în raport cu resursele utilizate, și 
se concentrează pe eficiență, pe productivitate. Evident, creșterea aduce cu sine 
decalaje, câștigători și pierzători. În mod inevitabil, creșterea generează inegalități. 
Cu mai mult de cinci decenii în urmă, Samuel Kuznets, unul dintre artizanii teoriei 
creșterii economice, a postulat că inegalitățile de venituri se reduc în mod spontan 
– se topesc, pe măsură ce capitalismul devine mai matur și mai capabil să gestio-
neze provocările sociale, economice și politice1. Thomas Piketty – economistul care 
a publicat unul din cele mai recente studii de amploare despre capitalism2 - consi-
deră că teoria lui Kuznets este una „magică”, utilizată pentru a demonta „spirala 
inegalității” inspirată de economiștii de stânga. Dacă inegalitățile se topesc în mod 
spontan, atunci de ce ar mai fi necesare politicile redistributive? De ce ar fi nevoie 
de intervenția statului pentru a crește convergența, pentru a gestiona disparitățile 
regionale, pentru a veghea la modul în care sunt integrate în societate persoane-
le din zone sau grupuri defavorizate? Prin urmare, liberala teorie a lui Kuznetz a 
alimentat ideea conform căreia intervenția oublică în distribuirea avuției trebuie 
minimizată cât mai mult cu putință. 

Creșterea economică este un concept cantitativ, iar indicatorul său emblematic 
este Produsul Intern Brut pe cap de locuitor (PIB per capita). Însă un PIB per capita 
mare sau în ascensiune nu este în mod automat echivalent cu o dezvoltare accelera-

1 Samuel Kuznets, Economic growth and income inequality. The American Economic Review, 
1955. 

2 Thomas Piketty, Capitalul în secolul XXI, București, Editura Litera, 2015.
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tă; așa cum nici bogăția nu conduce în mod automat la o stare generală de bine, însă 
vom reveni asupra acestui aspect. Dacă ne raportăm la creșterea PIB în statele din 
Europa Centrală și de Est (a se vedea și Figura 1 de mai jos), creștere mai dinamică 
decât cea observată la multe state din Europa de Vest, am putea afirma că această 
regiune este printre cele mai dezvoltate, printre cele mai fertile zone ale lumii. 

Figura 1. Ritmul de creștere al PIB în UE, Zona Euro și Europa Centrală și de Est/ Sursa 
datelor: Eurostat, prelucrare proprie

Indexul Dezvoltării Umane – un reper utilizat pe plan internațional pentru a 
compara statele lumii în funcție de trei coordonate principale – sănătate, educație 
și standardul de viață – nu reprezintă în mod necesar o oglindă a creșterii economi-
ce. De pildă, cel mai recent Human Development Report (2019) relevă că România 
este pe locul 52 în clasamentul statelor din prisma forței sale de a propulsa dezvol-
tarea propriilor săi cetățeni; și aceasta în ciuda creșterii galopante a PIB-ului din 
ultima perioadă (de 3-4% pe an, în condițiile în care media UE a fost de 2% în anul 
2018). În clasamenul Indexului Dezvoltării Umane, România este, desigur, surcla-
sată de statele nordice (Germania, Suedia, Norvegia, Finlanda etc.) – aspect care 
nu ne miră, progresele acestora fiind de domeniul evidenței. În același clasament, 
România este depășită și de multe țări vecine, precum Ungaria, Bulgaria, Croația, 
Muntenegru, țări care sunt privite în spațiul public autohton cu un vag sentiment 
de superioritate, cu o ușoară infatuare. În mod firesc, poziționarea țării noastre în 
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acest clasament ar trebui să ne pună pe gânduri, să constituie un moment de refle-
xie, un prilej pentru a formula câteva întrebări esențiale. Dacă PIB-ul nu se reflectă 
în calitatea vieții, a educației și a sănătății noastre, atunci unde este el valorizat? 
Pentru cine sau pentru ce lucrează acest PIB ? Cum poate fi recalibrată creșterea 
economică pentru a genera beneficii concrete pentru cetățenii săi, pentru a propul-
sa motoarele binelui public? 

Dezvoltare nu poate fi redusă la bani
În mod cert, dezvoltarea nu poate fi redusă la bani. Viața unui om nu poate fi mone-
tizată în întregime, în ciuda faptului că sunt multe laturi ale vieții individuale care 
pot fi cuantificate și exprimate prin cifre și statistici. Statisticile nu pot spune întrea-
ga poveste a vieții unui om. Ceea ce înseamnă că nici PIB-ul nu va putea radiografia 
toate dimensiunile dezvoltării, nu ne va ajuta să vedem toate nuanțele creșterii și 
descreșterii umane. În acest sens, un exemplu care ni se pare edificator și care poate 
fi surprins în date succinte este prăpastia dintre nivelul PIB și poziția clasamentul 
Indicelui Fericirii Globale – un nou indicator al dezvoltării umane care ia în calcul o 
multitudine de factori care se leagă direct de fericirea individuală. Așa cum se poate 
vedea în Figura 2 de mai jos, care prezintă datele comparative pentru primele 20 de 
țări în clasamentul PIB, sunt state extrem avansate economic, dar ai cărei cetățeni 
sunt puțin satisfăcuți cu viața lor. Spre exemplu, Qatar – țara fruntașă la capitolul 
PIB – ocupă un modest loc 35 în clasamenul fericirii globale; Hong Kong – care ocupă 
locul 7 în ierarhia mondială a PIB – este pe poziția 71 a fericirii globale3. 

Figura 2: Comparație între nivelul PIB și Indicele Fericirii Globale
Sursa: World Economic Forum, World Happiness Index, 2017, prelucrare proprie

3 John Helliwell, Richard Layard and Jeffrey Sachs (Eds.) (2017). World Happiness Report 2017, 
https://s3.amazonaws.com/happiness-report/2017/HR17.pdf 
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Așa cum am văzut, dezvoltarea este un concept multidimensional, care pre-
supune modificări structurale substanțiale la nivel economic, social, politic, edu-
cațional, tehnologic, ecologic. Spre deosebire de conceptul de creștere economică, 
dezvoltarea economică este un concept calitativ complex care se scutură de „tirania 
PIB” cu scopul de a se centra asupra bunăstării de ansamblu a societății, ceea ce 
implică reducerea inegalităților între diferite categorii și paliere sociale, diminuarea 
sărăciei, creșterea nivelului de ocupare, îmbunătățirea oportunităților de afaceri 
și de angajare, îmbunătățirea calității vieții, actualizarea competențelor, inovarea 
tehnologică și multe alte aspecte. Atunci când vorbim de creștere economică, ne 
limităm strict la acumularea de valoare într-o economie. Atunci când vorbim des-
pre dezvoltare economică, avem în vedere și aspectele legate de modul în care se 
realizează și este pusă în mișcare această acumulare de valoare în relație cu mediul 
social, mediul politic sau cu cel instituțional.

Unul dintre cele mai ambițoase demersuri recente de re-problematizare a dez-
voltării într-o manieră mai cuprinzătoare a fost inițiată de Președintele Sarkozy în 
anul 2010 – deci, în plină criză economică. O scurtă paranteză. Dacă putem găsi 
și părți bune într-o criză de amploarea celei care a debutat în 2007-2008, atunci 
acestea trebuie să se refere la 

Întorcându-ne la inițiativa Președintelui Sarkozy, putem spune că aceasta a 
fost printre cele mai de relief idei menită a reabilita dezvoltarea umană ca principiu 
călăuzitor în crepusculul creat de criza economică. Proiectul de reșapare a dezvoltă-
rii a fost coordonat de profesorul Jean-Paul Fitoussi și de doi deţinători ai Premiu-
lui Nobel pentru economie, Joseph Stiglitz și Amartya Sen. Așa-numita „comisie 
Fitoussi” a analizat timp de 18 luni indicatorii care ar trebui să facă parte din „mix”-
ul „dezvoltării”, „progresului”, „bunăstării” și care să permită niște interpretări și 
orientări mai rezonabile ale realităților socio-economice. 

„În cele mai multe cazuri, statisticile ce au la bază PIB-ul sugerează că eco-
nomia este mai puternică decât o percep cetăţenii. Mai mult, concentrarea asupra 
PIB-ului creează conflicte, chiar paradoxuri: liderii politici doresc să îl maximizeze, 
în timp ce cetăţenii solicită ca atenţia să fie îndreptată și către consolidarea senti-
mentului de securitare (economică și psihologică), reducerea poluării aerului și a 
apei, diminuarea poluării fonice” ș.a. – fiind posibil ca toate aceste cerinţe, odată 
satisfăcute, să reducă PIB/ capita (Stiglitz, 2009). 

Felul în care măsurăm dezvoltarea ar trebui să oglindească viața în ansamblu. 
Un stat poate crește economic, însă condițiile de trai ale cetățenilor săi se pot ero-
da. Robert Kennedy declara în 1968, anul candidaturii sale la Președinția SUA, că 
„PIB-ul măsoară napalm-ul și focoasele nucleare” (apud. Stiglitz, 2009). Cu alte 
cuvinte, PIB-ul topește în malaxorul creșterii economice toate investițiile, indi-
ferent de efecte, indiferent de impact. Pentru o ilustrare și mai plastică a acestui 



PREAMBUL / 77

aspect, putem privi la statele africane, care, deși dețin multe bogății subterane 
(aur, diamante, platină etc.), nu asigură un trai decent pentru proprii cetățeni, ce-
tățeni care trăiesc la limita subzistenței, fiind secerați nu numai de sărăcia atroce, 
dar și de violența extremă a unor războaie fără sfârșit. Potrivit estimărilor făcute 
de Banca Mondială, în Africa sărăcia extremă a scăzut cu doar 4% în decurs de 
aproape 30 de ani – mai exact, de la 52% în 1981 la 48% în 2010 (Ndaba, 2014). 
Aceasta este o scădere foarte modestă, dacă ne raportăm la perioada care face 
obiectul analizei – aproape trei decenii(!) – dar și la fondurile umanitare care au 
fost alocate de-a lungul anilor pentru a sprijini multe regiuni africane (!). Dacă ne 
întoarcem privire spre avansul economic al Africii sub-sahariene, vom descoperi 
o imagine cu totul diferită: un tempo alert, statistici triumfaliste care indică o 
regiune în plin avânt. În prezent, Africa subsahariană este situată locul trei în 
lume în ceea ce privește ritmul de creștere al PIB-ului, după Asia de Est și Asia de 
Sud (Idem). Logica „paradoxulului african” poate fi replicată în mult alte regiuni 
și țări, chiar dacă poate nu cu aceeași intensitate. Nici nu trebuie să căutăm prea 
departe. România este, la rândul ei, un studiu de caz potrivit pentru ilustrarea 
acestei logici. Cum altfel am putea explica diferența de altitudine dintre „culmea” 
economică și „depresiunea” calității vieții?! Cum altfel am putea justifica inega-
litățile în creștere dintre regiunile țării noastre, dintre rural și urban, dintre cei 
câțiva poli de creștere (București, Cluj, Timișoara, Iași) și...restul? Paradoxul afri-
can – în toate versiunile sale, inclusiv sau mai ales în versiunea sa românească 
- ne trimite la problema inegalităților, pe care ajungem să o vizualizăm în mod 
mai realist, fiind mai atenți la implicațiile dezechilibrelor și nu numai la analize 
și date terne. Inegalitățile sunt decontate de noi, cetățenii. În Human Develop-
ment Report 2019, se arată că secolul XXI a adâncit inegalități existente, dar a și 
creat altele complet noi, care se referă, cu precădere, la accesul la cunoaștere și la 
tehnologie: 

„În secolul XXI, găsim mulți oameni care nu au perspective pentru un viitor 
mai bun. Lipsiți de speranță, scop și demnitate, ei privesc de pe marginea societă-
ții cum alții se lansează în curse nebunești pentru acumularea de avuție. La nivel 
global, sunt mulți cei care au scăpat de sărăcia extremă, însă și mai mulți sunt 
aceia care nu acces la oportunități și la resursele potrivite pentru a-și controla 
viețile. De mult prea multe ori poziția în societate este dictată de gen, etnie și de 
bogăția părinților.” (HDR, 2019, 1). 

Dezvoltarea economică este, așadar, un concept foarte generos, larg, nuanțat, 
care vizează un orizont de timp mai îndelungat și care reprezintă sau ar trebui 
să reprezinte scopul oricărei acțiuni în planul politicilor publice. Joseph Stiglitz 
(2019) vorbește despre „capitalismul progresiv”, ca alternativă la neoliberalismul 
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dezlănțuit, ale cărui efecte „nu mai pot fi inversate de niciun glonț magic”4. În vi-
ziunea fostului economist-șef al Băncii Mondiale, o agendă de guvernare coerentă 
– care să se concentreze, simultan, pe educație de calitate, pe cercetare, pe secu-
ritate economică, pe accesul la muncă și sănătate, pe condiții de locuire decente 
ș.a. – ar putea recupera măcar o parte din decalajele uneori frapante din interiorul 
țărilor și regiunilor. Triunghiul guvernare – dezvoltare - globalizare a intrat într-o 
actualitate tulburătoare și nu este nici o îndoială că ea va ocupa prim planul pre-
ocupărilor în următorii ani, dacă nu decenii. „Globalizarea poate construi o serie 
de premise ale dezvoltării, o atmosferă prielnică, dar nu poate asigura și dezvol-
tarea propriu-zisă, care cade în sarcina statelor” (Dobrescu, 2016, p. 15). Thomas 
Piketty este economistul francez care a publicat cel mai recent studiu cu privire la 
evoluția și structura inegalității pe plan global - Capital in the Twenty-First Century, 
Harvard: Harvard University Press, 2014. În viziunea lui, „istoria inegalitarismu-
lui este modelată de ceea ce actorii economici, sociali și politici consideră că este 
just, de puterea relativă a acestor actori, precum și de alegerile colective rezultate 
din exercitarea acestei puteri”; aceasta înseamnă că orice analiză a dezvoltării și, 
implicit, a inegalităților, va lua în calcul – pe lângă factorii economici - aspecte 
contextuale, ancorate de cele mai multe ori în calitatea deciziei politice. De aici ca-
racterul provizoriu și prudent al estimărilor – mai ales al estimărilor pe termen 
lung – cu privire la evoluția inegalităților. Spre deosebire de precursorii săi care 
au formulat scenarii ale creșterii și descreșterii economice, Piketty este cel care 
postulează fragilitatea unui pattern atunci cât discutăm despre dezvoltare și inega-
litate. Prin urmare, a înțelege structura inegalității este poate chiar mai important 
decât proiecțiile statistice, care, nu pot fi valide decât în anumite împrejurări. O 
analiză riguroasă a inegalității globare ar trebui să se concentreze pe cauzele dispa-
rității marcate dintre veniturile și avuția deținute de diferite grupuri sociale, dar 
și pe sistemele de justificare economică, socială, morală și politică asociate acestor 
disparități. 

Care sunt ingredientele unui trai fericit? Coordonatorii proiectului Fericirii 
Globale au identificat 6 factori esențiali, care sunt foarte bine conturați în statele 
fruntașe din Indexul Fericirii Globale: PIB per capita, anii de viață sănătoasă, spri-
jin social (posibilitatea de a beneficia de sprijin în momente grele), încrederea (în-
țeleasă drept absența percepută a corupției la nivel guvernamental și de business), 
libertatea de a lua decizii cu privire la viața proprie și generozitatea5. Toate aceste 
ingrediente ale fericirii există au putut fi observate în doze foarte mari la cetățe-

4 Joseph Stiglitz, Progressive Capitalism Is Not an Oxymoron. We can save our broken economic system 
from itself. The New York Times, 19 aprilie 2019, accesat la https://www.nytimes.com/2019/04/19/
opinion/sunday/progressive-capitalism.html

5 John Helliwell, Richard Layard and Jeffrey Sachs (Eds.) (2017). World Happiness Report 2017, 
https://s3.amazonaws.com/happiness-report/2017/HR17.pdf
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nii statelor „fericite”, modelând predispoziția acestora de a se simți confortabil în 
propriile lor țări. Cum rămâne cu statele pesimiste, care nu întrezăresc cu ușurință 
speranța relansării și a unei vieți luminoase? 

În absența unei viziuni consolidate privind dezvoltarea umană, orice program 
de guvernare va orbecăi în jurul unor pseudo-priorități lesne de anihiliat. Crește-
rea economică nu este sinonimă cu dezvoltarea, dezvoltare care este în mod simul-
tan un fenomen economic, social, politic și cultural (Goldin, 2019), cu implicații 
semnificative pentru un număr enorm de dimensiuni conceptuale și practice. Prin 
reducerea dezvoltării doar la componenta sa economică este contrazisă realitatea 
contemporană, în care inegalităile vizează nu doar „avuția, ci și accesul la oportuni-
tăți, atenție și respect” (T. G. Ash).

Dacă încredere nu este, nimic nu este
Pentru că încrederea este un element de bază al satisfacției vieții, ne vom opri pu-
țin asupra acesteia. În România avem o sensibilitate aparte atunci când se discută 
despre încredere – despre încrederea în instituții, în guvern, în ziua de mâine, în 
cei cunoscuți, în teme și informații vehiculate în spațiul public. Țara noastră trece 
printr-o criză de încredere care pare a se adânci cu fiecare guvernare. Desigur, sunt 
multe alte state care se confruntă cu același fenomen – erodarea generalizată a în-
crederii, care vine întotdeauna „la pachet” cu reacții aflate la marginile spectrului 
politic sau democratic, cu polarizarea societății, cu scindarea oameni în diferite 
tabere și „triburi”. În cazul nostru, chestiunea încrederii depășește cadrul pur so-
ciologic, pentru că este utilizată – ca argument, ca premisă, ca fundamentare – în 
multe programe, politici și decizii publice. Însă, cu cât este vehiculată mai mult ca 
argument public, cu atât parcă încrederea se deteriorează și mai mult, devine o 
fantomă. 

 Evoluțiile contemporane relevă că principala problemă cu care se confrun-
tă societăţile dezvoltate este capacitatea redusă a statelor de a livra prosperitate, 
ceea ce antrenează apatie și pesimism – ambele generalizate. Aceste lucru este an-
corat într-un proces de redistribuire insuficient fundamentat, ceea ce a dus la ac-
centuarea inegalităţilor, la diminuarea clasei de mijloc, la șubrezirea stabilităţii, la 
zdruncinarea unor echilibre și așa firave. Apatia publică mai poate fi și efectul unor 
rezultate modeste în procesul propriilor performanţe economice. Perioada post-
criză a pus în lumină un adevăr – încrederea are valențe economice. Ritmul modest 
de refacere economică în perioada post-criză, ridicarea masivă a lumii emergente, 
nu fac decât să precipite această preocupare și să-i confere o centralitate de netă-
găduit. Din perioadele dificile se iese prin încredere, printr-o viziune articulată, 
care să inspire optimism, printr-o strategie coerentă care să fie explicată și suscite 
dezbateri fundamentate, obiective, ancorate în date și preocupări reale. Cei mai 
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mari economiști și analiști care vorbesc despre crize, perioade postcrize subliniază 
rolul de neînlocuit al încrederii. Din acest motiv, resuscitarea încrederii, refacerea 
speranţei, ar trebui situate în prim plan. Este un proces anevoios, dificil, tocmai 
pentru că el presupune confluenţa performanţei economice cu o activitate de co-
municare bine eșalonată și corelată cu experienţa și trăirile reale ale oamenilor. 
Dezvoltarea, ca și buna guvernare, are nevoie de suport social, iar acest sprijin este 
întotdeauna rezultatul dialogului, al dezbaterii, al câștigării încrederii. Relansarea 
dezvoltării merge mână în mână cu relansarea încrederii. Agenda de guvernare a 
unui stat, oricât de organizată și de fundamentată ar fi, necesită un efort susținut 
de comunicare pentru a căpăta legitimitate și pentru a recupera deficitul de încre-
dere publică. 

Răspunsurile formulate de instituțiile europene în criza economică din 2008 
au trădat nu numai o lipsă acută de coordonare, dar și tendința de a pune pe pri-
mul loc interesele naționale în detrimentul celor europene. Perioada de creștere 
economică și de bună-stare, care a precedat și a anticipat criza economică, a creat 
mirajul unei comunități europene în deplină armonie, dedicată îndeplinirii dezide-
ratelor de convergență și progres socio-economic. Atunci când România a devenit 
stat-membru, în anul 2007, UE încă prezenta o mare credibilitate politică și eco-
nomică. UE oferea promisiunea unui viitor stabil și axat pe reducerea decalajelor 
dintre statele foarte dezvoltate, adevărate „motoare” ale dezvoltării, pe de-o parte, 
și statele din Europa Centrală și de Est, care erau afectate de probleme structurale. 

Pe fondul seismelor economice care au debutat în SUA în anul 2007, a deve-
nit din ce în ce mai clar că solidaritatea europeană poate fi eclipsată cu relativă 
ușurință de interesele naționale. Deficitele publice în creștere galopantă și ratele 
șomajului ajunse la cote alarmante, în special în rândul tinerilor, au generat valuri 
de nemulțumire în multe țări europene, fapt care a forțat aderarea partidelor po-
litice la măsuri populiste, la un discurs naționalist și chiar la apariția pozițiilor de 
extremă dreaptă și stângă. Revirimentul intereselor naționale și reactivarea unor 
sentimente naționaliste au dezechilibrat complet UE, ceea ce a determinat adânci-
rea multor țări în recesiune. Criza devenită recesiune amintea de Marea Criză din 
perioada 1929-1933, ceea ce i-a determinat pe unii analiști să anunțe nu numai 
un colaps economic de proporții, dar și debutul celui de-al Treilea Război Mondial. 
În raport cu criza din 1929, criza din 2007 a avut o magnitudine fără precedent, 
rezultată din aceea că procesele de globalizare au permis ca lumea să fie mai in-
terconectată ca oricând, aspect reliefat și de un analist al Fondului Monetar In-
ternațional (FMI): „criza din 2007 este diferită de criza din 1929 prin aceea că, 
în prezent, lumea este mult mai interdependentă, iar dimensiunea potențială a 
crizei este mult mai mare.” (Wong, 2009, p. 58), ceea ce se poate vedea cu ușurință 
în Figura 1 de mai jos: 
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Fig. 1. Cross-Border Financial Interconnectedness, 1985–2010
Sursa: International Monetary Fund (2010). Understanding Financial Interconnectedness, http://

www.imf.org/external/np/pp/eng/2010/100410.pdf, p. 4.

Dihotomia „Est-Vest” sau „centru-periferie” devine din ce în ce mai proemi-
nentă, orientează discursul și deciziile liderilor europeni și alimentează curentele și 
tendințele eurosceptice. Criza euro a produs o masivă fragmentare pan-europeană 
atât la nivelul Uniunii, cât și în interiorul Statelor-Membre. Această fragmentare 
și-a pus amprenta pe poate crizele europene subsecvente (Grexit, Ucraina, criza re-
fugiaților/ migranților, terorism, Turcia, Brexit, Catalonia). Brexit, Europa cu două 
viteze (cu îndemnurile subsecvente pentru crearea unei Europe federale, centrul 
UE), accentuarea clivajelor Est-Vest și crizele politice din Europa Centrală și de Est 
nu sunt doar niște coincidențe nefericie, ci reflectări ale unei incapacități acute a 
nucleului european de a-și gestiona cele două „periferii” – cea vestică și cea estică. 
Prin urmare, această diviziune între centrul UE și periferiile UE reprezintă o pro-
blemă nodală în lumea post-liberală. Având un istoric mai vechi decât proiectul 
european, clivajul Est-Vest a fost adâncit prin Brexit, care a reactivat anxietatea 
geopolitică a statelor din Europa Centrală și de Est și temerile acestora de a nu fi 
abandonate de Occident. 

Toate crizele politice din Europa Centrală și de Est exprimă un fel de esprit du 
temps, fiind ancorate în revolta anti-liberală și anti-globalistă (cu ramificațiile sale 
anti-europene). Mișcările anti-globalizare și anti-europene reprezintă reacții ma-
sive la fenomenele asociate hiper-globalizării și hiper-integrării europene. Aceste 
reacții și contra-reacții au condus la proliferarea a două blocuri – relativ omogene ca 
aspirații, sentimente și chiar discurs: „cei care sunt cu noi” vs. „cei care sunt în exte-
rior/ împotriva noastră”, câștigători și pierzători, cetățeni care „au rămas în urma” 
integrării europene și cetățeni care au cules roadele europenizării ca în prezent să 
devină contestatarii ei cei mai vocali. 

Dezvoltarea este problemă fundamentală a Uniunii Europene, mai ales în con-
dițiile create de efectele crizei economice, de Brexit, de crizele de legitimitate și iden-
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titate. Dezbaterea privind existenţa decalajelor economice și sociale a însoţit, de la 
bun început, procesul de construcţie europeană. Ceea ce astăzi se cheamă Politica 
de Coeziune (Economică, Socială și Teritorială) a Uniunii Europene sau Politica Re-
gională și de Coeziune a UE este o politică structurală în sensul că, prin aplicarea 
acesteia, se urmărește eliminarea sau măcar atenuarea decalajelor dintre regiunile 
și cetăţenii Uniunii Europene în vederea unei dezvoltări echilibrate. 

Noi mize în jocul dezvoltării
În acest context, miza UE este de a cauta să identifice problemele structurale cu care 
se confruntă statele, regiunile sau diferitele grupuri sociale și care le frânează dez-
voltarea. Pentru aceste probleme „structurale“ trebuie căutate răspunsuri „structu-
rale“, care sunt susţinute prin „cheltuieli/transferuri structurale“. Deși Politica de 
Coeziune nu este o politică propriu-zisă de creștere economică, are un rol indirect 
în creșterea economică: acela de a crea condiţiile care să constituie un imbold pen-
tru creșterea economică. În cel mai recent exercițiu multi-anual de programare, cel 
care a ghidat și încă ghidează bugetul UE în perioada 2014-2020, politica regională 
a pierdut câteva procente bune, în favoarea politicii de competitivitate. Acest as-
pect îndeamnă Statele-Membre la dezvoltarea unor politici mai ambițioase, axate 
pe inovare, cercetare și avans tehnologic, o tendință care este în acord cu mersul 
lumii dezvoltate. Însă numai țările care au deja un avantaj competitiv pe zona de 
cercetare-inovare se califică pentru a culege roadele politicii europene de competi-
tivitate. Celelalte state, care nu au și nici nu ar fi putut avea vreun avans tehnologic 
redutabil, rămân în urmă, sunt menținute într-o stare mediocră și uneori chiar la 
limita funcționării. Desigur, ne referim, în mod special, la statele din Europa Sudică 
și din Europa Centrală și de Est, care sunt măcinate de multe probleme, începând cu 
inegalități și decalaje frapante și sfârșind cu instabilitatea politică. 

Mutarea accentului de pe Politica de Coeziune – singura politică focusată pe 
crearea convergenței sociale și economice în interiorul Uniunii – pe politicile de 
identificare și valorificare a avantajelor competitive, poate constitui o carte câștigă-
toare pe termen lung, dacă, simultan, este soluționată problema accesului la finan-
țare a statelor din Sudul UE, precum și a celor din Europa Centrală și de Est. În caz 
contrar, țările din Nord (Germania, Olanda, Danemarca, Belgia) vor avansa într-un 
ritm și mai accelerat, în timp ce restul țărilor vor stagna sau chiar vor regresa ca 
urmare a accesului dificil la resurse. Accesul problematic la finanțare (nerambursa-
bilă/ europeană, deși discuția poate fi extinsă și la finanțarea privată, după modelul 
parteneriatelor public-private) pentru statele mai puțin dezvoltate are două cauze 
relaționate. Prima se referă la condițiile (ex-ante) pentru accesarea fondurilor desti-
nate competitivității; cea de-a doua la disponibilitatea guvernelor naționale de a-și 
concepe „proiecte de țară”, pe care să le urmeze cu angajament și care să constituie 
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un fel de coloană vertebrală a priorităților statale, independent de orientări politice, 
ideologii sau mize electorale. Prima condiție trimite la chestiuni tehnice, dar care 
pot deveni insurmontabile, în absența unei contextualizări a condițiilor de eligibili-
tate sau fără o operaționalizare a principiilor referitoare la parteneriate între statele 
mai experimentate și cele care încă sunt într-o postură de „ucenic”. Cea de-a doua 
condiție are legătură directă cu viziunea de dezvoltare, care are trebui să catalizeze 
energiile creatoare ale unui stat în spiritul unei evoluții constante, cu identificarea și 
remedierea graduală a problemelor sale structurale. Dacă un stat nu își proiectează 
o filosofie articulată cu privire la dezvoltare, atunci accesul la finanțare va deveni din 
ce în ce mai greu, condiționalitățile se vor transforma în obstacole insurmontabile, 
iar retragerea într-o retorică axată pe naționalism, populism și anti-europenism va 
deveni doar o problemă de timp. În acest context, opinia publică devină extrem de 
permeabilă la amenințări „hibride”, încrederea intră în colaps, iar reziliența socială 
poate fi afectată iremediabil. 

Tema bunei guvernări se situează printre priorităţile dezbaterii contemporane 
din ultimii ani. Într-un asemenea context, ar fi riscant să încercăm o sistematizare 
a caracteristicilor pe care ar trebui să le întrunească buna guvernare. Denunțarea 
„dictaturii” PIB-ului nu înseamnă că actul de guvernare ar trebui să se bazeze ex-
clusiv pe sondaje de opinie publică. Problematizarea dezvoltării este legată de stra-
tegii, politici, decizii pe teme de interes public, de modul în care sunt comunicate 
aceste strategii și decizii, de opinii, atitudini și sentimente publice, de încredere în 
instituții, de calitatea vieții. Dezvoltarea nu mai poate fi privită doar prin lentilele 
monocrome oferite de Produsul Intern Brut (PIB) - PIB-ul poate crește, în timp ce 
viața cetățenilor se poate eroda, încrederea se poate prăbuși, iar serviciile publice se 
pot confrunta cu ineficiență structurală. Percepțiile cetățenilor cu privire la diferite 
aspecte de viață, precum perspectivele economice, optimism/ pesimism în viitorul 
UE, calitatea educației, accesul la servicii de sănătate ș.a., ar trebui să constituie un 
ingredient de bază în orice proiect de țară. Dezvoltarea economică nu mai constitu-
ie unica variabilă în jurul căreia gravitează toate planurile strategice ale unui stat. 

Prin urmare, dezvoltarea este un concept mult-fațetat, care integrează teorii, 
modele și instrumente dintr-o varietate mare de disicipline teoretice și domenii. Nu 
este un concept static și nu va putea fi analizat decât în mișcare, cu radiografierea 
unor elemente aparent fără legătură, cum ar fi relația dintre educație și speranța de 
viață sănătoasă. Caracteristicile despre care vorbim sunt numeroase. Ele formează 
un tot, în sensul că din ceea ce numim buna guvernare nu pot lipsi aspecte fără de 
care acest concept nu-și va mai conserva identitatea. Nu am putea vorbi despre 
bună guvernare în afara procesului de dezvoltare pe care buna guvernare trebuie 
să-l prilejuiască. Este vital, în același timp, să înţelegem că mănunchiul acesta de 
trăsături îmbracă o formă specifică, particulară în cadrul fiecărei ţări sau regiuni. 
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Cu alte cuvinte, existenţa unor trăsături importante nu trebuie să favorizeze ideea 
de reţetă, de ierarhie a priorităţilor care se cere reprodusă oriunde și oricum; așa 
cum buna guvernare implică aplicarea concretă a cerinţelor de ansamblu, în funcţie 
de particularităţile ţării sau regiunii, de particularităţile unui context anume. Suc-
cesul bunei guvernări, ca proces practic, este dat de îmbinarea acestor două laturi 
fundamentale. Orice aplecare a balanţei într-o direcţie sau alta nu face decât să 
afecteze rezultatele de ansamblu ale acestui proces. Insistăm asupra acestui raport, 
care ni se pare esenţial. Pentru o ţară dezvoltată cu un potenţial de cercetare re-
dutabil promovarea inovaţiei va reprezenta o prioritate detașată. Nu același lucru 
putem spune despre o ţară în curs de dezvoltare, care se poate afla într-un stadiu în 
care formarea și calificarea specialiștilor să reprezinte adevărata prioritate. 

Indiferent de abordare sau de paradigma explicativă în care ne vom situa, în-
crederea este elementul central al coeziunii sociale. Încrederea – în guvern, în in-
stituții, în decidenți, în viitor, în noi înșine - este asociată cu reziliența, robustețea 
și coerența, cu posibilitatea de a adera la perspective congruente, chiar și în crize 
sau alte contexte turbulente, fiind un element decisiv al dezvoltării sociale. Un me-
diu impregnat cu încredere trasează un cadru propice dezvoltării. Încrederea este 
importantă prin aceea că ne ajută să privim dincolo de greutățile prezentului, să 
proiectăm într-un viitor mai bun, să avem aspirații legate de noi înșine, dar și de 
comunitatea noastră. 
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Barometrul de încredere Edelman:  
Încrederea globală și mediul de business

Corina Vințan

Edelman, cea mai mare rețea independentă de Relații Publice din lume, cu o practi-
că extinsă în peste 40 de țări, elaborează de douăzeci de ani Barometrul de Încrede-
re Edelman1, care surprinde în fiecare an gradul de încredere al populației globale în 
instituțiile de referință: guverne, mass și social media, organizații neguvernamen-
tale, mediul de business. 

Paradoxul încrederii
Principala descoperire a Barometrului de Încredere Edelman pentru anul 20202 
este că, în ciuda unei economiii globale puternice și a unui nivel mare de angajare 
în câmpul muncii, niciuna dintre instituțiile măsurate – guvern, mediul de busi-
ness, ONG-urile și media – nu produce încredere. Astfel, așa cum spune Richard 
Edelman3, ne aflăm în fața unui “paradox al încrederii”, când, pentru prima dată, 
creșterea economică nu mai produce încredere, cel puțin în țările deja dezvoltate. 
Această fracturare a încrederii survine pe fondul adâncirii fricilor legate de inegali-
tatea veniturilor și lipsa de siguranță a locului de muncă în condițiile schimbărilor 
profunde determinate de tehnologie și automatizare. 

Astfel, 83% dintre angajați, la nivel global, se tem că își vor pierde locul de 
muncă din cauza automatizării, se tem de o recesiune care se întrezărește, de lipsa 
unei pregătiri adecvate, de o concurența străină mai ieftină, de imigrație și de o 
economie bazată pe contracte temporare. 57% dintre respondenți sunt îngrijorați 
că vor pierde respectul și demnitatea de care s-au bucurat în trecut în țările lor. 
Aproape două din trei persoane simt că ritmul schimbărilor tehnologice este prea 
rapid. De asemenea, nu există un adevăr acceptat de toată lumea, 76% spun că se 
tem că fenomenul fake news va fi utilizat ca armă.

1 Mai multe informații despre Barometrul de Încredere Edelman și felul în care acesta a luat 
naștere, puteți găsi aici: https://www.edelman.com/20yearsoftrust/

2 https://www.edelman.com/trustbarometer
3 Richard Edelman, CEO Edelman și fiul fondatorului companiei Edelman, Dan Edelman 
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Și mai alarmantă este creșterea diferenței de încredere în principalele instituții 
între un public informat -venituri mai mari, grad crescut de educație, consumator 
de știri – și publicul larg, care, mai puțin de jumătate, într-o majoritate a țărilor 
cercetate, au încredere că instituțiile fac ceea ce este corect. 

După ce ani de zile ONG-urile și mass-media au fost principalele instituții în 
care oamenii aveau cea mai mare încredere, în ultimii ani Barometrul Edelman a 
arătat o deplasare a acestei încrederi, în special pe fondul emergenței rețelelor so-
ciale, către oamenii de rând și mediul de business. Astfel, angajatorii au devenit o 
instituție în sine, ca urmare a ratei mari de angajare dar și a modului în care compa-
niile s-au schimbat. Acestea nu mai sunt percepute doar ca generatoare de bunuri, 
servicii și capital, ci ca instituții guvernate de valori societale, cu responsabilități 
sociale. Angajații aleg să rămână sau să intre într-o companie și în funcție de felul 
în care compania se poziționează față de anumite teme mari care modelează discur-
sul și agenda publică. Ei așteaptă de la CEO-ul companiei implicare și voce pe teme 
precum diversitatea, inegalitatea, protejarea mediului, teme care, până nu demult 
erau specifice instituțiilor de guvernare. 

Mediul de business, lider la încrederea în gestionarea afacerilor lumii 
În Barometrul de Încredere pentru 2020, mediul de business are cel mai mare grad 
de încredere în comparație cu restul instituțiilor – 58%, preluând rolul de conduce-
re în guvernanța globală. Iar de aici rezidă o altă fațetă a “paradoxului de încredere” 
despre care vorbea Richard Edelman, în condițiile în care 56% dintre respondenți 
cred că actualul capitalism face mai mult rău decât bine, însă mediul de business 
continuă, pentru al doilea an consecutiv să fie cea mai de încredere instituție, chiar 
dacă cu un procent la cotele cele mai mici (58%). 

Cum explicăm plasarea încrederii globale mai degrabă în mediul de business 
decât în guverne, ONG-uri sau media? Richard Edelman crede că “mediul de busi-
ness și-a asumat locul gol lăsat de guvernele populiste și partizane”. Astfel, afacerile 
au înțeles că trebuie să iasă din matca tradițională, aceea de a produce profit pentru 
acționari, asumându-și un rol mai activ în societate. Nu au făcut-o însă cu ușurință 
și nici complet independent. Au făcut-o în primul rând sub presiunea noilor tendin-
țe din comportamentul consumatorilor și al propriilor angajați. Pentru prima dată 
în istorie, două treimi din consumatori au început să cumpere bunurile și serviciile 
unei companii și în funcție de felul în care aceasta își sumă anumite valori socia-
le precum: incluziune, ecologie, egalitate. Pe de altă parte, în condițiile unei piețe 
a muncii tot mai concurențiale pentru resurse umane talentate și bine pregătite, 
companiile au fost puse în fața unui nou tip de angajat: angajatul cu o înaltă con-
știință civică. Conform datelor Edelman, 73% dintre angajați, la nivel global, spun 
că vor o oportunitate ca să schimbe societatea. În plus, 92% dintre angajați spun că 
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directorii executivi (CEO) ar trebui să abordeze deschis probleme curente, inclusiv 
recalificarea, utilizarea etică a tehnologiei și inegalitatea veniturilor, iar trei sferturi 
din populație crede că directorii executivi ar trebui să preia conducerea pentru a 
schimba ceva, în loc să aștepte guvernul să impună schimbarea. 

Prin urmare, mediul de business, sub dubla presiune a consumatorilor și a pro-
priilor angajați, a făcut saltul spre o guvernanță corporatistă socială. Nu este însă 
suficient, pentru că noul model al încrederii se bazează pe două componente esen-
țiale: eficiență/competență și etică. Chiar dacă mediul de business ocupă cel mai 
bun loc la capitolul competență, deținând un avantaj masiv de 54 de puncte față de 
guvern, în calitate de instituție care se pricepe la ceea ce face, încă are mult de lucrat 
la capitolul etică, în special în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător și 
reducerea decalajului provocat de inegalitatea veniturilor. 

Felul în care se construiește încrederea, printr-un mix de integritate, compe-
tență și asumarea unui scop mai înalt, va determina mediul de business ca pe viitor 
să integreze ceea ce în mod comun numim CSR, în ADN-ul de operare. Companiile 
nu se mai pot baza doar pe produse și servicii calitative pentru a câștiga consuma-
tori, întrucât competența reprezintă doar 24% din capitalul de încredere al unei 
afaceri. A face ceea ce este corect a devenit un ingredient de bază al construirii 
încrederii. Afacerile ar trebui să fie conștiente de felul în care se construiește încre-
derea, în special ținând cont de faptul că, în situații de criză, companiile cu niveluri 
mari de încredere în relația cu consumatorii, publicul și angajații, reușesc să traver-
seze mai ușor o criză, atât ca durată, cât și ca intensitate a consecințelor. 

Așadar, oamenii așteaptă de la companii un comportament etic și acțiune în 
problemele comunităților din care fac parte. Această speranță pe care oamenii și-o 
pun în mediul de business nu trebuie risipită și luată ca pe ceva deja câștigat, ci tre-
buie crescută și îngrijită an de an. Un mediu de business etic, care ține de valorile pe 
care le declară, care își asumă un scop mai înalt decât acela de a produce profit, are 
șansa istorică de a produce modele și soluții testate și aplicate la diferite probleme 
sociale. 





I. EDUCAȚIE PENTRU TRANZIȚIA 
GLOBALĂ





1. IMPONDERABILELE CONCEPTULUI DE „TRANZIȚIE 
GLOBALĂ”

A) VERTICALA SCINDĂRII. CERTITUDINI CARE SE CLATINĂ

Statul național și gestionarea marilor subiecte 
internaționale. De ce este / nu este posibilă revenirea 
la „actorul individual”?

Radu Magdin

Volumul Calitatea Vieții în România nici că putea fi mai actual: criza coronaviru-
sului, cu impactul său multiplu, național și global, va forța regândirea noțiunii de 
“calitatea vieții”, și un reset al comportamentului uman: distanțarea socială e doar 
începutul, în zona de sănătate, dar greul economic rămâne după. Așadar, o viziune 
asupra viitorului nu poate fi coerentă dacă nu are în vedere noua situație. Cu toții 
aveam planuri, de la indivizi la state și alte organizații și operatori în plan global și 
național. Planurile trebuie să cunoască o pauză, și noi trebuie să ne și să le adaptăm. 

Globalizarea a luat o aparentă lovitură în plex, căci interconectarea globală a 
permis difuzarea mai rapidă a virusului, dar dincolo de efecte și măsuri de închi-
dere a granițelor de moment, actorii individuali nu își pot permite luxul izolării, 
nici pentru cetățenii lor, nici transformarea economică în cetăți mai mult sau mai 
puțin asediate. În consecință, pur și simplu avem de adaptat și pregătit pentru un 
nou “normal” global, iar capitolul “Educație transformațională: Pregătirea pentru 
tranziția globală” este locul optim în acest sens. 

Într-o Românie Educată, ca aspirație, deturnată din ambiția de Românie Nor-
mală de vremurile anormale date de lebăda neagră Covid19, această educație trans-
formațională pentru o tranziție de succes va presupune un efort combinat politic, 
social și economic nemaiîntâlnit în ultimii 30 de ani. Asta din mai multe motive: 
combinația de crize care se suprapun (de sănătate și economică, cu impactul lor 
social), precum și faptul că suntem nevoiți să regândim, nu doar să ajustăm, ceea ce 
s-a improvizat în ultimele trei decenii în planul politicilor publice. Nu mai merg câr-
pelile, trebuie să tricotăm o cămașă nouă la un preț minimal, dar la o calitate bună. 

Cocktailul de crize ne-a prins nepregătiți, dar în criză este o oportunitate de 
a acționa rapid (și dincolo de starea de urgență) și eficient, presiunea publică de 
livrare fiind în creștere în lunile următoare. Vom avea nevoie de o combinație de 
leadership politic, de business și de societate civilă, precum și de ajutor mediatic 
pentru a ajunge cu bine la inimi și minți. E nevoie de noi paradigme educaționale, 
dar e nevoie mai mult ca oricând de leadership asumat și curajos și o colaborare 
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regională și globală: revenirea la actorul invidual nu este posibilă. Nu era posibilă 
nici înainte de covid19, și nu e posibilă – deși dezirabilă de unii actori – nici în noul 
context. Globalizarea se va transforma, dar nu se închide ușa la cameră și nu se 
stinge lumina. 

Provocările la adresa statului național 
Provocările la adresa statului național sunt multiple, de la evoluții demografice 
(imigrație/emigrație, natalitate); fragmentarea politicii interne (cu impact asupra 
dificultății luării deciziilor); globalizarea, în special cea economică (ce face statul 
când vrea - dacă vrea - să fie implicat în economie? impactul multinaționalelor); co-
operarea transnațională / în organizații internaționale – rolul UE – presiunea poli-
tică dinspre extern către intern; presiunea de la nivel sub-național (descentralizare, 
ducerea deciziilor cât mai aproape de cetățeni) – pericolul segregării (în special pe 
criterii etnice) sau al baronizării.

De asemenea, statul ca actor individual nu poate să fie izolat de marile tendin-
țe regionale (integrare) și globale (competiția dintre marile puteri). Recuperează 
diferența pierdută statul național în contextul competiției dintre marile puteri? 
Trebuie remarcate în acest sens următoarele: 

•  revenirea importanței componenței de hard power - accent pe cooperare mi-
litară, pe înzestrare (NATO și presiunea dinspre US/Trump), pe componența geo-
politică;

•  presiunea dinspre politic spre economic în domeniile de vârf (vezi cazul Hu-
awei, dar și impactul asupra lanțurilor globale de producție - care vor fi și mai mult 
afectate de coronavirus)

•  reașezarea globalizării (Organizația Mondială a Comerțului din ce în ce mai 
puțin relevantă - ca și alte instituții internaționale, care par aproape blocate de 
lipsa de implicare a statelor / lipsa finanțării sau a reducerii acestora; condiționarea 
politică a politicii comerciale)

•  accent pe UE și cum dimensiunea interguvernamentală e tot mai prezentă 
– Comisia nu e geopolitică cu adevărat căci nu are sprijin suficient încă, guvernele 
naționale vor să joace un rol mai important – a se vedea în acest sens noul buget, 
acțiunile lui Macron pe politica de extindere, discuția despre politica de securitate 
la nivel UE.

Statul revine și are nevoie de centralizarea deciziei într-un climat internațional 
tot mai fluid, dar e greu de spus dacă poate acționa unitar în plan intern, când frag-
mentarea politicii și a deciziilor a ajuns atât de departe.

Așadar, presiunile sunt din ce în ce mai mari în plan regional și global, iar so-
luția nu poate fi încercarea de izolare a “actorului individual”, ci un “upgrade” a 
acestuia, o trecere la nivelul următor de leadership, lucru care poate fi făcut numai 
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ridicând nivelul educațional al liderilor politici, social, economici și nu numai. Bu-
nele practici globale și regionale vor fi cheie, dar și personalizarea și inovația locală 
de succes: nu vor funcționa forme făra fond, dar va merge împrumutul și persona-
lizarea la piața românească a bunelor practici. 

Încă un motiv pentru “colectiv” și nu “singur”: realitatea globală. Când încerci 
să fii constructiv și să construiești ceva, nu mai poți singur, pentru că nu mai repre-
zinți ceva în lume singur, nici ca populație, dar nici ca economie. China nu va mai 
fi curând demografic prima țară a lumii (India va fi acolo); SUA nu mai sunt prima 
putere industrială (China e acolo); în ciuda eforturilor europene, decuplarea de eco-
nomia americană se dovedește anevoioasă; în ciuda embargourilor, sancțiunilor, 
și tensiunilor de jumătate de secol, Rusia, Iranul, și alții încearcă în continuare să 
facă parte din fluxurile mainstream globale – pentru că singuri nu constituie un 
ecosistem dinamic – nevoile lor sunt primare, limitate, și le lipseste o dinamică 
demografică, de dezvoltare, sau ecologică.

Situația globală și europeană
E nevoie de resurse financiare minime și precis alocate, consolidarea comunităților, 
exploatarea suportului tehnologic. Resurse financiare multe în context de corona-
virus nu vor fi oricum, deci eficiența va fi cheie. Consolidarea comunităților se poa-
te face prin redescoperirea solidarității în criză și prin încrederea în lideri informali 
(cei formali se vor uza dacă vor pica testul comun de leadership și management al 
crizei). Iar apropo de tehnologie și suport tehnologic, din ce în ce mai mult se naște 
o nouă modalitate. Legitimă, dar foarte controversată. Răspunde într-un fel la „de-
pinde cât vrei să coste”. Vorbim de capacitățile „virtuale”: proprietatea intelectuală, 
domeniului digitalului, și lucrurile care se întâmplă în capetele și sufletul oameni-
lor: identitatea, emoțiile, și neîncrederea. De ce controversată? Pentru că vorbim de 
1% din 1% care, atenție, nu că dețin aceste resurse, ci care știu despre ce este vorba, 
înteleg cum să le folosească, sau care le pot crea. Luăm un exemplu concret si facil 
de explicat: un programator poate concepe un cod, un program, o aplicație, o plat-
formă, un serviciu digital. Însă este foarte improbabil ca acel individ, mai ales sin-
gur, să reușească să „mânuiască” acea capacitate virtuală astfel încât să influențeze 
lucrurile global. De aceea vorbim de cei care înteleg și pot face ceva. Restul trebuie 
ajutați prin educație: a patra revoluție industrială nu va fi simplă, căci mutăm oa-
menii de pe câmp, din fabrică și de la laptop, și îi punem să mângâie pe cap roboți.

Cel mai neașteptat, mai ales în ultimii 5 ani, a fost asaltul „zgomotului din 
mintea noastră” chiar asupra Vestului – altfel, s-ar putea spune, principala zonă 
intelectuală a lumii care a investigat aspectele psihologice, identitare, comunicațio-
nale, etc. Șocul de a deveni irelevanți, șocul de a nu mai putea inversa globalizarea, 
neîncrederea în conducătorii politici care nu mai sunt lideri, ci sclavi ai sondajelor, 
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frica transformată în ură față de cei care spun că unii trebuie să tot dea, să tot pla-
tească, și să tot accepte, în timp ce alții tot cer, tot vor, și se tot extind, au dus de 
fapt la o inversare a rolurilor. Omul alb, inclusiv prin campanii de dezinformare, 
dar și prin felul în care a ajuns să funcționeze media (la scală largă), a ajuns să su-
fere de aceleași coșmaruri ca omul de culoare care își vedea teritoriul, resursele, și 
drepturile știrbite în ultimii 500 de ani pe măsură ce omul alb pătrundea în conti-
nentele americane, african și asiatice. 

Blestemul resurselor ar trebui să fie numele unei noi paradigme analitice care 
ar trebui predată inclusiv de la nivel primar. Nu este vorba despre exemplul cla-
sic al statelor cu prea multe resurse naturale care s-au scufundat în războaie civile 
sau irosirea banilor primiți prin vânzarea bogăției țărilor. Vorbim despre produsul 
(“compounding” / conjuncția) dintre schimbările climatice, suprapopularea plane-
tei, epuizarea resurselor naturale, lăcomia crescândă a oamenilor, și accelerarea mij-
loacelor distructive de exploatare a resurselor altora (a.k.a. „competiție globală”). 
Acesta este motivul fundamental pentru care majoritatea țărilor nu mai au șansa de 
a se lupta singure în mod echitabil pentru dezvoltare, standard de viață decent, etc. 
Stratul politic vine doar pentru a negocia neajunsurile. Competiția între marile pu-
teri, altfel analizată ca o încleștare pentru supremație, este de fapt lupta pentru lozul 
de a mai exista în viitor. De exemplu, gândirea strategică chineză este pragmatică și 
aplicată: cu resursele și dinamicile existente pe planetă, este mai bine să fie lăsați al-
ții să vâneze asteroizi (SUA), sau să mănânce vegetarian hipsteresc (UE); proteinele, 
apa, și capacitatea industrială tind să genereze civilizații care dăinuie. 

Pe acest fond global, starea UE este ...hibridă: nu ne este nici suficient de rău, 
dar nici nu ne mai este bine cum ne era odată. Din acest motiv cea mai mare parte 
a europenilor (peste 50% din populația UE se găsește în Europa de Vest) își permite 
să fie nemulțumită, să protesteze, să se îndrepte către naționalisme perimate și 
protecționiste, și să impună asupra economiilor periferice regimuri de cooperare 
care nu aduc creștere și dezvoltare. Însă, este bine că prin contribuția popoarelor 
din sud și est, a americanilor și a chinezilor, Europa mai primește din când în când 
câte un imbold care să-i amintească că pentru a trăi trebuie să fii dinamic. Europa e 
trezită periodic de crize, și asta nu e mereu rău, ca și vitalitate continentală. 

Quo vadis România? 
Între aceste economii periferice menționate mai sus se află și România – o sursă 
neepuizată (înca) de capital uman, resurse primare, pământ insuficient exploatat 
agricol, și legi, cultură, și politică adaptate la a fi rotița care ajută mecanismul să 
continue să functioneze, mai degrabă decât rotița care să pună mecanismul în miș-
care. Pe acest fond și caracter al funcționării României contemporane, este esențial 
să facem o alegere: 
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Mergem pe calea orașelor libere imperiale ale confederațiilor germane, Olan-
dei, Florenței renascentiste, etc., în care, în masă, o populație mică crește intelec-
tual, administrativ, financiar, și ajungem la 80% din populație ca forță de muncă 
ocupată. 

Nu stârnim populația și dezvoltăm un 0.1% de elită care să mânuiască totul în 
jur. 

În prima variantă (ideală) statul, legislația, toate procesele țării ar trebui puse 
în slujba țelului capitalului uman și al acțiunii antreprenoriale în interiorul și în 
afara granițelor. Administrația, legislația, și modul de gândire moștenite de Româ-
nia în urma comunismului sunt exact la capătul opus al acestei filozofii. Țările care 
și-au modelat sistemele statului pentru a susține o astfel de fervoare și intensitate 
a activității umane sunt Singapore, Israel, Olanda. A doua variantă este de obicei 
varianta cu care rămâi când nu mai poți ridica o populație, controla un teritoriu, 
sau propria economie, și atunci trebuie să te descurci prin artificii. Nu vom numi 
țările europene care se găsesc în această situație, dar putem spune că Rusia, de 
exemplu, este într-o astfel de situație, țara fiind guvernată într-un permanent mod 
de urgență/necesitate. 

Pentru înțelegerea oportunităților cu care se prezintă România, este impor-
tant de evidențiat că există o sumă de țări care nu cad în nici una dintre aceste doua 
categorii, țări precum Canada și Marea Britanie, cu trend descendent, și Japonia, 
Coreea de Sud, EAU, cu trend ascendent. SUA rămân sui generis, căci nu știm dacă 
vor deveni un fel de Imperiu Britanic, un fel de Brazilie, sau un fel de Africa de 
Sud. Cu siguranță, însă, nu vor mai fi puterea albă protestantă care au fost odată. 
În România, educația, chiar și acolo unde se apropie de aceste subiecte, este încă 
timidă să pună problema în mod serios. Ne gripăm singuri zi de zi în conversațiile 
despre politică și disfuncționalitățile sistemului, făra a vedea că nu există un singur 
sistem, că România există și dincolo de teritoriul național, și că în maxim 30 de ani 
România pe care o vedem noi acum, privind în urmă la ultimii 30-60 de ani, nu va 
mai avea aproape nici o legătură cu România anului 2050. O țară cu spor natural ne-
gativ, cu o populație activă de 1:4, cu o populație totală printre cele mai mici de pe 
glob – undeva la 15 milioane de locuitori, și cu o populație care este ajutată să nu se 
ridice intelectual și ca ambiție, este o țară care se va comporta ca Rusia în prezent. 

Dar ceea ce putem face acum este sa rupem legătura dintre educație și sănăta-
te, și partide politice, și sistem asistențial. Fiecare dintre aceste paliere poate func-
ționa separat. De altfel, unii ar putea spune că ele există în lumi paralele. Cel mai 
probabil nu se înșeală. Dar chiar și așa, o populație care nu poate face diferența 
între veniturile „din social”, și câștigarea unei pâini prin dezvoltarea umană pe tot 
parcursul vieții și înțelegerea realităților în care trăim, este o populație care putea 
trăi și în urmă cu 5000 de ani. Turcia otomană, în ultimii ei ani după al Doilea 
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Razboi Mondial, avea o economie și o educație similară cu cele trăite timp de 1500 
de ani de Islam; asta în timp ce foste provincii ale Califatului, precum Siria, Iranul, 
Afganistanul, și altetele, aveau acces la educație, economie, și pe alocuri condiții 
mai bune de trai în anii 1950 decât avea România în anii 1980-1990. Toate acestea 
pentru a spune că un păstor de cămile din Hijaz (din regiunea Mecca), un cultivator 
de Accacia din Maroc, sau un manufacturier de coșuri de nuiele din vreun sat din 
China, care își vând serviciile și produsele prin Alibaba în jurul lumii, se poate să 
aibă o înțelegere mai bună asupra lucrurilor și să fie mult mai conectați la realitate 
decat un român din Chiajna care stă toată ziua pe Facebook, are 4G+, merge la mall, 
și trăiește într-una dintre cele mai avansate capitale ale lumii. 

Cum sunt multe statele într-o situație similară cu România, soluția „de com-
promis” la care s-a ajuns este utilizarea subversivă a globalizării pentru formarea 
de rețele cu diferitele niveluri de înțelegere și productivitate a diferitelor populații 
dincolo de granițele statelor. Dacă ai o problemă în interiorul statului, ea ori este 
exacerbată prin expunerea la internațional, ori este atenuată de internațional, în 
funcție de efectul forțelor exterioare. În limbaj simplu, un caz concret este situația 
locurilor de muncă din România – câți Români știau să construiască motoare Ro-
man și Aro înainte de 1989, și câți dintre aceștia duc o viață incomparabil mai bună 
acum lucrând zidărie sau agricultură în Europa de Vest? Un exemplu pozitiv pentru 
statul român; nesigur cât de pozitiv din perspectiva celor care au emigrat și ai căror 
copii acum nu au cetățenie română, pentru că e complicată obținerea cetățeniei din 
afara granițelor. Dar acesta nu este un exemplu de succes al statului, ci de adaptare 
a oamenilor. Privind lucrurile (foarte) liberal, am putea spune că statul câteodată 
împiedică elasticitatea comportamentală și intelectuală a oamenilor de a se adapta 
la mediu și de a-și maximiza potențialul. Într-un scenariu liniar, statul Român va 
continua să se comporte cum a făcut-o și până acum până în 2050. Asta va însemna 
că din ce în ce mai mulți străini vor veni în România – și din est, și din Balcani, și 
din Vest. Acesta va fi un șoc pentru o țară a cărei identitate multiculturală a fost 
ștearsă din istorie și legislație. Dar va fi un șoc și pentru populația locală, care va fi 
confruntată cu o populație migratoare mai harnică, mai educată, mai însetată de 
succes, care va fi dispusă să mobilizeze resursele teritoriului României pentru acti-
vități care vor fi predilect internaționale. România își va trăi în următorii 20-30 de 
ani propria sa variantă de Brexit. 

În acest scenariu, românii ar trebui să aleagă dacă vor să se pună la dispoziția 
altora și să spere ca aceia vor fi la fel de benevolenți precum au fost americanii 
cu europenii în ultimul secol, și că România va fi împinsă să se ridice, sau dacă 
încearcă să facă ei înșiși ceva. Presupunând că încercăm această a doua variantă, 
atunci întregul fel în care punem problema în România trebuie inversat. Etnonați-
onalismul campaniei din 2016 duce către Coreea de Nord și Venezuela, în timp ce 
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chiar și țările izolate precum Iranul, atunci când pot, profită să-și trimită oamenii 
în lume să învețe, să-i studieze pe ceilalți, să înțeleagă cum se învârte lumea, și să 
pună bazele unor rețele internaționale. Într-un scenariu în care România continuă 
să reziste adoptării tehnologice accelerate, în timp ce restul lumii va trece treptat 
la Industria 4.0, România va deveni pentru restul lumii grădina de pace și absență 
de activitate pe care o văd acum chinezii când se uită la Europa. Numai că, foarte 
important, industria cu cap (sau smart) nu ține de marile fabrici și uzine după care 
tânjesc șomerii noștri de astăzi, constructorii glorioși ai socialismului de ieri. Ci țin 
de organizații agile în care majoritatea angajaților au abilități tehnice și intelectua-
le, și un orizont de înțelegere mult mai sofisticate decât media populației României 
în prezent.

Cea mai mare parte a politicii care se face în ziua de astăzi în România, ca de 
altfel și o parte din funcționarea sistemelor de stat, țin de noțiunea de ‚rezistență’. 
#Rezist, motoul care i-a mobilizat pe unii pentru schimbare, i-a mobilizat pe alții să 
încerce să se opună vieții și schimbărilor. Tratarea dosarelor internaționale rămâne 
pentru români o problemă obscură și vagă, neexistând nici un efort de educare a 
societății în direcția înțelegerii gândirii economice, politice, securitare și globale. 
Românul mediu nu are nici un fel de înțelegere asupra consecințelor decuplării UE 
de SUA. „Democrația” rămâne un fel de mitic „lasă-mă-n pace să fac ce vreau”, iar 
asocierea cea mai des întâlnită cu noțiunea de „politică” este „corupție”. „Să con-
duci” înseamnă să poți forța pe altul sau să dispui de resursele altora – pur spirit 
sovietic. De aceea, poate că acest “game changer”, coronavirus, și gestiunea lui, va 
duce, sper eu, la o trezire a ecosistemului intelectual și decizional românesc pentru 
a face parte din câștigătorii anilor viitori, si noi printre frustrații ei, numărând ast-
fel o nouă generație de sacrificiu.



Reapariția „interesului național”. Cum prevenim 
degradarea marilor formate de decizie colectivă?

Dan Cărbunaru

Interesul național al României a determinat societatea, dar și politicienii, să prote-
jeze șansele la progres și prosperitate prin cele două ancore furnizate de Occident 
- NATO și Uniunea Europeană. Dezbaterile politice interne, presărate cu momen-
te populiste, sărace în viziune și neputință la implementare nu au putut influența 
proiecția lansată în aceste direcții. Fără a se pierde, interesul național al României 
s-a dizolvat aproape natural în interesele celor două mari organizații din care facem 
parte. Căutarea acestui interes național devine, însă, necesară, ori de câte ori lumea 
din care facem parte traversează crize majore. 

Când Donald Trump a decretat America First și i-a îndemnat pe americani să 
își facă iar țara măreață, europenii au rămas descumpăniți. Deruta lor s-a transfor-
mat într-o serie de încercări bilaterale de dialog, soldate cu momente anecdotice 
sau consolidări publice a unor legături deja validate istoric ori după căderea Corti-
nei de Fier. Pentru europeni, interesul național începuse să capete nuanțe noi sau 
să se reactiveze în forme nediluate de repetatele ranforsări ale pârghiilor decizio-
nale comunitare.

Pătrunderea pe scena globală a Chinei, într-o tot mai evident asumată rivali-
tate politico-economică în raport cu SUA a inclus, în ultimii ani, abordări directe la 
nivelul unor state membre UE, lista incluzând și România. Amestecarea intereselor 
comerciale cu promisiuni de investiții ori în relația bilaterală cu unele state s-a pro-
dus în paralel cu o abordare respectuoasă a Uniunii Europene la nivel instituțional, 
o relație cultivată atent de ambele părți.

Rusia și-a făcut deja un obicei în a exploata vulnerabilitățile și interesele demo-
crațiilor din statele UE, pe fondul întreținerii unui intens război hibrid, presărat cu 
o serie de campanii de decredibilizare a relevanței și efectelor pozitive generate de 
alegeri solidarității occidentale.

Alegerile României ca stat, bazate pe viziunea politicienilor și susținerea cetă-
țenilor, consolidează simultan, păstrând proporțiile, atât structurile de decizie din 
care a ales să facă parte, dar și interesul național. Între cele două proiecții, orice altă 



I. EDUCAȚIE PENTRU TRANZIȚIA GLOBALĂ / 99

opțiune decât cea integratoare nu poate aduce decât fracturi de logică, de decizie și 
de viitor. Securitatea și prosperitatea noastră, atât din perspectivă statală, precum 
și individuală, depind direct de apartenența la NATO și UE. Pe cât de simplă este 
această constatare, pe atât e de complex și dur ar fi efectul unei orientări excesive și 
desprinse, în numele unui așa-zis interes național de viziunea integratoare a celor 
două organizații.

Așa cum securitatea membrilor NATO este indivizibilă, de neconceput și în 
final iluzorie în absența solidarității neștirbite și de facto exprimate între aceștia, 
nici prosperitatea statelor membre UE nu ar avea o bază reală fără Piața Unică, fără 
libera circulație a bunurilor, persoanelor și serviciilor, fără expresia concretă mani-
festată de cele 27 de țări care să armonizeze interesele naționale cu cele comune. 

Interesele naționale se manifestă explicit în multiple forme, în interiorul celor 
două cluburi occidentale. Donald Trump anunța la debutul mandatului său prim la 
Casa Albă că SUA plătesc prea mult pentru apărarea europenilor. Factura plătită de 
cei care nu se ridicau la nivelul contribuției de 2 la sută pentru apărare era compen-
sată de eforturile deosebite ale americanilor. Interesul național a făcut ca adminis-
trația de la Washington să blocheze acordul comercial cu UE, să reseteze relațiile cu 
vecinii de pe continentul american, să repoziționeze dialogul cu China, Japonia, să 
schimbe registrul gestionării dosarului iranian, abordarea din Siria, relațiile la vârf 
cu Rusia ori chiar și negocierile cu liderul nord-coreean. Putem adăuga aici aborda-
rea în relația bilaterală cu Germania și Franța, cu Marea Britanie sau cu țările din 
flancul estic al NATO, incluzând aici țări precum Polonia sau România.

Interesul național al României dobândește, în contextul apartenenței la NATO 
și UE, o relevanță complementară prin prisma parteneriatului strategic cu SUA. 
Dincolo de o serie de teme încă deschise, precum dosarul vizelor ori creșterea ni-
velului de investiții majore, securitatea energetică, interesul național calibrează, în 
relația bilaterală româno-americană, o nevoie comună de a securiza flancul estic al 
NATO inclusiv în zona sa sudică, începând cu Marea Neagră. 

În complexul peisaj al unor interese naționale diverse și uneori aflate în con-
tradicție, parteneriatele strategice, de tipul celui româno-american, sunt de natură 
să întărească rolul activ sau cel potențial pe care țara noastră și-l poate asuma în 
interes propriu dar și în interesul general al organizațiilor din care face parte. 

Provocarea majoră a revenirii interesului național în prim-planul deciziilor pe 
care fiecare capitală și le ia este aceea a menținerii complementarității sau suprapu-
nerii cu interesele naționale ale partenerilor de organizație sau a rezultantei acestor 
interese articulate la nivel organizațional. La nivel european, România a gestionat 
constant aceste proiecții comunitare prin prisma interesului național de a avea o 
Uniune puternică, ceea ce a devenit cu atât mai necesar în perioada în care influen-
ța statelor mari a sporit ori cele din eșalonul secund au ridicat o serie de probleme 
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serioase privind respectarea statului de drept ori valori de bază ale democrației eu-
ropene. Același interes național a făcut din România un stat care susține abordările 
instituțiilor europene, în special Comisie și Parlament, când s-au elaborat proiecți-
ile bugetului multi-anual al UE, care au menținut alocări substanțiale pentru poli-
tica agricolă comună sau coeziune. Pentru a evita coliziunea cu interesele naționale 
ale statelor net contributoare, România a ales să sprijine și adaptarea alocărilor 
bugetare la noile priorități, susținând însă nevoia unor resurse adecvate în acest 
sens. Acest exemplu relevant de promovare a interesului național la nivel UE poate 
fi completat și cu o serie de negocieri complicate gestionate în scurta perioadă de 
deținere și utilizare efectivă a poziției de Președinție a Consiliului UE, context în 
care Directiva Gazului surprinde destul de fidel rezultatul unei astfel de abordări.

Provocarea majoră a promovării interesului național la nivel european este re-
prezentată de capacitatea reprezentanților statului român de a-l proiecta, înțelege 
și promova într-un context corect și eficient. Articularea energiilor pe traseele de-
cizionale locale-centrale-europene rămâne o provocare la fel de mare, încă, pentru 
România, precum este la nivel național capacitatea administrativă de a gestiona 
bani publici. Totuși, pot fi observate ameliorări ale articulării coerente a forțelor, și 
pe măsură ce expertiza corpului de susținere a decidenților politici capătă un con-
ținut mai bine conturat.

La nivelul NATO, alinierea decidenților și promotorilor interesului național 
este mult mai evidentă și continuă. Atât forțele politice, cât și instituțiile cu res-
ponsabilități în domeniu au reușit, constant, încă de la aderare, să transforme par-
tea formală a intrării în cea mai puternică alianță politico-militară din lume într-o 
platforma de prezență activă la nivel global, câștigând respect în fața aliaților și 
partenerilor simultan cu obținerea unor tot mai concrete garanții de apărare și se-
curitate. Asumarea atingerii cotei de 2 la sută din PIB pentru apărare a transmis o 
dovadă concretă a seriozității cu care România tratează prezența sa în NATO, după 
seria de dovezi concrete în acest sens oferită de prezența militarilor români alături 
de aliați, în mod special alături de cei americani.

Așa se face că nu a fost deloc surprinzător că România și SUA au reușit, în 
ultimii ani, să își consolideze Parteneriatul Strategic, să îi dea noi elemente de con-
sistență și să ofere atât NATO, cât și UE, o garanție suplimentară de consolidare a 
democrației, păcii și bunăstării în această agitată parte a graniței celor două orga-
nizații.

Pentru a beneficia în continuare de un cadru de dezvoltare și modernizare care 
i-a permis creșterea economică și a standardului de trai, România va fi nevoită să 
navigheze în apele tulburate de marii actori geopolitici. Direct interesată de men-
ținerea coerenței, clarității și consistenței existenței împreună a intereselor nați-
onale tot mai greu de articulat împreună, țara noastră, în mod special cei care îi 
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concep, apără și promovează interesul național, va trebui să rămână o susținătoare 
a valorilor fondatoare și care dau sens demersului politic și strategic al NATO și 
UE. Modernizarea și adaptarea capacităților de funcționare și de răspuns la crize 
pot oferi soluții durabile și mult mai puțin dramatice și costisitoare decât golirea de 
credibilitate și relevanță dorită mai degrabă de concurenți și adversari geopolitici 
decât de cei din interiorul celor două proiecte ale democrațiilor occidentale.



Globalizare tehnologică și naționalism economic. Soluții 
pentru o „contradicție solvabilă”

Ionela Maria Ciolan

Unde suntem?
Politica „America în primul rând”, Brexit-ul, ascensiunea ambițiilor globale ale Chi-
nei, sporirea guvernelor autoritare și iliberale dar și extinderea viziunilor naționa-
liste și populiste au dus la ideea că actuala ordine globală liberală este pe punctul 
de a se încheia. Charles Dickens cu al său citat: „Era cea mai bună dintre vremi, era 
cea mai năpăstuită dintre vremi, era epoca înțelepciunii, epoca neroziei, veacul credinței, 
veacul necredinței, răstimpul Luminii, răstimpul întunecimii, primăvara nădejdii, iarna 
deznădejdii, aveam totul în față, aveam doar nimicul în față”1 reușește să surprindă 
complexitatea procesului transformativ al societății internaționale. După patru se-
cole de dominație occidentală, centrul de gravitație al acumulării de putere, resurse 
și inovație tehnologică s-a mutat din zona Atlanticului în zona Pacificului. Aceasta 
este și constatarea organizatorilor Conferinței de Securitate de la München, care 
prin conceptul de „Westlessness”, au atras atenția că sistemul internațional poli-
tic-social, economic dar și cultural promovat de Occident își pierde din influență. 
Occidentul, așa cum îl știm, pierde teren atât intern cât și extern. Intern, valorile și 
principiile care stau la baza conceptului de Occident încep să fie abandonate chiar 
de unele state vestice. Iar extern, se prefigurează o reîntoarcere la geopolitică și 
competiție între marile puteri.2

Trăim în cea mai bună perioadă istorică a lumii. În ultimii 25 de ani, peste un 
miliard de oameni au ieșit din sărăcia extremă iar valorile globale privind sărăcia 
sunt cele mai scăzute din istorie.3 Durata de viață la nivel global este cea mai ridi-

1 Charles Dickens, Poveste despre două orașe, Traducere de Antoaneta Ralian, Editura Paralela 45, 
2003

2 Munich Security Report 2020, „Westlessness”, disponibil online la: (https://securityconferen-
ce.org/assets/user_upload/MunichSecurityReport2020.pdf), data ultimei accesări (2.04.2020)

3 The World Bank, „Decline of Global Extreme Poverty Continues but Has Slowed: World 
Bank”, 19 septembrie 2018, disponibil online la: (https://www.worldbank.org/en/news/press-re-
lease/2018/09/19/decline-of-global-extreme-poverty-continues-but-has-slowed-world-bank), data 
ultimei accesări (6.04.2020)
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cată, media fiind de 72 de ani.4 Globalizarea și inovațiile tehnologice precum inter-
netul, smartphone-ul și social media au dus la facilitarea mobilității, conectivității, 
accesului la informații și sporirea consumului. În plus, descoperirile în domeniul 
medical au eradicat sau țin sub control maladiile actuale. Iar promovarea și imple-
mentarea legislației privind drepturilor omului au dus la creșterea calității vieții și 
incluziunii a diverse grupuri minoritare discriminate în trecut. Niciodată, în istorie, 
lumea nu a fost mai educată decât în prezent. La capitolul alfabetizare, astăzi, la 
nivel global peste 8 din 10 persoane știu să citească și să scrie (iar valorile cresc în 
rândul populației tinere).5 

În același timp, trăim într-una dintre cele mai nesigure și incerte perioade de 
după Căderea Zidului Berlinului. Lumea actuală este mai puțin pașnică, în ultimul 
deceniu nivelul global al păcii deteriorându-se cu 3,78%.6 Populația lumii îmbătrâ-
nește, persoanele vârstnice cresc în număr și încep să reprezinte proporții din ce în 
ce mai mari din totalul populației în aproape toate statele. Acest fenomen are im-
plicații în toate sectoarele societății de la piața forței de muncă, la sănătate, trans-
port și protecție socială, la cererea pentru bunuri și servicii, la spațiile de locuire, 
structurile familiale și relațiile inter-generaționale.7 Efectul neprevăzut și ignorat al 
progresului tehnologic este o lume tot mai fragmentată. O lume fragmentată între 
procentul de 1% din populație (persoanele super bogate) și restul de 99% (clasa 
de mijloc și clasa muncitoare) unde beneficiile dezvoltării economice sunt puțin 
sau deloc resimțite de majoritate; o lume fragmentată între susținătorii comerțului 
liber și acțiunile izolaționiste ale unor state dezvoltate care se tem de un potențial 
declin; o lume fragmentată între muncitorii calificați și cei slab pregătiți, între creș-
tere economică și dezechilibrul climatic.8

Datorită faptului că economia actuală se bazează pe consum și creștere nelimi-
tată, riscăm să epuizăm resursele finite ale planetei. Stilul nostru de viață cauzează 

4 The World Health Organization, „Global Health Observatory (GHO) data”, disponibil online la: 
(https://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/life_tables/situation_trends_text/en/), data 
ultimei accesări (8.04.2020)

5 Max Roser, „The short history of global living conditions and why it matters that we know 
it”, în Our World in Data, University of Oxford, 2019, disponibil online la: (https://ourworldindata.
org/a-history-of-global-living-conditions-in-5-charts), data ultimei accesări (12.04.2020)

6 Institute for Economics and Peace, „Global Peace Index 2019: Measuring Peace in a Complex 
World”, Iunie 2019 disponibil online la: (http://visionofhumanity.org/reports), data ultimei accesări 
(15.04.2020).

7 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017), 
„World Population Ageing 2017 - Highlights (ST/ESA/SER.A/397)”, disponibil online la: (https://
www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2017_Highlights.pdf), 
data ultimei accesări (3.04.2020)

8 Isabelle Kocher, „How to heal the fractured world of 2018”, în World Economic Forum, 15 Ianu-
arie 2018, disponibil online la: (https://www.weforum.org/agenda/2018/01/how-to-heal-fractured-
world-2018/), data ultimei accesări ( 7.04.2020)
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încălzirea globală, cheltuirea excesivă a resurselor financiare, folosirea nechibzuită 
a resurselor naturale (apă), intensificarea inegalităților materiale, punerea în pe-
ricol de extincție a numeroase specii de animale și plante.9 În timp ce peste 50% 
din bogăția lumii este deținută de 1% din populație10, miliarde de oameni trăiesc 
la „marginea economiei”. În țările dezvoltate, clasa de mijloc este pe un trend des-
cendent. Șomajul în rândul tinerilor, din multe state, se situează la valori înalte 
iar previziunile susțin că generația milenară va avea un nivel de viață mai scăzut 
decât al părinților lor. La acestea, se adaugă neîncrederea populației în lideri dar și 
tendințele autoritare ale conducătorilor spre sporirea puterilor lor în stat și supra-
vegherea digitală în masă a populației. 

Cum am ajuns aici?
La momentul actual, economia se află în procesul celei de-a treia mare transfor-
mare, motorul acestei transformări fiind reprezentat de globalizare și automatiza-
re. Lumea a trecut până acum prin două transformări economice majore: mutarea 
focusului muncii de la ferme către fabrici (transformarea industrială, perioada 
1712-1973), mutarea focusului muncii de la fabrici către birouri (transformarea 
post-industrială bazată pe servicii, perioada 1973-2016). Așa cum Richard Baldwin 
susține, lumea se află acum în etapa ascensiunii roboților care este facilitată de 
avansarea tehnologiei digitale.11 

Tehnologia este motorul de răspândire al globalizării, începând cu secolul al 
XVIII-lea și continuând și în prezent în secolul al XXI-lea. În acest timp, lumea a 
fost martoră la trei revoluții industriale. În prezent, facem trecerea de la a treia re-
voluție industrială bazată pe electronică și tehnologia informației către a patra re-
voluție industrială. Cea de-a patra revoluție industrială este revoluția digitală care, 
prin tehnologiile digitale, va schimba modelele actuale de socializare, organizare, 
business și guvernare. Granițele între lumea fizică, cea biologică și cea digitală vor 
fi alterate și estompate.12

9 Dan Abelow, „If Our Future Is Digital, How Will It Change the World?, în Wired, disponibil on-
line la: (https://www.wired.com/insights/2014/04/future-digital-will-change-world/), data ultimei 
accesări (8.04.2020)

10 Rupert Neate, „Richest 1% own half the world’s wealth, study finds”, în The Guardian, dis-
ponibil online la: (https://www.theguardian.com/inequality/2017/nov/14/worlds-richest-wealth-
credit-suisse), data ultimei accesări (9.04.2020)

11 Richard Baldwin, „Globalisation, automation and the history of work: Looking back to un-
derstand the future”, în United Nations Conference on Trade and Development, 16 Mai 2019, disponibil 
online la: (https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2092), data ultimei ac-
cesări ( 12.04.2020)

12 Alexandru Safta și Claudiu Andone, „A Patra Revoluție Industrială: 8 previziuni despre schim-
barea lumii”, în Știință și Tehnică, 20 Mai 2017, disponibil online la: ((https://stiintasitehnica.com/pa-
tra-revolutie-industriala-8-previziuni-despre-schimbarea-lumii/), data ultimei accesări (14.04.2020)
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Piața forței de muncă în lume a fost masiv impactată, în ultimele decenii, de 
globalizare și inovația tehnologică. Acesta nu este un fenomen nou. Însă viteza cu 
care acestea afectează piața forței de muncă este nemaiîntâlnită în istorie. Majo-
ritatea experților susțin că dezvoltările tehnologice și schimbările economice vor 
duce la polarizarea forței de muncă. Va exista o cerere tot mai mare pentru job-uri 
cu înaltă calificare, cu cunoștințe de IT. În timp ce, joburile cu calificare medie și 
necalificare vor fi cele mai afectate de automatizare, machine learning și inteligența 
artificială.13

Globalizarea și tehnologizarea au dus la dezvoltarea și scoaterea din sărăcie a 
milioane de oameni după cel de-al Doilea Război Mondial. Însă, în ultimele 4 de-
cenii, viața sub capitalismul neoliberal nu a fost blânda pentru majoritatea popu-
lației. Salariile plafonate combinate cu viața cât mai dificilă în timp ce majoritatea 
veniturilor și privilegiilor s-au mutat, în mod substanțial, către cei din top 0.001% 
din populație.14 În plus, au fost afectate domeniile a căror manufacturare a fost au-
tomatizată, exportată spre țări cu o forță de muncă mai ieftină sau ale căror produ-
se concurează cu variantele de import la un preț mai mic. De obicei, aceste industrii 
(fabricarea de mobilă, îmbrăcăminte, piese auto, electronice, produse metalice și 
plastice etc) au dus la creșterea șomajului și disponibilizărilor în rândul a unui bun 
procent din clasa muncitoare. Până la începerea noului mileniu, această suferința 
s-a translatat în scăderea calității vieții în țările dezvoltate. 

Populația a început să nu se mai încreadă în elite, experți și în mantra „piața 
liberă aduce prosperitate tuturor”15, promovată în ultimele decenii. În lipsa unor 
programe solide de reconversie profesională și pe fondul nesiguranței sociale, pre-
ferințele politice ale „pierzătorilor globalizării” au tins spre opțiunile promovate de 
partidele și grupările populiste, naționaliste. Globalizarea și sistemul internațio-
nal liberal, cu ale sale instituții multilaterale, au fost găsiți „țap ispășitor” de către 
discursurile populiste a multor decidenți politici. Reapariția naționalismului eco-
nomic care subminează liberalismul economic (globalizarea) și descurajează coope-
rarea politică și economică între țări este un efect al nemulțumirilor populare și al 
incapacității decidenților politici de a implementa politici publice și sociale pentru 
categoriile defavorizate de sistemul capitalist neoliberal.

13 Tony Dolphin, Technology, „Globalisation and the Future of Work in Europe, Essays on Em-
plyment in a Digitised Economy”, în Institute for Public Policy Research, Martie 2015, disponibil online 
la: (https://www.ippr.org/files/publications/pdf/technology-globalisation-future-of-work_Mar2015.
pdf), data ultimei accesări (13.04.2020)

14 Peter Evans, „Behind Trump’s Rhetoric of Economic Nationalism”, în Global Dialogue, Magazi-
ne of the International Sociological Association, disponibil online la: (http://globaldialogue.isa-sociolo-
gy.org/behind-trumps-rhetoric-of-economic-nationalism/), data ultimei accesări (15.04.2020)

15 Peter Evans, „Behind Trump’s Rhetoric of Economic Nationalism”, în Global Dialogue, Magazi-
ne of the International Sociological Association, disponibil online la: (http://globaldialogue.isa-sociolo-
gy.org/behind-trumps-rhetoric-of-economic-nationalism/), data ultimei accesări (15.04.2020)
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Naționalismul economic, cunoscut și sub numele de mercantilism sau capita-
lism statal, sau într-un sens mai larg ce teoria relațiilor internaționale numește 
realism, tinde să propună un joc de sumă nulă. Această abordare se caracterizea-
ză prin conflictul dintre state și câștigul uneia în defavoarea altuia. Naționalismul 
economic este adeseori asociat cu protecționismul. Politicile statale privind tari-
fele, subvențiile și importurile caută să protejeze companiile și industriile dintr-o 
țară de competitorii străini. Naționaliștii economici susțin că industriile domestice 
emergente au nevoie de protecție în față competitorilor străini până în momentul 
în care devin suficient de stabile.16 Naționalismul economic are în spate o veritabilă 
istorie. În secolul XX-lea, acesta a fost un instrument ideologic și intelectual al țări-
lor sărace din America Latină, Africa și Asia care au încercat să le prindă din urmă 
pe cele bogate.17 

Atracția politicilor naționalist-economice este data de promisiunea acestora de 
a inversa declinul economic și de a promova măreția națională. Din punct de vedere 
economic, naționalismul economic a demonstrat că, pe termen scurt și mediu, poa-
te fi util în cazul în care e combinat cu o serie de măsuri de politici publice care să 
ducă la dezvoltarea economică a unui stat. Însă pe termen lung, dovezile sugerează 
că astfel de măsuri produc efecte negative asupra bunăstării naționale. În primul 
rând, naționalismul economic îngreunează indivizii, regiunile și statele să-și desco-
pere avantajele competitive.18 Din punct de vedere politic, naționalismul economic 
este reacționar, izolaționist și conflictual.

Capitalismul de stat/naționalismul economic a devenit popular în China și eco-
nomiile emergente (Rusia, Brazilia, India). Liderii acestor țări recunosc importanța 
pieței în creșterea economiei și în ridicarea standardului de viață care ajută la păs-
trarea la putere a guvernelor lor corupte și autocrate. Aceștia conștientizează că 
nereglementarea pieței înseamnă pierderea de capital politic, fiindcă nu ar mai con-
trola crearea locurilor de muncă și standardul de viață al cetățenilor. Iar obiectivul 
capitalismului de stat este să controleze avuția generată de piețe prin permiterea 
guvernului să joace un rol dominant prin companiile din sectorul public și corpo-
rațiile loiale politic. Într-un sistem liber de piață motivația maximizării profitului 
este economică, pe când în sistemul capitalismului de stat motivația este politică: 
controlarea dezvoltării economice și prin urmare maximizarea șanselor de supra-
viețuire a guvernul curent.19

16 Samuel Gregg, „How Economic Nationalism Hurts Nations”, în Law & Liberty, 6 Ianuarie 2020, 
disponibil online la: ( https://lawliberty.org/forum/how-economic-nationalism-hurts-nations/), data 
ultimei accesări ( 6.04.2020)

17 Evans op. cit.
18 Gregg op.cit.
19 Ian Bremmer, „The New Rules of Globalization”, în Harvard Business Review, Ianuarie-Fe-

bruarie 2014, disponibil online la: (https://hbr.org/2014/01/the-new-rules-of-globalization?refer-
ral=03759&cm_vc=rr_item_page.bottom), data ultimei accesări ( 8.04.2020)
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Într-o lume interdependentă, cooperarea politică și economică dintre state 
este un joc de sumă pozitivă, în care fiecare actor câștigă. Beneficiile s-ar putea să 
nu fie egale, însă ambele parți beneficiază de pe urma interacțiunii lor. Pe de altă 
parte, naționalismul economic amenință cooperarea stabilită, după al Doilea Răz-
boi Mondial, prin acordurile de la Bretton Woods. Și prin urmare, amenință între-
gul cadru internațional care a dus la apariția instituțiilor precum Fondul Monetar 
Internațional, Organizația Mondială a Comerțului și alte organisme multinaționale 
care au scopul de a rezolva problemele globale spre beneficiul majorității.20

Instinctele naționaliste au dus la apariția mișcării pro-Brexit și la alegerea 
lui Donald Trump în funcția de președintele al SUA în 2016. Retorica agresivă a 
naționalismului economic îmbrățișată de Trump l-a diferențiat pe acesta de esta-
blishment-ul politic american, care este asociat cu moștenirea globalizării. Admi-
nistrația Trump și Brexit-ul semnalează o transformare in cadrul infrastructurii 
neoliberale globale.21 Majoritatea naționaliștilor economici, astăzi, nu propun de-
montarea economiei de piață și nici îmbrățișarea capitalismului statal. Aceștia cred 
însă că statele ar trebui să regândească, și chiar să inverseze, măsurile protecționis-
te globale inițiate de Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT)22 și mai cer 
reconfigurarea Organizației Mondiale a Comerțului.

Ultimii ani nu au adus doar renașterea ideilor naționalismului economic ci și 
o transformare a globalismului. După recesiunea economică din 2008, am intrat în 
etapa globalizării precaute. Guvernele lumii în curs de dezvoltare au devenit mai 
atente față de ideea de a-și deschide porțile către multinaționalele străine și mai 
preocupate de protejarea intereselor locale. Acestea au început să-și selecteze țările 
și regiunile cu care vor să facă comerț, să aleagă sectoarele naționale unde vor per-
mite investițiile de capital și să selecteze companiile, de obicei de stat, pe care să le 
promoveze/susțină. Avem de-a face așadar cu un alt tip de globalizare: o globalizare 
lentă, selectivă, cu influențe substanțiale de naționalism și regionalism.23

Această transformare a globalizării ține de o serie de cauze. Numeroase gu-
verne încep să perceapă deschiderea industriilor naționale către capitalul străin ca 
fiind o mișcare riscantă ce poate fi blocată de consumatori și companiile locale. De 
asemenea, sunt țări care și-au construit rezerve substanțiale de valută externă și 
care promovează masiv exporturi, iar prin urmare nu mai au nevoie de investiții 
străine. Și în al treilea rând, definiția securității naționale s-a schimbat. Astfel, do-
meniile precum tehnologia informațiilor, sectorul alimentar, telecomunicațiile și 

20 Ian Gladding, „Rise of Economic Nationalism and Its Implications”, în Lewis University, Facul-
ty Forum, Noiembrie 2018, disponibil online la: (https://www.lewisu.edu/experts/wordpress/index.
php/rise-of-economic-nationalism-and-its-implications/), data ultimei accesări ( 10.04.2020)

21 Evans, op. cit.
22 Gregg, op.cit.
23 Bremmer, op. cit.
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serviciile financiare au început să fie considerate sectoare ale infrastructurii critice 
și sunt prin urmare politizate.24

Cum va arăta viitorul? 
Ordinea globală liberală nu va fi decimană ci va trece printr-o perioadă de transfor-
mare structurală. Mai degrabă de a vorbi despre o reîntoarcere la politica marilor 
puteri pe stilul Congresului de la Viena, este mai pragmatic să observăm schimbă-
rile actuale ca diverse încercări ale puterilor emergente de a renegocia și extinde 
actualul sistem internațional bazat pe reguli și instituțiile multilaterale. Creșterea 
influenței globale a Chinei și Rusiei semnalează încheierea monopolului Occiden-
tului asupra structurilor internaționale economice și tranziția de la geopolitică la 
geoeconomie.25

În 2050, în lume vor exista 9 miliarde de oameni care vor trebui să fie hrăniți, 
îmbrăcați, angajați, să li se ofere servicii de transport, educație, sănătate și diver-
tisment. Acest lucru reprezintă atât o provocare cât și o oportunitate pentru Occi-
dent de a se adapta și a răspunde la nevoile stringente ale populației sale. Fiindcă 
incertitudinea zilei de mâine/economică se transpune în incertitudini politice26, e 
important ca liderii vestici să înțeleagă că valorile, principiile și ideile democrației 
vor rămâne atractive, la nivel global, doar dacă Occidentul va accepta și învăța să 
folosească tehnologia și digitalizarea pentru a întări democrația și a îmbunătăți 
calitatea vieții celor dezavantajați de actualul sistem economic.27

Viitorul muncii va face trecerea de la joburi care necesită procese repetitive de 
lucru cu informația, care vor fi preluate de roboți, către locuri de muncă care nece-
sită empatie, creativitate, aptitudini ce nu pot fi automatizate. Noțiunea și natura 
muncii este în schimbare și prin urmare și contractul social tradițional trebuie up-
datat. Vom avea nevoie de un sistem de beneficii portabile28 care să ofere o plasă de 
siguranță socială (asigurări de sănătate, șomaj, pensie). Beneficiile sociale trebuie 
regândite în așa fel încât să ofere angajaților o protecție adecvată. O soluție ar fi 
conectarea beneficiilor statului bunăstării față de indivizi, și nu facă de locul de 
muncă așa cum se practică astăzi. Astfel, decidenții ar putea să se asigure că toți 

24 Bremmer op. cit.
25 Glenn Diesen, „The Global Resurgence of Economic Nationalism, Geo-Economic Implications 

for Europe and Greater Eurasia”, în Russia in Global Affairs, Volum 16, Nr. 2, Aprilie-Iunie 2018
26 Mark Warner, „Economic Impacts of Globalization and Technological Disruption”, în Cen-

ter for Strategic and International Studies, 20 Aprilie 2018, disponibil online la: (https://csis-prod.
s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/182304_Economic_Impacts_Globalization_Keynote.
pdf?yRq0c7jM_NMRi3dHhK9axP6ujY18kQT8), data ultimei accesări ( 7.04.2020)

27 Judy Dempsey, „It’s Technology, Not ‘Westlessness’ That Matters”, în Carnegie Europe, 15 Fe-
bruarie 2020, disponibil online la: (https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/81080), data ultimei 
accesări ( 12.04.2020)

28 Warner op. cit.



I. EDUCAȚIE PENTRU TRANZIȚIA GLOBALĂ / 109

angajații sunt protejați fiindcă aceste beneficia sociale ar fi portabile de la un loc 
de muncă la altul. Unele state au început să experimenteze deja cu ideea înlocuirii 
sistemului existent de protecție socială cu un venit universal de bază garantat de 
stat tuturor.29

Pentru a face față provocărilor pe care digitalizarea și automatizarea le vor adu-
ce, ținând cont de toate efectele sociale, politice, culturale, economice ale celei de-a 
IV-a revoluție industrială, Occidentul va trebui să investească în: 

Construirea unei economii gig (bazată pe munca la cerere/ „crowdwork) 
mai echitabilă și democratică 30 și a unei economii circulare31 bazată pe inovații 
tehnologice, transparență, protejarea mediului și circuite de aprovizionare sustena-
bile, bine reglementate, etice

Regândirea securității: de la o securitate militarizată spre o securita-
te umană. Perioada post-Război Rece ne-a arătat că fața conflictelor actuale s-a 
schimbat masiv. Noile războaie sunt intra-statale, etnice, hibride, economice și 
comerciale, informatice în mediul online dar și biologice. Schimbările climatice și 
pandemia actuala de SARS-CoV-19 ne semnalează o nevoie acută de redefinire a 
strategiilor naționale de securitate și de definirea unei noi perspective de securitate 
care pune în centrul focusului său nevoile comunității umane. 

Profesionalizarea decidenților politici: schimbarea sistemică a ordinii glo-
bale dorită de puterile emergente și declinul influenței Occidentului vor duce la 
declinul democrației, răspândirea populocrațiilor (autocrațiile populiste), o com-
petiție între viziunile referitoare la sistemul internațional și „armarea dezinformă-
rii”32. Pentru a contrabalansa aceste fenomene, Occidentul va avea nevoie de lideri 
bine pregătiți care să recâștige încrederea populației.

În acest scop, transformarea educației va fi necesară pentru adaptarea și con-
struirea unei societăți umane pregătită pentru provocările viitorului. Posibile solu-
ții în domeniul educației:

29 Andrea Salvatori and Paolo Falco, „Poles apart? How technology and globalisation have affected 
the global workforce”, în The Forum Network, Organisation for Economic Co-operation and Development , 
5 Septembrie 2017, disponibil online la: (https://www.oecd-forum.org/users/62601-andrea-salvato-
ri-and-paolo-falco/posts/19894-poles-apart-how-technology-globalisation-have-affected-the-glob-
al-workforce), data ultimei accesări ( 16.04.2020)

30 Ceri Parker, „What if we get things right? Visions for 2030”, în World Economic Forum, 29 Oc-
tombrie 2019, disponibil online la: (https://www.weforum.org/agenda/2019/10/future-predictions-
what-if-get-things-right-visions-for-2030/), data ultimei accesări (11.04.2020)

31 Leanne Kemp, „Here’s how a circular economy could change the world by 2030”, în World Eco-
nomic Forum, 29 Octombrie 2019, disponibil online la: (https://www.weforum.org/agenda/2019/10/
heres-how-a-circular-economy-could-change-the-world-by-2030), data ultimei accesări (12.04.2020)

32 European Political Strategy Centre, „10 Trends Shaping Democracy in a Volatile World”, 10 
Noiembrie 2019, disponibil online la: (https://t.co/DsfUH4ey2J?amp=1 ), data ultimei accesări 
(17.04.2020)
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Educația formală
Digitalizarea își arată deja efectele în educație. De la cursuri online, la teleșcoală și 
la folosirea mediului online ca sursă principală de informare, tehnologia devine o 
componentă activă în procesul de educație formală. Pe viitor, va fi necesară o inves-
tire mai substanțială în educația formală pentru a pregăti oameni mai rezilienți și 
mai bine adaptați la schimbările pieței forței de muncă. Pentru a construi reziliența 
societală, strategiile de educație vor trebui să conțină cursuri despre sănătatea men-
tală și terapii psihologice, adaptabilitate și flexibilizare, dezvoltarea spiritului critic 
și recunoașterea surselor de manipulare media/online. În plus, accesul la educație 
de calitate și training trebuie cantitativ îmbunătățit, la care se adaugă adoptarea de 
programe care vizează calificarea, recalificarea și învățarea pe parcursul vieții care 
să răspundă la schimbările privind cererea forței de muncă. Noi modele de partene-
riat public-privat și protecție socială trebuie adaptate la realitățile dinamismului lo-
curilor de muncă si la posibilitatea creării unor contracte de muncă mai diverse.33De 
asemenea, crearea unei piețe de muncă mai puțin rigide ar ajuta economiile țărilor 
dezvoltate să facă față presiunilor dezvoltării tehnologice și a globalizării. Educația 
poate avea un efect catalizator și în economiile în curs de dezvoltare, dacă se oferă 
oportunități egale pe piața forței de muncă atât femeilor cât și bărbaților.

Educația non-formală
Rolul educației non-formale și a implicării oamenilor în acțiuni comunitare va creș-
te în viitor. Datorită digitalizării, activitatea societății civile se va muta preponde-
rent în online. Activismul online va deveni o componenta intrinsecă a activității 
ONG-urilor. Investirea în educație non-formală este importantă fiindcă în viitor 
aceasta va răspunde la 3 probleme: nevoia de contact uman în mediul offline, coa-
gularea socială și asigurarea respectării drepturilor omului în momentele de de-
rapaj tehnologic. Guvernele ar trebui să adopte reglementări și norme de folosire 
adecvată a tehnologiilor și produselor IT. În ultimii ani, observăm din ce în ce mai 
multe problematici legate de impactul tehnologiei asupra protejării drepturilor fun-
damentale precum dreptul la viață privată și libertatea de expresie.34 Aici, educația 
non-formală va fi vitală în păstrarea echilibrul între respectarea dreptului la liberă 
exprimare versus cenzurarea mesajelor manipulatoare, fake news și discursurilor 
promovatoare de ură. În plus, educație non-formală poate să crească capitalul so-

33 Zia Qureshi, „Globalization, technology, and inequality: It’s the policies, stupid”, în Brookin-
gs, 16 Februarie 2016, disponibil online la: (https://www.brookings.edu/blog/up-front/2018/02/16/
globalization-technology-and-inequality-its-the-policies-stupid/), data ultimei accesări (12.04.2020)

34 Joanna J. Bryson, „As artificial intelligence continues its rapid evolution, what influence do 
humans have?”, în MIT Technology Review, 18 Decembrie 2019, disponibil online la: (https://www.
technologyreview.com/2019/12/18/102365/the-future-of-ais-impact-on-society/), data ultimei ac-
cesări (13.04.2020)
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cial și încrederea în autorități dacă statele vor învesti în programe de organizare 
comunitară și activism. 

Educația informală
Într-o societate în care accesul la informații oferit de mass-media și canalele de 
socializare sunt deschise 24/7, nevoia de a distinge între adevăr și minciună devine 
importantă la nivel de politici publice. Așa cum am început să observăm în ultimii 
ani, dezinformarea a devenit o armă politică folosită de diverși actori în a-și obține 
obiectivul. Acest trend va fi accentuat în viitor și va aduce necesitatea reglementării 
publicațiilor online și formularea de strategii și mecanisme de a limita și reduce 
informațiile false. Educația informală va avea două componente: o componentă de 
dezvoltarea a gândirii critice și o componentă a filtrării ideilor publicate online. 
Pentru a ne asigura că valorile democratice și libertățile fundamentale vor fi respec-
tate, decidenții occidentali vor trebui să întocmească ghiduri de implementare con-
forme cu toate tratatele internaționale care vizează drepturile omului și libertatea 
presei/noilor surse media. Inițiative de parteneriate între autorități și influencerii 
online care să promoveze diverse campanii vor deveni o normalitate. 

Bibliografie
Abelow, Dan, „If Our Future Is Digital, How Will It Change the World?, în Wired, disponibil on-

line la: (https://www.wired.com/insights/2014/04/future-digital-will-change-world/), data ultimei 
accesări (8.04.2020)

Baldwin, Richard, „Globalisation, automation and the history of work: Looking back to under-
stand the future”, în United Nations Conference on Trade and Development, 16 Mai 2019, disponibil 
online la: (https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2092), data ultimei 
accesări ( 12.04.2020)

Bremmer, Ian, „The New Rules of Globalization”, în Harvard Business Review, Ianuarie-Fe-
bruarie 2014, disponibil online la: (https://hbr.org/2014/01/the-new-rules-of-globalization?refer-
ral=03759&cm_vc=rr_item_page.bottom), data ultimei accesări ( 8.04.2020)

Bryson,Joanna J., „As artificial intelligence continues its rapid evolution, what influence do hu-
mans have?”, în MIT Technology Review, 18 Decembrie 2019, disponibil online la: (https://www.tech-
nologyreview.com/2019/12/18/102365/the-future-of-ais-impact-on-society/), data ultimei accesări 
(13.04.2020)

Dempsey, Judy,„It’s Technology, Not ‘Westlessness’ That Matters”, în Carnegie Europe, 15 Fe-
bruarie 2020, disponibil online la: (https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/81080), data ultimei 
accesări ( 12.04.2020)

Dickens, Charles, Poveste despre două orașe, Traducere de Antoaneta Ralian, Editura Paralela 45, 
2003

Diesen, Glenn, „The Global Resurgence of Economic Nationalism, Geo-Economic Implications 
for Europe and Greater Eurasia”, în Russia in Global Affairs, Volum 16, Nr. 2, Aprilie-Iunie 2018

Dolphin, Tony,Technology, „Globalisation and the Future of Work in Europe, Essays on Em-
plyment in a Digitised Economy”, în Institute for Public Policy Research, Martie 2015, disponibil online 
la: (https://www.ippr.org/files/publications/pdf/technology-globalisation-future-of-work_Mar2015.
pdf), data ultimei accesări (13.04.2020)



112 / Caiet documentar 5 Calitatea vieții

European Political Strategy Centre, „10 Trends Shaping Democracy in a Volatile World”, 10 
Noiembrie 2019, disponibil online la: (https://t.co/DsfUH4ey2J?amp=1 ), data ultimei accesări 
(17.04.2020)

Evans, Peter, „Behind Trump’s Rhetoric of Economic Nationalism”, în Global Dialogue, Magazine 
of the International Sociological Association, disponibil online la: (http://globaldialogue.isa-sociology.
org/behind-trumps-rhetoric-of-economic-nationalism/), data ultimei accesări (15.04.2020)

Gladding, Ian, „Rise of Economic Nationalism and Its Implications”, în Lewis University, Facul-
ty Forum, Noiembrie 2018, disponibil online la: (https://www.lewisu.edu/experts/wordpress/index.
php/rise-of-economic-nationalism-and-its-implications/), data ultimei accesări ( 10.04.2020)

Gregg, Samuel, „How Economic Nationalism Hurts Nations”, în Law & Liberty, 6 Ianuarie 2020, 
disponibil online la: ( https://lawliberty.org/forum/how-economic-nationalism-hurts-nations/), data 
ultimei accesări ( 6.04.2020)

Institute for Economics and Peace, „Global Peace Index 2019: Measuring Peace in a Complex 
World”, Iunie 2019 disponibil online la: (http://visionofhumanity.org/reports), data ultimei accesări 
(15.04.2020).

Kemp, Leanne, „Here’s how a circular economy could change the world by 2030”, în World Eco-
nomic Forum, 29 Octombrie 2019, disponibil online la: (https://www.weforum.org/agenda/2019/10/
heres-how-a-circular-economy-could-change-the-world-by-2030), data ultimei accesări (12.04.2020)

Kocher, Isabelle, „How to heal the fractured world of 2018”, în World Economic Forum, 15 Ianu-
arie 2018, disponibil online la: (https://www.weforum.org/agenda/2018/01/how-to-heal-fractured-
world-2018/), data ultimei accesări ( 7.04.2020)

Munich Security Report 2020, „Westlessness”, disponibil online la: (https://securityconference.
org/assets/user_upload/MunichSecurityReport2020.pdf), data ultimei accesări (2.04.2020)

Neate, Rupert „Richest 1% own half the world’s wealth, study finds”, în The Guardian, disponibil 
online la: (https://www.theguardian.com/inequality/2017/nov/14/worlds-richest-wealth-credit-su-
isse), data ultimei accesări (9.04.2020)

Parker, Ceri, „What if we get things right? Visions for 2030”, în World Economic Forum, 29 Oc-
tombrie 2019, disponibil online la: (https://www.weforum.org/agenda/2019/10/future-predictions-
what-if-get-things-right-visions-for-2030/), data ultimei accesări (11.04.2020)

Qureshi, Zia, „Globalization, technology, and inequality: It’s the policies, stupid”, în Brookings, 
16 Februarie 2016, disponibil online la: (https://www.brookings.edu/blog/up-front/2018/02/16/
globalization-technology-and-inequality-its-the-policies-stupid/), data ultimei accesări (12.04.2020)

 Roser, Max, „The short history of global living conditions and why it matters that we know 
it”, în Our World in Data, University of Oxford, 2019, disponibil online la: (https://ourworldindata.
org/a-history-of-global-living-conditions-in-5-charts), data ultimei accesări (12.04.2020)

Safta, Alexandru și Claudiu Andone, „A Patra Revoluție Industrială: 8 previziuni despre schim-
barea lumii”, în Știință și Tehnică, 20 Mai 2017, disponibil online la: ((https://stiintasitehnica.com/pa-
tra-revolutie-industriala-8-previziuni-despre-schimbarea-lumii/), data ultimei accesări (14.04.2020)

Salvatori, Andrea and Paolo Falco, „Poles apart? How technology and globalisation have affected 
the global workforce”, în The Forum Network, Organisation for Economic Co-operation and Development , 
5 Septembrie 2017, disponibil online la: (https://www.oecd-forum.org/users/62601-andrea-salvato-
ri-and-paolo-falco/posts/19894-poles-apart-how-technology-globalisation-have-affected-the-glob-
al-workforce), data ultimei accesări ( 16.04.2020)

The World Bank, „Decline of Global Extreme Poverty Continues but Has Slowed: World 
Bank”, 19 septembrie 2018, disponibil online la: (https://www.worldbank.org/en/news/press-re-
lease/2018/09/19/decline-of-global-extreme-poverty-continues-but-has-slowed-world-bank), data 
ultimei accesări (6.04.2020)

The World Health Organization, „Global Health Observatory (GHO) data”, disponibil online la: 
(https://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/life_tables/situation_trends_text/en/), data 
ultimei accesări (8.04.2020)



I. EDUCAȚIE PENTRU TRANZIȚIA GLOBALĂ / 113

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017), 
„World Population Ageing 2017 - Highlights (ST/ESA/SER.A/397)”, disponibil online la: (https://
www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2017_Highlights.pdf), 
data ultimei accesări (3.04.2020)

Warner, Mark, „Economic Impacts of Globalization and Technological Disruption”, în Center 
for Strategic and International Studies, 20 Aprilie 2018, disponibil online la: (https://csis-prod.s3.am-
azonaws.com/s3fs-public/publication/182304_Economic_Impacts_Globalization_Keynote.pd-
f?yRq0c7jM_NMRi3dHhK9axP6ujY18kQT8), data ultimei accesări ( 7.04.2020)



Westlessness: mai este posibilă o lume a valorilor 
occidentale? Cum ar putea arăta schimbarea?

Robert Lupițu

Westlessness1 este un concept proaspăt pe piața ideilor globale, patentat ca atare la 
Conferința de Securitate de la München. În câmpul teoretic și empiric al relațiilor 
internaționale el acționează asemenea unui bisturiu care, până de curând, nu a fost 
aplicat cu o precizie înaltă pe pacient. Chiar dacă intraductibil mot a mot în limba 
română, adesea îl sintetizăm printr-o terminologie a „dezoccidentalizării”. Pe fond 
însă, conceptul semnifică un sentiment răspândit de neliniște și agitație în fața 
unei incertitudini tot mai mari cu privire la viitorul și destinul Occidentului.

Destinul lumii occidentale și postura sa excepțională ca actor modelator al or-
dinii globale sunt îndelung contestate. Atacurile de la 11 septembrie 2001 au pus 
capăt momentului unipolar american, iar criza economico-financiară din 2008 a 
determinat o restructurare a raportului de forțe prin recunoașterea ponderii eco-
nomice însemnate a actorilor non-occidentali. Cele mai recente episoade disruptive 
din Occident - Brexit sau mandatul președintelui Donald Trump la Casa Albă - au 
întețit ritmul unei recesiuni occidentale, acompaniate de o agresivitate a Rusiei și o 
ascensiune a Chinei. Noile asset-uri ale avangardei globale, tehnologia și circulația 
abundentă a informațiilor, au îmbrăcat și ele forma unor oportunități, dar în egală 
măsuri constituie și provocări pentru reziliența societăților occidentale. Mai este 
posibilă o lume a valorilor occidentale? Poate nu în forma în care am cunoscut-o și 
am asimilat-o în ultimele șapte decenii. Cum ar putea arăta schimbarea? Suntem 
în plină epocă transformațională. Relațiile internaționale, chiar dacă revin către o 
epocă a competiției între marile puteri statele, se transformă prin prisma ponderii 
și rolului pe care actorii non-statali le deprind în această concurență. Occidentul 
însuși se transformă, iar reperele valorice, deși non-negociabile, nu mai substituie 
by default tendințele distonante dintre actorii ce compun lumea occidentală. 

La începutul lui 2020, final al deceniului doi al secolului al XXI-lea și an pre-
mergător noii decade, lumea întreagă a intrat pe culoarul unei de-globalizări forțate 

1 Munich Security Conference Report 2020 – „Westlessness”. Raportul este disponibil la https://
securityconference.org/assets/user_upload/MunichSecurityReport2020.pdf
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de pandemia de coronavirus și a revirimentului statului-națiune. Europa continuă 
să întrevadă potențialul unei autonomii strategice, în frunte cu o Comisie Europea-
nă auto-intitulată „Comisia geopolitică”. Certitudinea tot mai mare a tranziției către 
o nouă eră a competiției între marile puteri este suprapusă cu cea mai mare criză 
geopolitică, potențial geo-economică, sanitară și potențial umanitară de la finalul 
celui de-al Doilea Război Mondial încoace. Iar criza coronavirusului va modela, pe 
de-a întregul, deceniul trei din acest secol2.

Când am primit invitația onorantă din partea Club România pentru a mă ală-
tura cu o contribuție la acest Caiet Documentar, m-am aflat în pragul unei con-
științe care nu este nicidecum revelatoare, dar pe care adesea avem tendința de 
a nu-i acorda importanță pentru că o privim și o considerăm ca pe un dat politic, 
economic și social. 

Astfel, plasarea pe același interval a incertitudinii care caracterizează viito-
rul Occidentului și a dimensiunii calității vieții este ea însăși o provocare. Și este 
ostentativ deoarece pentru ceva timp conversația politică și socială din România 
a ignorat raportul de interdependență dintre cele două dimensiuni. Putem plasa 
calitatea vieții în România în strânsă legătură cu viitorul lumii occidentale? Iată 
o întrebare fundamentală. Decalajul istoric față de Occident ne-a determinat să 
nu atingem simetric un potențial comun sau să experimentăm percepții similare 
privind calitatea vieții. Diminuarea lumii occidentale ca pondere în ecuația globală, 
prin amestecul dintre animozitățile inter-occidentale și provocările extra-occiden-
tale, ne restrânge și nouă fereastra de oportunitate, însă ne obligă să privim analitic 
și predictiv cât mai în larg. Obiectivul ar trebui să fie unul clar: acela de a reuși să 
ridicăm nivelul calității vieții în România, în ciuda vremurilor tulburi și chiar dacă 
și cele mai sigure ape strategice s-au dovedit dificil de navigat, păstrând coordona-
tele europene și euro-atlantice pe radar.

Ce este Westlessness și ce facem cu el?
Transformarea epocală a scenei relațiilor internaționale într-o lume mai puțin occi-
dentală, inclusiv pe fondul unei familii occidentale care devine mai puțin occidentală 
în sensul postbelic al construcției ordinii internaționale și dubla dilemă a portreti-
zării unei lumi în care Occidentul lasă epicentrul scenei globale în favoarea altora și 
a unei strategii comune occidentale adaptată erei competiției între marile puteri3, 
sunt elementele care îmbracă noua tendință a Westlessness-ului sau a „dezocciden-
talizării” cuprinse în raportul Conferinței de Securitate de la München pentru anul 
2020. Semnalele unui recul al Occidentului sunt înfățișate de acțiunile țărilor de pe 

2 https://www.caleaeuropeana.ro/criza-coronavirusului-va-modela-deceniul-trei-din-acest-se-
col-unde-este-occidentul/

3 https://www.caleaeuropeana.ro/westlessness-lumea-si-occidentul-in-sine-intra-intr-o-epo-
ca-mai-putin-occidentala-avertizeaza-raportul-anual-al-conferintei-de-securitate-de-la-munchen/ 
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ambele maluri ale Atlanticului de Nord și de divergențele apărute, fie că vorbim de 
partajarea echitabilă a responsabilităților în cadrul NATO sau de securitatea ener-
getică europeană și dependența de gazul rusesc, aici fiind cunoscute tensiunile între 
președintele american Donald Trump și cancelarul german Angela Merkel.

Ideea occidentală a suferit una dintre cele mai puternice lovituri la finele anu-
lui trecut, când, cu câteva zile înainte de comemorarea a 30 de ani de la căderea 
Zidului Berlinului, președintele francez Emmanuel Macron enunța celebra frază că 
„asistăm la moartea cerebrală a NATO”. Deși auto-proclamat un apărător al valorilor 
occidentale și condus de dorința unei Franțe puternice într-o Uniune Europeană 
autonomă, liderul de la Élysée afirma cu aceeași ocazie că șocurile de la începutul 
actualului secol al demonstrat că „extinderea nelimitată a democrației” și triumful 
Occidentului ca sistem universal de valori” nu sunt „chiar așa adevărate”. 

Perceput drept un sabotor al valorilor occcidentale și un avangardist al ilibera-
lismului, și premierul maghiar Viktor Orban a contribuit mult la diluarea concep-
tului occidental, susținând în diferite rânduri că problema Occidentului este aceea 
că „există liberalism, dar nu democrație”, punctând că democrația liberală este prin 
definiție liberală, iar creștin-democrația este non-liberală.

În schimb, raportul Conferinței de Securitate de la München surprinde o diferită 
perspectivă din partea președintelui american Donald Trump, analizat deopotrivă 
drept cauză și efect ale actualei stări a relațiilor internaționale. Într-un discurs sus-
ținut la Varșovia, în 2017, într-una din puținele sale vizite în Europa și singura din 
Europa Centrală și de Est, Donald Trump a evocat că „întrebarea fundamentală a tim-
purilor noastre este dacă Occidentul are voința de a supraviețui”. De asemenea, criza con-
temporană a Occidentului nu se limitează la lumea occidentală, ea fiind , contestată și 
din exterior de afirmații precum cele ale președintelui rus Vladimir Putin, care afirma 
înaintea summitului G20 de la Osaka din 2019 că „ideea liberală a devenit învechită”.

Supraviețuirea lumii occidentale poate fi însă un construct semantic dur, însă 
transformarea sa este în desfășurare și este un scenariu cât de se poate de real în 
pregătirea pentru o tranziție globală. 

Aceste stări de fapt derivă și dintr-un corolar epistemic, sintetizat de Timothy 
Garton Ash, unul dintre cei mai cunoscuți istorici britanici și laureat al Premiului 
Charlemagne pentru promovarea valorilor europene. Potrivit acestuia, procentul 
cărților de specialitate din limba engleză care se referă la „Western Alliance” (Occi-
dent, Alianța Transatlantică) se afla în anul de referință 2008 la același nivel pro-
centual cu anul 1950, adică 0,000060%. Această statistică reflectă și explică mult 
cadrul empiric existent, concomitent cu nevoia revitalizării unui narativ privind 
viitorul lumii occidentale. Cu toate acestea, întrebarea fundamentală ridicată la fi-
leu liderilor lumii - Către o strategie comună occidentală în era competiției dintre marile 
puteri? - nu are încă un răspuns.
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La Forumul Economic Mondial de la Davos din 2020, istoricul Yuval Noah 
Harrari a pus accentul pe trei amenințări existențiale pentru viitorul omenirii. Ca 
o paranteză, niciuna nu se referă la criza pandemiei provocate de virusul SARS-
CoV-2, criză aflată la acel moment în desfășurare în China, demonstrând totodată 
dificultatea fenomenului predictiv la nivel global. Cele trei amenințări anunțate de 
Harrari4 se referă la războiul nuclear, colapsul ecologic al planetei și capacitatea 
disruptivă a tehnologiei. În raport cu cele trei amenințări, Occidentul evidențiază 
abordări diferențiate, adesea contrastante. Europa privește îngrijorată și neputin-
cioasă la ruptura angajamentelor nucleare dintre Statele Unite și Rusia. Washing-
ton-ul urmărește înlocuirea acestor înțelegeri printr-o extensie care să cuprindă și 
China, Pentagon-ul avertizând5 că Occidentul trebuie ”să creadă pe cuvânt” ambiții-
le de securitate ale Chinei, care intenționează să devină puterea militară dominantă 
în Asia până în anul 2049. Problema schimbărilor climatice nu mai are susținere la 
Casa Albă, nefiind printre prioritățile lui Donald Trump, iar ambițiosul Pact Eco-
logic European lansat drept „momentul omului pe Lună” pentru Europa ar elimina 
până în anul 2050 doar 9% din amprenta de carbon mondială, procent echivalent 
cu nivelul de poluare de pe continentul european în raport cu scara globală. Cât 
privește tehnologia, dezbaterea intensă și cu veleități strategice privind cooperarea 
cu companii non-occidentale pentru edificarea rețelelor 5G acționează, asemenea 
subiectului privind gazoductului Nord Stream 2 care va lega Europa de Rusia via 
Germania, în sens critic pentru relația transatlantică. 

Westlessness-ul este o stare prin care se pedalează intens pentru recunoașterea 
noii epoci a competiției marilor puteri, cu Statele Unite și China în prim plan, iar 
Rusia și Europa o treaptă mai jos. Logica realpolitik-ului, emanat el chiar și din epi-
centrul lumii occidentale, în detrimentul globalizării nu va fi un proces rapid, iar în 
multe privințe ele se vor ciocni. Westlessness-ul nu trebuie privit în mod perpetuu 
ca un semnal al declinului, decăderii sau dispariției. Logica unei curse între marile 
puteri nu trebuie să semnifice prăbușirea lumii occidentale. Occidentul nu suferă 
pentru că dominația sa este în recul, ci pentru că nu joacă o partitură comună în 
drumul către o inevitabilă nouă epocă a marilor puteri. 

România și transformarea Occidentului. Calitatea vieții și moralul 
național
Putem plasa calitatea vieții în România în strânsă legătură cu viitorul lumii occi-
dentale? Într-un sens cât se poate de fundamental, da. Pe scena Conferinței de Se-

4 https://www.weforum.org/agenda/2020/01/yuval-hararis-warning-davos-speech-future-pre-
dications/

5 https://www.caleaeuropeana.ro/secretarul-american-al-apararii-occidentul-trebuie-sa-crea-
da-pe-cuvant-ambitiile-de-securitate-ale-chinei-care-intentioneaza-sa-devina-puterea-militara-do-
minanta-in-asia-pana-in-20/
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curitate de la München din 2020, prim-ministrul României a proiectat o afirmație 
care definește poziția țării în raport cu noul curent al relațiilor internaționale: „Nu 
îmi pot imagina o democrație iliberală. Unde avem iliberalism, nu avem democrație”6. 
În sens larg și conceptual, triada conceptuală a politicii noastre externe7 așa cum 
a fost ea definită și reiterată în ultimii ani de președintele României - Parteneria-
tul Strategic cu Statele Unite ale Americii, apartenența la Uniunea Europeană și la 
NATO – nu este una recentă. Ele sunt și firul și ghidajul strategic cuprinse ca atare 
în Strategia Națională de Apărare a Țării8 din 2015 și, cu siguranță, vor avea același 
rol călăuzitor și în noua Strategie ce ar trebui anunțată în 2020. 

Componenta valorilor care decurg din comunitățile în care am ales să fim parte 
integrantă, ca proiecte naționale, și anume Uniunea Europeană și NATO, alături de 
Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii, a fost descoperită accentuat și 
în masă după trecerea unor praguri, în 2017, când am marcat deopotrivă 20 de ani 
de la lansarea parteneriatului cu SUA și 10 ani de la aderarea la Uniunii Europene. 
Protestele din primele luni ale anului 2017 pe fondul amplelor schimbări ale legis-
lației din domeniul justiției, intenționate de coaliția de la putere, sau prezența fără 
precedent la urne pentru alegerile europene în primăvara lui 2019 au fost teste de 
confirmare, de maturitate și de reziliență ale valorilor societății românești. Ele sunt 
cu atât mai rezonante cu cât au fost afirmate prin contrast cu alunecarea înspre 
iliberalism și naționalism în vecinătatea noastră.

Un sondaj Eurobarometru al Comisiei Europene dat publicității în martie 
20209 arată că 71% dintre cetățenii români sunt încrezători într-un viitor opti-
mist al Uniunii Europene, cu 13 puncte procentuale peste media Uniunii Europe-
ne (58%). Același sondaj arată că ocuparea forței de muncă, educația, formarea, 
cultura și media, agricultura și dezvoltarea rurală sunt priorități pe care cetățenii 
români le vor reflectate în bugetul Uniunii Europene pentru fonduri alocate către 
țara lor.

La nivelul NATO, percepția este și mai categorică. La 70 de ani de la înființarea 
Alianței Nord-Atlantice, aniversați în 2019, NATO a efectuat cel mai amplu sondaj 
cu privire la activitatea sa, iar România, care a împlinit 15 ani de la aderare în 2019, 
se situează între primele trei state membre ale căror cetățeni au cea mai mare în-
credere că apartenența la NATO le protejează țara de un atac din partea unei țări 
străine (78%). De asemenea, România este pe locul al treilea între cele 29 de națiuni 

6 https://www.caleaeuropeana.ro/premierul-ludovic-orban-la-conferinta-de-securita-
te-de-la-munchen-nu-imi-pot-imagina-o-democratie-iliberala/

7 https://www.presidency.ro/ro/media/politica-externa/discursul-presedintelui-romaniei-dom-
nul-klaus-iohannis-sustinut-in-cadrul-intalnirii-anuale-cu-sefii-misiunilor-diplomatice-acredita-
ti-la-bucuresti1548758070

8 https://www.presidency.ro/files/userfiles/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_1.pdf
9 https://www.caleaeuropeana.ro/eurobarometru-63-dintre-romani-considera-ca-uniunea-eu-

ropeana-ar-trebui-sa-aiba-resurse-financiare-mai-mari-avand-in-vedere-obiectivele-sale-politice/
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euro-atlantice în ce privește sprijinul cetățenilor pentru ca țara noastră să rămână 
stat membru al Alianța Nord-Atlantică (85%)10.

Apoi, de la intrarea României pe calea sa europeană și euro-atlantică, Produsul 
Intern Brut național a crescut exponențial, fie și numai dacă luăm ca elemente de 
referință anii 2000 (aproximativ 40 de miliarde de euro) și 2018 (când am depășit 
pragul de 200 de miliarde de euro).

În ce privește percepția socială asupra calității vieții11, românii sunt pe același 
palier cu media Uniunii Europene (cu un scor de 7,3 din 10 în anul 2018). Dintr-o 
altă referință, Social Progress Index 2019 a poziționat România pe locul al 45-lea 
în lume12 din 149 de țări analizate în privința calității vieții, fiind devansată de 
toate țările membre ale Uniunii Europene. Punctele slabe ale țării noastre cuprind, 
inter alia, starea sistemului de sănătate publică sau accesul la educație de bază, iar 
punctele forte resimțite de cetățeni sunt siguranța personală sau asigurarea drep-
turilor personale (întocmai elementele valorice ce se desprind din integrarea în UE 
și NATO). 

Anterior izbucnirii pandemiei de coronavirus și declarării Europei drept epi-
centru al acestei crize fără precedent, Uniunea Europeană a propulsat prima pro-
punere legislativă din istorie privind clima. Paradoxal sau nu, la București, tema a 
fost mai spinoasă decât impactul coronavirusului. Potrivit unui Eurobarometru13 
publicat cu ocazia lansării inițiativei legislative privind clima, 45% dintre români 
erau de părere că poluarea aerului reprezintă cea mai mare provocare la adresa pro-
tecției mediului, media europeană fiind la 46%. 

La nivelul relațiilor internaționale, Hans Morgenthau, unul dintre cei mai in-
fluenți gânditori ai domeniului, a cuprins moralul național14 ca element al puterii 
naționale. Cu alte cuvinte, definește calitatea societății și a guvernării ca factori 
decisivi în definirea puterii unei țări. Conform lui Morgenthau, sub forma opini-
ei publice, moralul național oferă un factor intangibil, fără sprijinul căruia niciun 
guvern nu este capabil să își urmărească politicile în mod eficient. Calitatea vieții 
afectează moralul național, iar moralul național influențează acțiunea autorității 

10 https://www.caleaeuropeana.ro/a-fost-publicat-cel-mai-amplu-sondaj-din-istoria-nato-roma-
nii-in-top-3-cei-mai-euro-atlantici-cetateni-78-spun-ca-apartenenta-la-nato-protejeaza-romania-de-
un-atac-inamic/

11 Infografic interactiv realizat de Eurostat - https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/
qol/index_en.html

12 https://www2.deloitte.com/ro/ro/pages/about-deloitte/articles/studiu-privind-calitatea-vie-
tii-si-bunastarea-sociala-romania-coboara-pe-locul-45-in-clasamentul-mondial.html

13 https://www.caleaeuropeana.ro/eurobarometru-inaintea-lansarii-primei-propuneri-legisla-
tive-privind-clima-din-istoria-ue-94-dintre-europeni-sustin-ca-protectia-mediului-este-importan-
ta-poluarea-aerului-principala-problema-de-me/

14 Hans Morgenthau, Politica între națiuni. Lupta pentru putere și lupta pentru pace, Editura Poli-
rom, Iași, 2013, p. 174.
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politice. În cazuistica României, există o oarecare congruență între sprijinul fără 
echivoc al opiniei publice pentru destinul occidental al țării și politicile publice. 
Specialiștii în domeniu posedă mai multă acuratețe în formularea acestora, însă 
trei piloni sunt necesari și, la unison, pe buzele și în textele multor analiști: Educa-
ție, Infrastructură (de transport, de interconectare energetică, digitală) și Sănătate.

În fond, dimensiunea calității vieții în România trebuie privită pe același palier 
cu cele mai fundamentale chestiuni de interes strategic național. Iar calitatea vieții 
în România este profund legată de destinul nostru occidental.

Mai este posibilă a lume a valorilor occidentale? Misiunea imposibilă a 
timpurilor noastre: „predicția”. Câteva concluzii
Există multiple puncte de pornire și filtre analitice. Capacitatea de predicție este 
adesea o calitate rară. Nu pentru că ar lipsi analiști și experți care să testeze sau să 
formuleze anumite scenarii, ci fiindcă impredictibilitatea a crescut în intensitate. 
Un punct de plecare ar putea fi declarația ministrului de finanțe francez Bruno Le 
Maire, care, în ajunul crizei pandemiei de coronavirus, a afirmat că această provo-
care epidemiologică va schimba regulile jocului. Un alt punct de pornire ar putea 
avea în vedere reglarea unității europene. A existat o tendință acută în a critica uni-
lateralismul hotărât și atitudinea naționalistă ale președintelui american în raport 
inclusiv cu destinul lumii occidentale, însă este necesar să avem în atenție și „modul 
de viață european”, puternic articulat pe linia executivă a actualei Comisii Europene 
prin crearea unui poziții de vicepreședinte și a unui portofoliu cu această titulatură, 
care are rol de coordonator pentru domeniile securității interne, migrației, educa-
ției, cercetării sau inovării aflate în subordinea altor comisari europeni. Pe de altă 
parte, criza pandemiei de coronavirus va fi un combustibil suficient pentru cei care 
vor apăsa accelerat pedala naționalismului în Europa și în lume, un probabil re-
viriment al statului-națiune. La acestea, putem adăuga o afirmație grea a Înaltului 
Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, 
care este de părere că pandemia cu noul coronavirus și rivalitatea SUA-China „au 
aruncat în aer” ordinea globală15, în timp ce rolul Uniunii Europene în noua ordine 
mondială depinde de unitatea sa. Așteptarea deznodământului alegerilor preziden-
țiale americane din noiembrie 2020 nu este o soluție, ci trebuie tratată ca un mers 
firesc al istoriei. Indiferent cine va fi locatarul Casei Albe până în ianuarie 2025, fie 
Donald Trump, fie un democrat, politica Statelor Unite nu are rațiuni pentru a se 
schimba. Statele Unite au părăsit rolul de jandarm al ordinii internaționale pentru 
a împinge starea relațiilor internaționale într-o nouă eră a competiției strategice și 

15 https://www.caleaeuropeana.ro/seful-diplomatiei-europene-coronavirusul-si-rivalita-
tea-sua-china-au-aruncat-in-aer-ordinea-globala-rolul-ue-in-noua-ordine-mondiala-depinde-de-uni-
tatea-sa/ 
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a luptei pentru balanța de putere cu scopul a stăvili ascensiunea Chinei și pentru a 
evita un cuplaj Moscova – Beijing, în care două puteri mari, dar inferioare Statelor 
Unite, pot răsturna actorul dominant al scenei globale, mai ales că acesta din urmă 
nu își poate sincroniza pașii cu aliatul său tradițional, Europa. 

În loc de concluzii, câteva idei despre cum lumea valorilor occidentale va fi po-
sibilă prin transformare:

– Regândirea lanțului industrial de producție. Ministrul de finanțe ale 
Franței are un punct de vedere valid în ce privește nevoia Occidentului de a-și redu-
ce dependența față de China, mai ales că tendința viitorului deceniu la nivel global 
surprinde o diminuare a puterii economice europene și americane în detrimentul 
celei chineze. Reașezarea și relocarea procesului global de producție, refacerea linii-
lor de aprovizionare trebuie să dilueze monopolul unui stat anume pentru necesarul 
lumii occidentale, mai ales când relația de parteneriat cu acel stat terț este depășită 
de apetitul pentru competiție și rivalitate sistemică. Criza coronavirusului poate fi, 
astfel, o fereastră de oportunitate, însă ea reclamă un joc comun occidental;

– Evitarea capcanei autonomiei strategice a Europei. O Europă suverană 
și autonomă din punct de vedere strategic a dobândit greutate de la lansarea Strate-
giei Globale a UE și pe fondul unor transformări epocale pe care însuși președintele 
Conferinței de Securitate de la München le-a invocat. Această autonomie este vă-
zută însă diferit în funcție de capitalele europene unde pui întrebarea sau soliciți o 
definiție. Autonomia strategică în virtutea asigurării unei reziliențe sporite la orice 
fel de crize, inclusiv pandemice, este o exigență legitimă. Autonomia strategică în 
privința apărării europene, de pildă, trebuie realizată numai în deplină complemen-
taritate cu NATO, iar în întreaga sa accepțiune trebuie să evite o decuplare majoră 
în relația transatlantică.

– Parteneriatul economic occidental, care cuprinde și Japonia, ar putea lua 
în calcul și o armonizare a relațiilor cu India și cu alte țări din Asia de Sud-Est. O 
perspectivă strategică pentru Europa, de pildă, trebuie analizată în continuare și 
avută din ce în ce mai mult în vedere în raport cu Africa. În egală măsură, de bun 
augur s-ar putea dovedi și un acord comercial între Statele Unite și Uniunea Euro-
peană pentru a mai atenua criza relațiilor transatlantice;

- La nivel european, șocurile ultimilor 15 ani (criza financiară, criza migrației, 
Brexit și pandemia COVID-19 cu efecte directe asupra economiei UE) trebuie ate-
nuate inteligent. Nu pare a fi momentul prielnic, mai ales pe fondul unei renașteri 
naționaliste, pentru o redeschidere a tratatelor sau o forțare a integrării. Este ne-
cesară o integrare inteligentă de tipul back to basics care poate cuantifica 
beneficiile: piață unică, solidaritate politico-economică.

– La nivel transatlantic, procesul de reflecție privind viitorul NATO trebuie să 
se încheie prin întărirea Alianței și adaptarea ei pentru a răspunde amenințărilor 
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asimetrice și de tip nou (cibernetic, spațiu). Alianța Nord-Atlantică este, în mai 
multe feluri, principala redută pe care Occidentul o are la dispoziția sa.

- România va trebui să acționeze constant în cadrul auto-asumat (Parteneria-
tul Strategic cu SUA, apartenența la UE și la NATO). Cartea unicului lac de euro-
penism, atlanticism și americanism din Europa trebuie jucată inteligent, 
iar platformele de interconectare regională precum Inițiativă celor Trei Mări sau 
formatul București 9 de pe flancul estic al NATO au un potențial. România are ne-
voie și de o gândire critică în continuă dezvoltare pe planul relațiilor internaționale 
și afacerilor europene care să reprezinte o platformă de sprijin pentru instituții și o 
platformă care să promoveze informal, la Bruxelles, Washington, Berlin sau Paris, 
cauzele și interesele țării. Este, totodată, necesar un moment de renaștere naționa-
lă sub forma unui proiect axat pe trei dimensiuni clare (Educație – Infrastructură 
– Sănătate).

Posibilitatea unei lumi a valorilor occidentale nu trebuie exclusă, însă invaria-
bil ea va fi restrânsă pe fondul ascensiunii unei lumi non-occidentale. Putem, așa-
dar, vorbi despre transformare și despre cum aceasta ar trebui să întărească și nu să 
disloce lumea occidentală.



Uniunea Europeană în marile bătălii strategice globale. 
Cum ne menținem relevanța? Scenarii optime

Radu Albu Comănescu

 מנא מנא תקל ופרסין
Mēnē, mēnē, tēkel, upharsin

Cântărit, cântărit, judecat, împărţit 

Marile bătălii strategice globale
Când drapelul Marii Britanii cobora de pe mast în iulie 1997 la Hong-Kong, iar cel 
al Portugaliei îi urma în decembrie 1999 la Macao, trecerea sub controlul Chinei a 
celor două miniaturale teritorii deţinute timp de un secol de puteri coloniale euro-
pene părea un moment de reconciliere și de reînceput în numele unei Noi Istorii, 
cea care s-ar fi scris poate după imaginarul eseistic al lui Francis Fukuyama1. Europa 
revenea la matca ei în zorii celui de-al XXI-lea veac, clădindu-și mai departe Uniu-
nea, instituind o monedă comună, integrând în structurile NATO – în parteneriat 
cu Statele Unite – primele ţări din Europa centrală. Avea o voinţă nouă de a-și defini 
identitatea și rolul pe scena internaţională printr-un excepţionalism clădit pe-o so-
cietate deschisă, liberală, axată pe valori, principii și bună guvernanţă, diminuând 
importanţa raporturilor de forţă în favoarea celor raţionale. Cu un partener atlan-
tic intim legat de lumea europeană, cu Rusia care-și reconfigura ea însăși identita-
tea post-sovietică și o Chină convertită (cu încurajare occidentală) la o economie 
tot mai capitalistă, societatea internaţională părea să certifice triumful vechii idei a 
secolului Luminilor: pacea universală... 

În 20 de ani, tectonica însăși a acestei speranţe s-a împrăștiat irecuperabil. 
Exemplu în oglindă: portul Pireu, în Grecia – și deci în Uniunea europeană –, e 
ancorat în sfera economică a Chinei aproape asemeni Hong-Kong-ului cândva bri-
tanic. Schimbările din al doilea deceniu al secolului XXI au fost atât de rapide, con-
trastante, puţin așteptate (dar nu impredictibile) încât fac observaţiile trăim într-o 
altă epocă sunt deja un truism. Ordinea globală a anilor 90 și 2000, cu centre de 
putere care ar fi trebuit să aducă – raţional și pacificator – un summum bonum al 
democraţiei, economiei de piaţă și al valorilor liberale, a dispărut în nici 10 ani 
sub impactul unei ample reviziri de agendă care a recompus interacţiunea globală, 
lăsând în urmă o confuzie legitimă, cu interpretări și perspective variabile. Liber-

1 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, Free Press, New York, 1992.
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tatea și detensionarea de după 1989 au generat nu doar o economie globală tot mai 
integrată și mai interdependentă, ci și o competiţie care a glisat spre politic, apoi 
spre rivalităţi geoeconomice și, invariabil, geopolitice. 

Actorii internaţionali au rămas cei care puteau fi deja identificaţi în 1990: spa-
ţiul atlantic, cu cei doi poli, american și european, și un al treilea, rămas fidel opţi-
unii occidentale: Japonia. Apoi China, într-o emergenţă care nu doar i-a modificat 
profund structura economică, dar a avut și consecinţe directe asupra puterii în Stat 
și a strategiei globale menite să impună străvechiul Imperiu Celest ca centru al di-
namicii internaţionale, în sens politic și economic, înlocuind sfera atlantică. Între 
cele două, rămasă cu capabilităţi militare considerabile, dar vulnerabilă economic și 
social, o Rusie care-și negociază literalmente la sânge poziţia de naţiune indispen-
sabilă, și state emergente economic, cu potenţial de putere regională în America 
Latină, Orientul Mijlociu și bazinul Indo-Pacific2. 

Realitatea multipolară instaurată după 1989, densificată de interacţiune teh-
nologică, relaţionare economică și politică dusă până la coevoluţie, e paradoxal 
dublată de instabilitate progresiv instalată în centrii nevralgici ai societăţii interna-
ţionale. Reconfigurările de după 1989 au trezit și sentimente de refuz, ostilitate și 
recuperare, consolidate în ideologii sau discursuri de putere în care ambiţia naţio-
nală și centrarea pe sine au detronat conceptul de societate internaţională liberală. 
Între un Islam el însuși policentrat, cu elemente de violenţă recurente, o Chină și o 
Rusie repoziţionate revendicativ faţă de spaţiul atlantic – sau chiar în contra-model 
autocrat de politică –, trăim o infuzie de adrenalină. Dacă o confruntare cu Ru-
sia post-sovietică nu a dispărut ca posibilitate așa cum o demonstrează criza din 
Ucraina începută în 2014 – ea însăși culme a unei serii crescânde de neînţelegeri 
și tensiuni cu Moscova după 2005 –, disputa mai recentă dintre Statele Unite și 
China, prinzând în mijloc Uniunea Europeană, a urcat pe primul nivel de tensiune 
pe scena relaţiilor internaţionale, firește, cu o intensitate diferită faţă de cea a Răz-
boiului rece, ţinând cont de natura sa economică și militară, dar nu fără posibilităţi 
de agravare. Acolo unde SUA erau conștiente de incapacitatea URSS de a reprezenta 
un concurent economic viabil, în cazul Chinei Statele Unite pot, legitim, să pre-
vadă pierderea leadership-ului tehnologic și economic, antrenându-l pe cel politic 
(așa cum și Europa a descoperit-o la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial). În 
contextul președinţiei Donald Trump, anii 2018-2019 au ridicat sfidarea reciprocă 
obsesional, până la punctul în care, captive într-o rivalitare acerbă, cele două puteri 
globale riscă să ignore, ambele, alţi factori de ameninţare, care le sunt comuni3. Al 

2 Reunite în Grupul celor 20 (G20), creat în 1999-2008 în vederea unei mai bune coordonări a 
economiei şi finanţelor internaţionale. 

3 Schimbările climatice, faţă de care politica ambelor ţări este radical diferită în această perioadă. 
Un raport comparativ: “Comparative Assessment of China and U.S. Policies to Meet Climate Change 
Targets” (Xianchun Tan, Henry Lee), Environment and Natural Resources Program, Belfer Center 
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treilea deceniu al secolului XXI se deschide astfel prin acutizarea competiţiei econo-
mice, comerciale, militare și de ideologie între China și Statele Unite; noile echilibre 
geopolitice ale lumii se repoziţionează în funcţie de această concurenţă, care nu a 
avut nevoie decât de 40 de ani pentru a-și schimba natura4. Alchimia economiei, 
înţeleasă în anii 1990-2010 în sens stabilizator prin interdependenţă și ca sursă de 
prosperitate, și-a pierdut din capacitatea a menţine relaţii politice apte a fi descrise 
în termeni amiabili. 

Între cele două ambiţii mondiale, Europa apare ignorată, absentă, depășită. 
Oscilând între lipsă de iniţiativă și discurs emfatic, douăzeci și opt de naţiuni (Bri-
tania neavând alte posibilităţi după retragerea din UE) se mulţumesc cu un rol de 
spectator ai propriului declin. Voinţa politică de a ieși din strânsoarea celor două 
superputeri găsește nenumărate scuze pentru a fi absentă; asemeni Bizanţului 
proverbial sfâșiat de dispute teologice în faţa atacului otoman la 1453, capacitatea 
europenilor de a acţiona unitar lipsește, deși Bruxelles-ul comunitare dispune de 
mijloace considerabile să reechilibreze scena internaţională. Definirea unei unităţi 
în acţiune, asumarea opoziţiei faţă de SUA și China, care ar transfera pe umerii 
Uniunii Europene responsabilităţi crescute, direcţie dată priorităţilor și mobiliza-
rea atuurile mai sus invocate, iată ceea nu se regăsește pe agenda capitalelor euro-
pene; încadrate într-un concept naţional justificat prin exercitarea suveranităţii, 
cele douăzeci și șapte de ţări membre trăiesc într-o diviziune uneori conflictuală a 
spaţiului economic și politic european. 

Controversatul om de afaceri ales în 2016 ca președinte al Statelor Unite a avut 
un efect surprinzător asupra atitudinii pe care o degajă mediile europene, aparent 
mai degrabă adepte ale confortului intelectual, preferând să considere că întreg 
apanajul de dificultăţi pe care îl întâmpină Bătrânul Continent își are originea în 
această administraţie americană, definită ca imprevizibilă, izolaţionistă, naţiona-
listă și iraţională. Teza e bineștiută: prin Trump și susţinătorii lui Republicani se 
aplică o nouă paradigmă diplomatică care abolește multilateralismul, restaurea-
ză unilateralismul și încurajează izolaţionismul. În logica ei, raporturile sunt pur 
tranzacţionale; Uniunea Europeană a fost așadar plasată în clubul anti-american 
pentru că nu se dovedește a fi la înălţimea exigenţelor unei alianţe veritabile. (Fie 
spus, un grăunte bun de dreptate există...) Punţile care leagă malurile Atlanticului 
(NATO, principiul democratic, liber-schimb) nu au rămas intacte în faţa discursului 
agresiv folosit de Trumo. Or, în pofida negărilor repetate venite din partea celor 

for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School, 2017, https://www.belfercenter.org/
publication/comparative-assessment-china-and-us-policies-meet-climate-change-targets (accesat fe-
bruarie 2020).

4 Rapiditatea nu trebuie să surprindă; pofta vine mâncând. Ea reamintește de conflictul dintre 
Germania imperială şi Marea Britanie, gestat trei decenii pe un fond de calcul politic tot mai centrate 
pe interesul naţional şi pe redimensionări economice în favoarea imperiului german.
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mai înalţi responsabili americani, Europa rămâne în 2020 cu întrebarea fundamen-
tală a încheierii parteneriatului transatlantic5 și a nevoii ca Europa trebuie să se 
bazeze pe sine pentru a-și clădi un viitor.

Cele două Americi
Mesajele pe Twitter ale Președintelui SUA hrănesc permanent neliniștea cance-
lariilor internaţionale. Logica rupturii survenite odată cu Donald Trump nu pare 
nefondată, iar o serie de voci – franco-germane – merg până la a susţine că repozi-
ţionarea Americii în lume nu ţine de președinţia Trump, ci de o evoluţie de durată, 
care ar putea perpetua-o și după 2020. Iată de ce s-ar deschide oportunitatea unui 
răspuns european prin construcţia unei Uniuni mai detașate ea însăși de legăturile 
cu Statele Unite.

Ceea ce e cert – o știm din mandatele președinţiei Obama – este faptul că elec-
toratul american a obosit să susţină o pax americana pe căi militare. Leadership-ul 
lumii occidentale nu mai poate fi exercitat în formele aplicate anterior, când excep-
ţionalismul american servea ca argument acestuia. Considerându-se abuzată prin 
prea generoasa faţă de terţi globalizare economică, cu o clasă medie în eroziune, 
cumulând o listă tot mai lungă de inamici ca urmare a intervenţiilor militare ex-
terne, America de azi vizează doar protecţia intereselor americane, preferând să 
ignore responsabilităţi derivate din preeminenta sa poziţie. Discursul diplomatic 
american nu mai face referire la principii, valori sau drepturi6; nu-și ascunde de-
cepţia de a fi aliată cu europenii, așa cum o descoperă aceștia din urmă; respinge 
formulele multilaterale, așa cum o demonstrează fără echivoc retragerea din COP 
21, din acordul nuclear iranian sau din acorduri comerciale datând din anii 90. Nu 
este nici prima dată; izolaţionismul s-a manifestat și în trecut în reflexele politice 
americane, iar unilateralismul în acţiune a dus la multiple înfruntări cu Europa oc-
cidentală deceniile trecute. Dar ceea ce a dispărut în acest moment este o raportare 
axiologică, referinţa la un ideal sau o cauză comună. În lumea fragmentată de azi, 
Statele Unite își joacă rolul cu o convinsă solitudine, folosindu-se de întreaga ei 
capacitate militară și economică7. 

5 Rând pe rând, Angela Merkel, cancelar al Germaniei (cf. Matthew Karnitschnig, “The End of 
the German-American Affair”, Politico Europe, 24 septembrie 2019, accesibil online la https://www.
politico.com/magazine/story/2019/09/24/germany-united-states-trump-merkel-228168) şi Em-
manuel Macron, președinte al Franţei (cf. “Emmanuel Macron warns Europe: NATO is becoming 
brain-dead”, The Economist, 7 noiembrie 2019, accesibil online la https://www.economist.com/euro-
pe/2019/11/07/emmanuel-macron-warns-europe-nato-is-becoming-brain-dead ) au discutat deschis 
despre ruptura de interese între UE şi SUA pornind de la însăşi atitudinea președintelui Trump faţă 
de statele europene. 

6 A se vedea cazul Khashoggi. 
7 Un exemplu: când UE a propus o strategie comună de îndiguire a puterii R.P. Chineze, Washin-

gton DC a ignorat sugestia, preferând să acţioneze bilateral cu Beijingul. 
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Cu toate acestea, America nu a lăsat un gol pe scena internaţională. Luările de 
poziţie ale demnitarilor săi, activismul diplomaţiei sale și implicarea în crizele in-
ternaţionale sunt departe de a demonstra că Statele Unite s-ar fi „retras” din lume; 
dar această acţiune e necooperantă și lasă Europei alegeri înguste între a urma fără 
abatere Casa Albă sau a suporta consecinţe punitive. E destabilizată percepţia euro-
peană asupra relaţiei transatlantice cu atât mai mult cu cât Europa găsise un modus 
vivendi cu acest partener dificil, dar de neînlocuit.

Dar nu Donald Trump este cauza acestei alterări de paradigmă americane. El e 
doar interfaţa cea mai vizibilă. Ceea ce se întâmplă în SUA constituie un simptom 
care frapează prin bruscheţe și prin capacitatea Americii de a condensa, în propriul 
spectru politic, interogările contemporane cu privire la direcţia luată de globalizare 
și de guvernanţa mondială. Beneficiind de vitalitatea societăţii civile americane, 
și în ciuda fracturilor pe care le cauzează în electoratul propriei ţări, președinţia 
Trump conduce deconstrucţia ordinii liberale la a cărei consacrare America parti-
cipase primordial în 1945. Atuurile militare și economice ale SUA impun Europei 
constrângeri de substanţă și de circumstanţă, în relaţia cu Iranul de exemplu, sau 
în războiul tarifelor comerciale; UE nu are posibilitatea de a schimba favorabil ini-
ţiativele americane sau de a le compatibiliza cu propriile interese; mai mult, ea e 
instabilă în capacitatea de a rămâne unită și se divizează proteic în faţa politicilor 
disruptive americane. Între state favorabile unei alinieri cu Washingtonul, cele care 
temporizează considerând că președinţia Trump și manifestările ei vor dispărea 
după 2020, și cei care cheamă la emanciparea europenilor prin construcţia unei 
(meta)suveranităţi, divergenţele sunt considerabile și blochează orice posibilitate 
de evoluţie.

Expansiunea Chinei
Supus de patru decenii preceptelor marxiste cosmetizate cu formule capitaliste, 
China a avut nevoie de câţiva ani doar pentru a se transforma într-un actor geopo-
litic și geoeconomic cu demersuri care tind să compenseze celebrele Tratate Inechi-
tabile care-i defineau relaţia cu Occidentul în secolul XIX. 

Pașnică în aparenţă, expansiunea chineză este insidioasă, fungică. Pentru a-și 
face simţită prezenţa și a-și augmenta influenţa, China împrumută toate instru-
mentele din mediul comercial, de la dumpingul comercial la achiziţii de întreprin-
deri, corporaţii și entităţi economice strategice, plasamente financiare, investiţii, 
împrumuturi pentru construcţia de infrastructură prin Iniţiativa „O Centură, Un 
Drum”, care traduce în termeni strategici această evoluţie economică, finanţată 
cu resurse extraordinar de vaste8. Politica de impunere a Beijingului este atât co-

8 În Africa, băncile comerciale create de China dispun deja de mai multe active decât Banca 
Mondială. Banca Industrială şi Comercială a Chinei, Banca chineză de Construcţii, Banca Chinei şi 
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mercială (câștigând procente de piaţă), financiară (investind în proiecte rentabile), 
tehnologică (prin transferul sistematic de know-how occidental către „Imperiu”) 
cât și politică, prin reţeaua de influenţă pe care China o creează atrăgându-și sus-
ţinători, parteneri, oameni de afaceri. Autorităţile chineze nu-și fac iluzii asupra 
capacităţii de a-și exporta modelul economic și social, și cu atât mai puţin sistemul 
politic în sine9; dar obiectivul lor constă în inserţia, în ordinea liberală mondială, 
de noi reguli, și dotarea cu o capacitate de inovaţie tehnologică care să-i ofere avan-
taj decisiv în deceniile următoare. Ascensiunea Huawei în poziţia de lider global al 
infrastructurii 5G sau a firmelor chineze în domenii de tehnologie ecologică sunt 
elocvente exemple ale modului în care Beijingul înţelege să devină arbitrul a ceea 
ce va însemna economia secolului XXI, indiferent la gradul de probitate prin care a 
dobândit cunoștinţele în domeniu.

Pentru un număr considerabil de state europene – constrânse să respecte dis-
ciplina bugetară impusă de Bruxelles, dar în căutare de compensaţii prin beneficii 
economice – investiţiile chineze reprezintă un avantaj și o mană cerească. Au de-
monstrat-o în repetate rânduri atât Franţa, Germania, Italia și Marea Britanie, în 
formule bilaterale, cât și statele Europei central-răsăritene, ori Grecia, că practica-
rea regulii „fiecare pentru sine” este normă curentă. China respinge acuzaţiile că ar 
acţiona pentru a-i diviza pe europeni, dar relaţionează cu aceștia prin intermediul 
blocurilor pe care le creează, cel mai vizibil fiind „17+1”10. Invers, ţinând cont de 
modul în care îi este furnizat și structurat bugetul, mijloacele UE (care propusese 
prin vocea Comisiei un plan de interconectare cu Asia, îndiguind înaintarea Bei-
jingului) sunt absolut limitate; ultimele rapoarte estimează că proiectul „O Centu-
ră, Un Drum” mobilizează între 4.000 și 8.000 miliarde de $ (inclusiv în America 
Latină), în timp ce cadrul financiar multianual al UE pentru 2021-2027 propune 
echivalentul a 123 milioane (!)11,12. 

Banca Agricolă a Chinei dispun de mai mult de 3 trilioane $ în active, cu o valoare combinată de 
aproape 14 trilioane $. Cf. raport al Standard & Poor’s Global Markets Intelligence, “Top 100 cele mai 
mari bănci ale lumii” (de Francis Garrido, Saqib Chaudhry, aprilie 2019), https://www.spglobal.com/
marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/50964984 (accesat februarie 2020) 

9 O lectură utilă: William Callahan, China Dreams: 20 Visions of the Future, Oxford University 
Press in USA, 2013. 

10 Format de promovare a afacerilor şi investiţiilor chineze în 17 state din centrul şi estul Euro-
pei, printre care şi România. 

11 Memoriu, 19 septembrie 2018, Bruxelles, Explaining the European Union’s approach to con-
necting Europe and Asia, accesibil la https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
MEMO_18_5804 (februarie 2020). 

12 Din 1993 până în 2013, contribuţia europeană la dezvoltarea reţelelor de transport către Asia 
reprezenta abia 180 milioane $. Decalajul este prea mare (de peste 22 de mii de ori !) pentru a putea fi 
recuperat. Cf. Alessandro Carano, “Financing investments connecting the neighbours of the EU’s nei-
ghbours”, in Sieglinde Gstöhl, Erwan Lannon, The European Union’s Broader Neighbourhood: Challenges 
and opportunities for cooperation beyond the European Neighbourhood Policy, Routledge, 2015, pp. 250.
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Riposta plănuită la Bruxelles-ul rămâne ineficientă; divergenţele între Comisie 
și statele membre sunt de substanţă. Nici planul unui sistem comun de suprave-
ghere a investiţiilor chineze, care se limitează la un simplu schimb de informaţii, 
nu a fost acceptat. Prinse în valul de nemulţumire socială generat de austeritatea de 
după 2009, cancelariile europene găsesc investitorii chinezi prea atrăgători pentru 
a fi neglijaţi... 

Ieșind din conundrum. Scenarii pentru o Europă lucidă
Ce loc îi rămâne Europei în acestă lume ? Unul din două: suveranitate sau alinie-
re13. Construcţia suveranităţii este ea însăși un element de sciziune între naţiunile 
membre ale Uniunii europene, la fel cum definiţia alinierii la politica americană, 
chineză sau – pentru o anumită periferie politică europeană – rusească, e disputată. 
Ambele implică o relaţionare nouă cu conceptul de Stat naţional, de care se îndepăr-
tează totuși amândouă, prima ca principiu, a doua ca stare de fapt14. 

Franţa încearcă să se dedice ideii de suveranitate europeană prin construcţia 
unui al treilea pol de putere mondială, mizând pe valorificarea unitară a forţei de 
care Europa celor 27 dispune. Discursul promovat de palatul Elysée permite de-
gajarea unui concept de integrare axat pe articularea a două niveluri de suveranita-
te, naţională și europeană, în condiţionalitate reciprocă. Este pentru prima dată când 
se sugerează Europei (surprinzător din partea Franţei, constant rezervată faţă de 
abandonul de suveranitate) o unificare cu inspiraţie mai degrabă elveţiană, în tra-
diţia federalismului cantonal, deschis și inclusiv15. Fără a fi transpozabilă, această 
formulă are proximităţi cu conceptul de Confederaţie europeană pe care Franţa în 
prefera în trecut, prin vocile unui De Gaulle, Giscard d’Estaing sau Mitterrand. Este 
și ceea ce mai recente propuneri pe filieră liberală europeană numeau „un stat mini-

13 Preiau aici termenul de suveranitate europeană așa cum el este adus în discuţie începând cu 
2017 de către președintele francez Emmanuel Macron, inspirat de conceptele gaulliste din anii 60. 

14 Naţionalismul împinge statele cu discurs anti-european într-o stare de vasalizare; din ran-
chiună şi populism, sunt preferate raporturile cu terţi extraeuropeni chiar dacă acestea presupun o 
poziţie de dependenţă, contrară logicii naţionalismului care, paradoxal, solicită demnitate în relaţia 
cu Uniunea, acceptă cu mari concesii condiţiile terţului.

15 Rezumând acest tip de unitate, în Elveţia cantoanele sunt state de sine stătătoare, păstrân-
du-și deplina suveranitate dacă aceasta nu este limitată de prevederi ale legislaţiei federale, în primul 
rând Constituţia. Domeniile rezervate Confederaţiei sunt: forţa militară, reprezentarea diplomatică 
în relaţie cu state terţe şi organisme internaţionale, moneda, serviciile de comunicaţii între cantoane, 
politicile de cetăţenie la nivel federal, legislaţia civilă şi penală, unităţile convenţionale de măsură, 
politica vamală. Fiecare stat cantonal îşi are propria constituţie, propriul executiv, legislativ, forte 
poliţienești şi curţi de justiţie. Ele rămân suverane pe politici interne de fiscalitate, educaţie, asigurări 
sociale şi sănătate, dispunând de limbi oficiale şi de dreptul de încheia acorduri cu state exterioare 
Confederaţiei (art. 48 şi 56 din Constituţia federală). Statul cantonal are dreptul să-şi decidă orga-
nizarea internă, inclusiv gradului de autonomie rezervat unor municipalităţi sau subregiuni. Pentru 
alte detalii, a se vedea textul Constituţiei federale elveţiene, online la : https://www.admin.ch/opc/
en/classified-compilation/19995395/index.html (accesat februarie 2020). 
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mal european” (fondat pe instituţii transnaţionale garante ale unităţii și eficienţei 
integrării, cu implementarea reală a principiului subsidiarităţii)16, sau o „republică 
europeană de state suverane”17. Rămâne discutabil cât de dedicat va fi Parisul unui 
asemenea tip de suveranitate, pe care el însuși îl propune, în măsura în care exer-
citarea ei nu ar mai corespunde calculelor actuale de pe Sena. Dovada intenţiilor 
oneste și totodată a maturităţii mediilor politice franceze ar consta în aproprierea 
metodei de lucru consensuale pe care Berlinul o practică într-o mare măsură cu 
statele din Europa centrală și de răsărit.

Decizia în această direcţie are un grad de urgenţă direct proproţional cu accele-
raţia creșterii Chinei și a schimbării de metodă practicată de Statele Unite. În plus, 
suveranitatea politică este legată de independenţa tehnologică, care are azi aspectului 
unui război rece mondial detectabil în sectoare ca I.A., fabricarea de baterii recicla-
bile, calculul quantic, telecomunicaţii, sateliţi. Ambiţia politică europeană ar trebui 
reflectată în mobilizarea imperativă de resurse din bugetul Uniunii pentru a evita 
rămânerea în urmă; transformarea tehnologică de azi, rapiditatea ei, absorbţia ei în 
uzul cotidian, metamorfozele cunoașterii pe care le aduce, impactul social, valoric, 
cu consecinţe ideologice și politice, cu impactul geopolitic pe care-l implică fabri-
carea și utilizarea tehnologiilor de vârf militare fac din tehnologie un ingredient 
crucial al suveranităţii.

Repoziţionarea motorului franco-german în cadrul Uniunii europene este la rân-
dul ei esenţială. Indiferent de mișcările bruște ale Parisului, care cedează tentaţiei 
de a exercita solitar unele iniţiative, relaţia rămâne solidă, indispensabilă și fără 
egal. Diferenţele în conceperea dreptului, a economiei, a politicii sunt numeroa-
se între cele două naţiuni, profunde și uneori sistemic incompatibile; dar Franţa 
și Germania sunt conștiente de greutatea istorică și morală a reconcilierii lor, de 
potenţialul colaborării și de ancorajul pe care-l oferă construcţiei europene18. În 
schimb, această nouă „Carolingie” trebuie să dezvolte un reflex de a implica acto-
rii regionali strategici ai UE în procesul de luare a decizilor politice, diplomatice 
și militare europene, pentru a integra interese care derivă din însăși diversitatea 
geopolitic-culturală a continentului. Doar astfel, legitimitatea politică și economică 
a motorului franco-german ar primi o dimensiune europeană credibilă în relaţiile și 
raporturile cu terţi de pe alte continente19.

16 Gaspard Kœnig, “Pour un Etat minimal européen, garant des droits fondamentaux”, 29 mar-
tie 2017, în l’Opinion, accesibil online la https://www.lopinion.fr/edition/international/etat-mini-
mal-europeen-garant-droits-fondamentaux-123184 (accesat februarie 2020).

17 Richard Bellamy, “A European Republic of Sovereign States: Sovereignty, republica-
nism and the European Union”, în European Journal of Political Theory, iunie 2016, https://doi.
org/10.1177/1474885116654389 (accesat februarie 2020). 

18 Împreună, cele două state ar crea a treia economie a lumii, cu un PIB de peste 6,5 trilioane $ 
(cu 1 trilion înaintea Japoniei şi aproape de trei ori mai mult decât India).

19 Irită adesea tentaţia franceză (continuând un tropism mai vechi al Celei de-a Cincea Republici) 
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În același timp, construcţia de alianţe cu actorii regionali nu doar ar crea o cul-
tură strategică comună, dar ar și permite motorului franco-german, împreună sau 
separat, avansarea pe o serie de proiecte împreună cu aceștia, chiar dacă ar genera 
o integrare diferenţiată. Aceasta din urmă trebuie să fie un stimul și un vector dina-
mic, atractiv pentru o Europă care ajunge ulterior la convergenţă, prin participarea 
capabilă de performanţă a tuturor membrilor20. 

În acest sens, captarea înspre Europa a naţiunilor dintre Baltica, Marea Neagră 
și Adriatica este absolut necesară pentru însăși sustenabilitatea proiectului euro-
pean. Dacă Germania a fost principalul motor al stabilizării economice a acestui 
spaţiu, Franţa – puţin implicată în evoluţia acestui spaţiu după 1989 – descoperă 
adâncimea legăturii dintre „a doua Europă” și Statele Unite, motiv de critici „în nu-
mele solidarităţii europene”. Din ele răzbat – dincolo de puncte de vedere justificate 
cu privire la derive ale statului de drept în Polonia, Ungaria, ș.a. – o infirmitate a 
înţelegerii la Paris a imperativelor de securitate care guvernează regiunea. Trezirea 
a fost dură în 2019, obligând Franţa să recunoască nevoia de conlucrare cu acestă 
treime de Europă care constituie pentru ea o pars mundi puţin cunoscută21. Recâș-
tigarea credibilităţii pentru vocea franceză nu se va face ușor; procesul de recuplare 
va trebui să fie tenace, constant, convingător și ofertant în proiecte comune prin 
care tandemul Paris-Berlin să poată direcţiona în zona responsabilităţilor crescute 
naţiunile din Centru-Est. 

Totodată, orice reformă a mecanismelor de luare a deciziilor în sensul trecerii de 
la unanimitate la majoritate calificată (așa cum este solicitată în cazul fiscalităţii și 
taxării) trebuie să ia în calcul impactul pe care aceasta îl va avea asupra politicilor 
publice europene, a aplicării lor, și a integrării diferenţiate. Abuzul de dimensiune 
– în care statele economic mari din Uniune s-a putea pierde pentru a-și menaja in-
teresele – aduce cu sine riscul unor divizări, paralizii sau sciziuni care ucid proiectul 
european. 

În sfera monetară, divergenţele ţin, principial, de încrederea mutuală și de per-
cepţia reciprocă a modului în care fiecare naţiune valorizează performanţa econo-
mică, corectitudinea ei și standardele stabilite prin tratate. Într-o Europă a culturii 
economice social și politic diferite, o monedă euro deja dovedit fragilă trebuie rea-
justată instituţional, iar aceasta trebuie făcut demonstrând fermitate atât faţă de 

de a vorbi în numele Europei fără un proces de consultare minimală cu partenerii din Uniune. Acest 
tip de abordare nu a servit intereselor Franţei, fapt dovedit de izolarea Parisului în cazul propunerilor 
de abandon a alianţei atlantice. Nu este recomandată nici politica dusă de Nicolas Sarkozy care a încer-
cat să cultive alianţe europene cu scopul precis de a diminua influenţa Germaniei în Uniune. 

20 Hartmut Marhold, „Differentiated Integration, Reconsidered”, în Centre international de for-
mation européenne Policy Paper, nº 50, martie 2017, reluat în eadem, Europe - Against the Tide, Nomos, 
Baden-Baden, 2018, pp.35-42. 

21 A se vedea discursul ministrului de afaceri externe francez la Praga (6 decembrie 2019) şi 
discursurile preşedintelui Emmanuel Macron la Varşovia şi respectiv Cracovia (3 şi 4 februarie 2020).
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profeţii populismului anti-europenist, cât și în raport cu centrele de putere financi-
ară de pe glob, de stat sau private. Discuţia franco-germană cu privire la ranforsarea 
uniunii bancare, la crearea poziţiei de ministru de finanţe al zonei euro, și dezvolta-
rea euro ca monedă de rezervă internaţională trece printr-un buget comun, o uniune 
bancară, o uniune a pieţelor de capital și aderarea tuturor statelor membre ale UE 
la moneda comună, evitând ca integrarea diferenţiată să creeze o Europă cu două 
viteze, și astfel vulnerabilă. Dacă pentru Germania orice reformă trebuie să evite 
posibilitatea unui abuz ca cei slab performanţi să poată beneficia de mai-meritoriile 
eforturi ale altora22, pentru Franţa o reformă coerentă înseamnă una care duce euro 
la statutul de monedă de rezervă în cote suficient de ridicate încât aceasta să expri-
me o formă de suveranitate europeană (înţelească ca libertate deplină de decizie și 
acţiune pentru UE)23,24. 

În fine, un alt levier al reconquistei europene este dezvoltarea unei politici indus-
triale la scară continentală. Astfel, se cere articulată o politică industrială comună, o 
politică concurenţială reînnoită25, o politică comercială capabilă să protejeze intere-
sele europene, o politică publică de investiţii în noile tehnologii, chiar dacă această 
înseamnă subvenţii de stat pentru a le susţine. Separate până în acest moment, 
toate aceste politici trebuie coordonate și puse să raţioneze în reţea. 

Toate acestea sunt subsumate unui concept de Europa-putere, nu Europa-centru 
comercial. E un element transformaţional pe care europenii trebuie să-l includă în 
opţiunea lor politică, și nu are nimic revoluţionar; el este prezent și are nevoie doar 
de o transformare. Pentru a găsi un echilibru între suveranitatea naţională și cea 

22 Guy Chazan, “Merkel pressed on transfer union fears”, în Financial Times, 5 februarie 2018, 
online la https://www.ft.com/content/bd76b754-0a76-11e8-8eb7-42f857ea9f09 (accesat februarie 
2020).

23 Ponderea euro în stocul internaţional al fondurilor de rezervă nu a atins niciodată 30%. Cota 
sa maximă a fost de 27,66% în 2009; în 2019 scăzuse la 20,67%, un nivel egal cu cel din 2001-2002, 
dar în creștere faţă de 19% înregistrat în 2013-2014. A se vedea Fondul Monetar Internaţional, World 
Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves, http://data.imf.org/regular.aspx?-
key=41175. 

24 Ea este momentan definită în raport cu același unilateralism american, reprezentat de sanc-
ţiunile extra-teritoriale aplicate corporaţiilor străine. Lor – pornind de la situaţia relaţiilor cu Iranul 
– Franţa, Germania şi Marea Britanie le-au răspuns construind în ianuarie 2019 un mecanism comer-
cial aparte, Instex (Instrument in Support of Trade Exchanges), care facilitează tranzacţiile internaţi-
onale non-SWIFT, în afara dolarilor americani. S-au alăturat în noiembrie 2019 Belgia, Ţările-de-Jos, 
Danemarca, Finlanda şi Suedia. Păstrat ca instrument util în comerţul internaţional, Instex poate fi 
considerat un plus la construcţia suveranităţii europene: dar utilitatea îi va fi direct proporţională cu 
credibilitatea UE. 

25 Blocarea de către Comisia europeană a fuziunii între Siemens (Germania) şi Alstom (Franţa) în 
virtutea legislaţiei anti-trust a demonstrat anacronismul politicilor profesate la Bruxelles. A se vedea 
Politico Europe, “EU big four press Vestager to clear path for champions”, https://www.politico.eu/ar-
ticle/eu-big-four-france-germany-italy-poland-press-executive-vice-president-margrethe-vestager-
to-clear-path-for-champions/ (accesat februarie 2020). 
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nou creată, transferul de putere s-ar face prin intermediul statelor, care ar acţiona 
complementar în numele Europei fie în Consiliul de securitate al ONU, fie în G7 sau 
G2026. O asemenea formulă este probabil printre cele mai rapide care pot fi puse 
în practică în viitorii ani, creând ceea ce declaraţia de la 9 mai 1950 a lui Robert 
Schumann numea „o solidaritate de fapt”. Am reveni la înţelepciunea Fondatorilor.

Între cele două puteri globale, SUA și China, Europa își poate găsi poziţia doar 
dacă își raţionează și organizează capacitatea de putere și de acţiune. Erijându-se ca 
un al treilea centru, ea poate fi totodată purtătoarea unui mesaj politic de echilibru 
(cu aliaţi precum Japonia, Canada și alţi fideli ai ordinii liberale), care ar constitui 
cel mai bun răspuns la ameninţările cu care se confruntă comunitatea noastră de 
naţiuni. Problema ei profundă este de a se convinge să-și asume responsabilitatea 
și să-și depășească fracturile interne. Provocarea e considerabilă, fără îndoială – dar 
de ea depinde însuși destinul Europei. 

26 Astfel, după consultări prealabile, Franţa, membră a Consiliului de Securitate al ONU, ar fi 
mandatată să exprime punctul de vedere al Europei. În G7 şi G20 Europa ar fi reprezentată de trei 
naţiuni (Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie ieșind din Uniune), care îşi pot coordona poziţiile.



Uniunea Europeană în marile bătălii strategice  
globale (SUA, China).
Cum ne menținem relevanța? Scenariile optime

Alexandru Grumaz

Timp de o săptămână, între 4-11 februarie 1945, Franklin D. Roosevelt, Winston 
Churchill și I.V. Stalin s-au reunit în orașul Ialta, din peninsula Crimeea, pentru 
a negocia o soluție postbelică la al Doilea Război Mondial. „Mitul este că la Ialta, 
Vestul a acceptat diviziunea Europei”, a scris Zbigniew Brzezinski1 la cea de-a 40-a 
aniversare a conferinței – „Ialta este încă amintită, în primul rând, ca întâlnirea la care 
Roosevelt și Churchill au cedat Europa de Est lui Stalin”. McGeorge Bundy2, consilier 
pentru securitate națională pentru președinții John F. Kennedy și Lyndon B. John-
son, scria în 1949 că „Ialta a închis o speranță: americanii au ajuns la conferința cu două 
ideii una axată pe asigurarea autoguvernării în Europa de Est și cealaltă pe cooperarea 
sovietică la Națiunile Unite - și au plecat cu asigurări de la Stalin pentru ambele”. Însă, 
în câteva săptămâni, s-a văzut că scopul politicii sovietice era „de a ignora buna voin-
ță a apusului non-comunist și de a proceda cât mai energic pentru a extinde și consolida 
puterea comunistă.” Astfel după război am avut o Europă divizată de linia strategică 
militară denumită Fulda Gap3. Acum când știm de unde am plecat și vedem unde 
am ajuns, în principal la o nouă diviziune strategică militară denumită Suwalki 
Gap4 deși avem mai multă Europă unită și integrată într-o Uniune de 27 de state. 

Impulsul din spatele ideii unei „Europe unite” a venit de la câțiva politicieni 
din Franța și Germania, care au decis că o structură supranațională ar putea rezolva 
problema rivalității franco-germane, pe care au văzut-o ca fiind cauza principală a 

1 „Zbigniew Brzezinski on the legacy of Yalta”- La 40 de ani de la semnarea acordul de la Ialta 
de Roosevelt, Churchill și Stalin, fostul consilier pentru securitate națională Zbigniew Brzezinski se 
alătură moderatorului Peter Krogh pentru a discuta despre moștenirea acestuia și modelarea politicii 
externe a SUA față de Europa de Est. 

2 „Testul Ialta”- Foreign Affairs iulie 1949
3 Fulda Gap, o zonă cuprinsă între granița dintre Hesse și Turingia și Frankfurt am Main, con-

ține două coridoare de câmpii joase prin care tancurile ar fi putut conduce într-un atac surpriză al 
sovieticilor și aliatului lor de la Varșovia pentru a obține trecerea râului Rin.

4 Coridorul Suwalki sau breșa Suwalki este un concept recent apărut în terminologia NATO, 
care face referire la fâșia de teren de cca. 100 km., ce urmărește frontiera polono-lituaniană, între 
enclava rusă Kaliningrad și Belarus
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trei mari războaie europene din 1870. Poate că un aranjament între cele două ar fi 
fost suficient dar evoluțiile din timpul Războiul Rece au dus la apariția a două blo-
curi militare dintre care cel occidental a fost consolidat cu sprijinul Planului Mar-
shall și a unei alianțe politico militare- NATO-de partenerul transatlantic Statele 
Unite. Sigurul sceptic al timpului a fost președintele francez Charles de Gaulle care 
dorea o Comunitate Europeană fără anglo-saxoni, care putea să fi dominată poli-
tic și militar de Franța. S-au întors oare acele timpuri odată cu Brexit-ul și noile 
proiecte strategice al Parisului? Emmanuel Macron își dorește efectiv o ruptură de 
America respectiv o Europa autonomă pe care eventual s-o conducă. Din fericire 
pentru unitatea Uniunii “Noua Europă” a lui Rumsfeld (cu referire la anul 2003 și 
la războiul din Irak) respinge proiectului său preferând angajamentul American. 
Puterea Europei Unite în viziunea franceză a fost respinsă de toți europenii, în for-
mula pe care a prezentat-o de Macron. Excluderea SUA din afacerile europene (sub 
pretextul că America s-ar retrage) și tentativele sale excesive de a angaja Rusia în 
securitatea Europei au dus la respingerea proiectului său care ar fi divizat Europa. 
Puterea militară și nucleară a Franței ca bază a unei Europe suverane și puternice 
nu mai este credibilă astăzi, la nivelul celorlalți europeni. În mod sigur astăzi pro-
iectul european este la o răscruce. 

Europa Federală nu există în discursul public
În majoritatea țărilor europene, oamenii vorbesc pur și simplu despre a fi „pro-Eu-
ropa” sau „anti-Europa”. Nu se vorbește despre o federalizare a Uniunii care ar adu-
ce avantaje substanțiale și ar transforma-o cu adevărat într-o mare putere. Marea 
Britanie, a doua cea mai mare economie din Europa a ieșit din Uniunea Europeană. 
Între timp, Polonia este atacată intens de bloc pentru încălcarea reglementărilor 
UE prin încercarea de a limita independența judecătorilor polonezi; Ungaria este de 
asemenea atacată pentru că ar fi încălcat statul de drept; iar una dintre marile regi-
uni din Italia s-a jucat cu ideea introducerii unei monede paralele care să permită 
țării să gestioneze datoria internă fără a ține cont de reglementările și dorințele 
UE. În schimb Europa de est își construiește cu sprijin american Inițiativa celor Trei 
Mări (3SI) o formă de cooperare care vine din conceptul interbelic Intermarium5 al 
generalului polonez Józef Piłsudski. Inițiativa este o platformă politică flexibilă și 
informală, la nivel prezidențial, care reunește cele 12 state membre ale UE6 aflate 

5 Conceptul geopolitic numit „Intermarium”, care acum se dezvoltă în ceea ce se numește regi-
unea dintre „cele trei mări” (Neagră, Adriatică și Baltică), în numele căreia a avut loc summit de la 
Varșovia, este o „barieră” imaginară formată din statele ex-sovietice și sateliții comuniști, care prinde 
contur pe măsură ce Rusia crește în puterea regională. Cele două state-fundație pe care se bazează 
acest concept sunt România și Polonia. Menirea Intermarium este să descurajeze orice potențială ex-
pansiune a Rusiei către Vestul Europei, iar SUA susțin dezvoltarea acestei regiuni investind 1 miliard 
de dolari în proiecte. 

6 Tarile din Inițiativa celor Trei Mări-Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, 
Lituania, Polonia, România, Slovacia și Slovenia
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între mările Adriatică, Baltică și Marea Neagră. Inițiativa are ca obiectiv creșterea 
convergenței și a coeziunii, consolidarea legăturilor transatlantice în paralel cu re-
ducerea decalajului de dezvoltare economică între diferite zone și state membre ale 
UE, prin creșterea interconectivităţii în regiune, în domeniile energiei, transportu-
rilor și celui digital. 3SI este varianta europeană, susținută de SUA, a formulei chi-
neze 16+1. Blocul UE, de care vorbeam mai sus, a fost construit în jurul principiilor 
economice și politice comune și a unei identități europene comune. Presupunerea a 
fost că, având în vedere istoria Europei, anularea diferențelor a fost o necesitate 
evidentă pentru toate țările europene. Tensiunile din UE nu reflectă dezacordurile 
marginale, ele reprezintă întrebări fundamentale pentru a identifica dacă interese-
le și identitățile naționale pot fi reconciliate cu interesele europene uneori inadec-
vat definite. Prin urmare, UE se îndreaptă spre o criză existențială și nici de 
cum spre atribuirea statutului de mare putere. Poate supraviețui, în condi-
țiile actuale, numai ca o coaliție de națiuni. Momentul Maastricht a fost unul 
unic din istoria europeană în care ocupația anglo-americană a Europei de Vest și 
ocupația sovietică a Europei de Est se încheiau iar Estul întâlnea Vestul în cadrul a 
două structuri, una de securitate, NATO și alta economică, Uniunea Europeană. 
Richard N. Haass spune că „istoria Europei este departe de a se încheia. Ea revine ca o 
răzbunare asupra a ceea ce s-a întâmplat7”. În primul rând lipsa unui adversar ca URSS 
a dus la demobilizarea prematură și precipitată a ambițiilor militare ale NATO în 
primii ani de după 1990. Soluția extinderi în etape, concepută de Administrația 
Clinton, a fost una care s-a dovedit acum salvatoare în fața unei Rusii resurgente. 
Rusia după perioada Elțîn și-a revenit și a căutat să-și refacă zona de confort secu-
ritar limitrofă. Acțiunile militare din Georgia, Ucraina și Siria au adus Rusia din 
nou la masa marilor puteri militare. Investițiile făcute de președintele Vladimir Pu-
tin în domeniul militar i-au adus o serie de avantaje în jocurile geopolitice și l-au 
ajutat să construiască trei zone A2/AD în Kaliningrad, Crimeea și în Latakia-Siria, 
zone care pot interzice operațiunile militare pe o rază de 300 la 500 de Km în jurul 
centrului de amplasare a punctului de comandă. Competiția Europei, condusă de 
Franța și Germania, cu marile puteri, a început odată cu venirea președintelui Do-
nald Trump la Casa Albă. Din 1945, aliații democratici ai Americii din întreaga lume 
s-au bazat pe Statele Unite pentru a apăra un sistem internațional deschis, bazat pe 
reguli, bazat pe valori liberale și multilateralism. Din ianuarie 2017, președintele 
american Donald Trump a respins acest rol și a transformat Statele Unite într-o 
putere reformatoare în competiție cu China și Rusia în eforturile de a reconfigura 
aspecte importante ale unei noi ordinii globale. În încercarea disperată de a menți-

7 Europe in Disarray – Articol de Richard N. Haass publicat în Project Syndicate, December 13, 
2018
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ne direcția, Franța și Germania au lansat oficial o „Alianță pentru multilateralism”8 
la deschiderea celei de-a 74-a Adunări Generale a Națiunilor Unite. Arhitecții aces-
tei noi alianțe speră să utilizeze greutatea și influența combinată a democrațiilor 
occidentale pentru a revigora cooperarea internațională. În cadrul Conferinței de 
Securitate de la Munchen din februarie 2019 Mass împreună ministrul francez de 
externe, Jean-Yves Le Drian au explicat că ordinea multilaterală „bazată pe reguli”, 
se confruntă cu „cea mai gravă criză” din 1945, datorită politicii de mare putere în 
revigorare, naționalismului în creștere și a fragmentării politice și economice globa-
le. „Pentru a contracara această tendință, statele cu gândire similară trebuie să facă o 
cauză comună și să-și dubleze eforturile pentru promovarea multilateralismului.” Le 
Drian și Maas consideră această „rețea globală de state cu gânduri similare” ca o plat-
formă flexibilă pentru stimularea cooperării pe probleme ce variază de la comerț la 
drepturile omului, de la arme nucleare la schimbări climatice și cyber-spațiul. Este 
totuși o soluție fragilă în fața competiției marilor puteri. China și armata sa 
din ce în ce mai sofisticată se află pe lista de priorități cu problemele de securitate 
internațională a SUA, dar în Europa, preocuparea mai mare este mai aproape de 
casă: Rusia. Administrația Trump consideră că Europa este lentă în a răspunde 
amenințărilor din China. Îi îngrijorează faptul că motorul economic al Chinei o 
conduce către o influență internațională mai mare, nu doar pe frontul militar, ci și 
în comerțul global, în spațiu și în progresele tehnologice. Beijingul are acum o situ-
ație delicat din pricina epidemiei de COVID19 fapt ceea ce ar putea aduce daune 
considerabile economiei chineze și nu numai. Rusia, în schimb, este considerată de 
administrația americană ca o putere secundară, deși cu o forță nucleară imensă. 
Marile puteri, în special China și SUA, folosesc din ce în ce mai mult instrumente 
economice în scopuri geopolitice neavând niciun resentiment în a face-o, în timp ce 
Rusia folosește forța militară în relațiile internaționale și nerespectarea tratatelor 
pe care le-a semnat9. Europa este prinsă în războiul tehnologiei 5G între SUA și 

8 Alianța pentru multilateralism, lansată pe 2 aprilie 2019 de către miniștrii francezi și germani 
de externe, este o alianță informală a țărilor care sunt convinse că multilateralismul bazat pe respec-
tarea dreptului internațional este singura garanție fiabilă pentru stabilitatea și pacea internațională și 
că provocările pe care le avem se confruntă poate fi rezolvată doar prin cooperare. Acesta își propune 
să reunească parteneri dispuși care să se poată exprima și să ia măsuri. Inițiativa este organizată în 
jurul a trei obiective:1) compensarea implicării insuficiente a SUA și apărarea standardelor funda-
mentale; 2) reformarea și modernizarea instituțiilor internaționale în comparație cu status quo-ul;3) 
conducerea inițiativelor, în special acolo unde guvernanța este absentă sau insuficientă.

9 Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a suspendat participarea țării la unul dintre cele mai im-
portante tratate de control al armamentelor. Tratatul Forțelor Convenționale în Europa (CFE) limi-
tează numărul armamentelor grele ce pot fi amplasate între Oceanul Atlantic și munții Urali. Acordul 
CFE, unul dintre cele mai importante după încheierea Războiului Rece, a fost semnat la opt luni după 
desființarea Pactului de la Varșovia, care reunea fostele state comuniste din Europa. Tratatul limitează 
numărul de tancuri, piese de artilerie grea și avioane de luptă, precum și numărul de militari ce pot fi 
amplasați în regiune.
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China fapt ce-i afectează relațiile cu cele două mari puteri. Amploarea acestui război 
este enormă atât în zona politică cât și în zona militară. Procurorul general al Sta-
telor Unite vine cu o idee prin care vrea să împiedice ca Huawei să domine piața din 
Europa. Acesta este de părere că SUA ar trebui să ajungă să controleze (cumpărare 
de acțiuni), într-o anumită măsură firme producătoare de echipament telecom pre-
cum Ericsson și Nokia. Huawei este de fapt un brațul tehnologic înarmat al guver-
nului chinez care dezvoltă rețele wireless de mare viteză de nouă generație (5G) așa 
cu afirmă președintele Donald Trump pe un Tweet. Huawei a negat aceste afirmații. 
Democrații și Republicani au fost de acord în ceea ce privește poziția față de Hu-
awei-ul10 Chinei și anume că Occidentul nu ar trebui să riște să instaleze hardware 
pentru comunicații chinezești. Cu toate acestea T-Mobile a lansat în Polonia prima 
rețea 5G care va funcționa doar într-o zonă geografică restrânsă, adică în centrul 
Varșoviei și la această rețea vor avea acces doar partenerii de business care vor dez-
volta servicii 5G pentru piața largă11. Operatorul german utilizează tehnologie Hu-
awei pentru a construi rețeaua 5G din Polonia. Reamintim că firma chineză este 
supusă unor investigații legate de spionaj pentru guvernul chinez. SUA, Australia, 
Noua Zeelandă și Japonia sunt țările care au refuzat să lucreze cu Huawei pentru 
5G, iar Marea Britanie și Germania ar putea fi următoarele două piețe unde Huawei 
nu ar fi binevenită. Secretarul Apărării Mike Esper a declarat la Bruxelles reporteri-
lor cu prilejul reuniunii miniștrilor apărării din Alianță că „aliații NATO trebuie să ia 
în considerare cu atenție riscurile pe termen lung ale alegerilor economice și comerciale pe 
care le fac”. Cert este că cine va folosi echipamente Huawei va avea probleme cu 
schimbul de informații la nivel înalt cu SUA. 

Uniunea și suveranitatea economică
O altă problemă este expansiunea armamentului nuclear/posibil a fi utilizat cu în-
cărcătură nucleară în zone ocupate legal sau ilegal de Rusia. Are Europa o soluție 
la desfășurarea de către Moscova a rachetelor de croazieră cu capacitate nucleară? 
Nu. Singura soluție este în cadrul Alianței NATO. Europenilor le place să creadă 
că Uniunea Europeană are dimensiunea și capacitatea economică colectivă de a-și 

10 Fondatorul Ren Zhengfei a lucrat în când a intrat în Corpul de Geniu al armatei chineze, însăr-
cinat să înființeze fabrica de fibre chimice Liao Yang. Ulterior, Ren a ocupat funcții de tehnician, ingi-
ner și a fost promovat în cele din urmă ca director adjunct, ceea ce era un rol profesional echivalent cu 
un adjunct de șef de regiment, dar fără rang militar. Datorită performanței sale deosebite, Ren a fost 
invitat să participe la Conferința Națională de Știință din 1978 și la cel de-al 12-lea Congres Național 
al Partidului Comunist din China în 1982. Ren s-a retras din armată în 1983.

11 Rețeaua 5G a T-Mobile din Polonia folosește frecvența de bandă de 3,5 GHz, o frecvență ce 
va fi folosită în Europa și în Asia pentru viteze mai mari decât cele oferite de 4G, însă mai mici decât 
viteza oferită de tehnologia millimeter wave folosită de Verizon și AT&T în Statele Unite. În Statele 
Unite abia a fost deschisă frecvența 3,5 GHz pentru 5G, iar operatorii încă lucrează să lanseze rețele 
5G pe 3,5 GHz.
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determina propriul destin economic și militar. China și Statele Unite, în mod spe-
cial, nu separă interesele economice de interesele geopolitice în același mod în care 
îl face UE. Cele două utilizează din ce în ce mai mult conexiuni economice, de la 
cyberspațiu la legături financiare, pentru a obține un avantaj sau pentru a îndeplini 
obiective geopolitice. În aceste condiții suveranitatea economică a Europei este în 
pericol. Uniunea Europeană s-a născut în timpul Războiului Rece. S-a dezvoltat și 
s-a extins după dispariția Uniunii Sovietice. Acum face parte dintr-o lume care este 
modelată din ce în ce mai mult de rivalitatea strategică dintre Statele Unite pe de 
o parte și Rusia și China de partea cealaltă. A participat Europa de-a lungul acestei 
istorii de șase decenii la competiția dintre marile puteri?. Chiar dacă mai multe 
dintre statele sale membre au desfășurat forțe militare în străinătate, UE nu s-a im-
plicat decât în cadrul Alianței NATO. Capacitatea UE de a participa la definirea 
regulilor jocului pentru economia globală – ceea ce cancelarul Merkel nu-
mește „Handlungsfähigkeit” și francezii numesc „Europe puissance” este 
bine venită dar este de sine stătătoare? În mod sigur că UE a avut noroc până 
acum deoarece aparenta independență economică a UE în contextul global a fost 
întotdeauna rezultatul unei lipse de interferențe geopolitice. Ea a înflorit sub egida 
binevoitoare a unei adevărate superputeri: SUA. Cu alte cuvinte, a existat doar pen-
tru că nicio putere serioasă nu era dispusă să o conteste protecția SUA. Structura 
fragmentată a UE separă instrumentele economice de interesele geopolitice, pu-
nând astfel în pericol suveranitatea sa. O parte dintre țările est europene continuă 
relațiile cu Rusia fără să țină cont mai mult sau mai puțin de reglementările UE. 
Ungaria construiește reactoare nucleare cu sprijin rusesc, iar relația dintre preșe-
dintele Putin și premierul Orban este una de referință între două state cu tendințe 
vizibile iliberale. Să luam un exemplu. Rusia și China își sporesc constant eforturile 
de a semăna diviziunea în UE și de a câștiga influența în Cehia această țară mică 
din inima Europei de Est, care este membru al Uniunii Europene și al NATO. Atât 
Moscova, cât și Beijingul sunt suspectate pe scară largă că provoacă instabilitate în 
Occident, dar în puține țări acest joc se derulează cu fervoare precum în Cehia. Un 
raport recent al Serviciul de Informații și de Securitate (BIS) al Cehiei, nu face ni-
mic pentru a risipi aceste alegații. Potrivit Raportului BIS, Rusia și China, folosind 
o gamă largă de metode și activități, actorii de stat și non-statali, străini și autoh-
toni au încercat să slăbească instituțiile statului ceh, să influențeze pozițiile oficiale 
ale statului legate de securitatea internațională și să descrie atributele naturale ale 
unui sistem democratic ca punctele slabe ale acestuia. Ambele țări sunt suspectate 
că ar căuta influență în cercurile politice cehe și potențiali „cooperanți și agenți în 
rândul populației cehe”,. Evaluarea descrie mai multe încercări de „război hibrid”, 
inclusiv detalii despre un hub de „hacking” creat de Serviciul Federal de Securitate 
al Rusiei (FSB). “Regiunea Europei Centrale și de Est (n.A.G. Ungaria, Polonia, Slovacia 
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și România alături de Cehia) este deosebit de vulnerabilă la influența politică a regimu-
rilor autoritare, deoarece democrațiile lor sunt mai puțin stabile, instituțiile sunt mai pu-
țin consolidate, iar administrațiile locale, în sine, folosesc narațiuni populiste pentru a-și 
menține popularitatea”, se arată într-un raport din decembrie 2018 al think-tank-ul 
Political Capital12 cu baza la Budapesta. Pentru Rusia și China, o astfel de diviziune 
politică este un semn că eforturile lor de influență plătesc dividende. În această 
nouă lume, există din ce în ce mai multe cazuri în care SUA și China nu respectă 
nici litera și nici spiritul regulilor în relațiile lor cu UE și cu statele sale membre. În 
ceea ce privește SUA, decizia sa de a folosi pe deplin centralitatea monedei sale și a 
sistemului său financiar pentru a aplica sancțiuni secundare împotriva Iranului a 
fost un șoc major pentru partenerii europeni. Decizia SUA de a se retrage din Acor-
dul de la Paris a fost un alt șoc suplimentar. În ceea ce privește China, a fost un șoc 
pentru UE să realizeze că aceasta se comportă ca „un concurent economic în urmărirea 
leadershipului tehnologic și un rival sistemic care promovează modele alternative de gu-
vernare”. În context, UE trebuie să-și redefinească conceptul de suveranita-
te economică și instrumentele pe care intenționează să le utilizeze pentru 
a-l apăra și promova fără a pleda pentru un protecționism crescut sau o 
retragere din globalizare. 

Preocupările europene privind China
UE are trei preocupări principale în ceea ce privește China: influența Chinei asupra 
țărilor individuale ale UE, estomparea intereselor economice și a obiectivelor de 
securitate / militare și divergența Chinei de la standardele multilaterale. Influența 
economică chineză în Europa a însemnat că, de exemplu, Ungaria, Grecia și Slove-
nia au blocat sau diluat rezoluțiile referitoare la arbitrajul internațional asupra Mă-
rii Chinei de Sud și a drepturilor omului13. Inițiativa 16 + 1 a subminat unitatea UE, 
creând legături bilaterale directe între unele țări din Europa Centrală și de Est și 
China. Italia a semnat un acord preliminar cu China, care o face prima națiune din 
G7 – grupul statelor industrializate, care se alătură inițiativei chineze de infrastruc-
tură „One Belt OneRoad”, alături de alte 30 de înțelegeri între companii locale și 
chineze. Pe scurt, China este o putere majoră, cu interese globale care intră 
în coliziune cu interesele europene. UE s-a trezit odată cu această provoca-
re, dar încă nu și-a definit răspunsul. Trebuie să contureze o strategie pen-
tru politica sa externă, tehnologică și de investiții față de China pe terțe 
piețe și în instituțiile multilaterale. Toate aceste probleme provin în cea mai 

12 https://politicalcapital.hu/pc-admin/source/documents/pc_authoritarian_influence_
web_20191203.pdf

13 Robin Emmott, ‘EU’s statement on South China Sea reflects divisions’, Reuters, 15 July 2016; 
Robin Emmott and Angeliki Koutantou, ‘Greece blocks EU statement on China human rights at UN’, 
Reuters, 18 June 2017.
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mare parte din organizația internă unică a UE, în special din cerința unanimității 
cu privire la deciziile de politică externă. SUA și Rusia, s-au folosit de relațiile bila-
terale pentru a submina unitatea UE în politica sa externă în schimb problemele pe 
care le pune China pentru suveranitatea economică europeană au o natură diferită. 
Alianța continuă cu Statele Unite reflectă valorile și istoria democratică a Europei. 
Cu toate acestea, președinția lui Donald Trump a creat serioase îndoieli în UE cu 
privire la fiabilitatea acestei alianțe mai ales în domeniul economic și în ce privește 
contribuțiile la finanțarea armatelor. Sancțiunile reciproce în domeniul industriei 
aeronautice nu fac decât să aducă deservicii unei relații biunivoc avantajoase. Mai 
pe larg, administrația Trump a redus în mod activ sprijinul pe care îl acordă ordi-
nii multilaterale și a folosit uneori poziția avantajoasă pentru a extrage câștigurile 
economice imediate din sistem. Provocarea cu care se confruntă UE în păstrarea 
suveranității sale economice este marcată de dependența de securitatea militară 
asigurată de SUA. Autonomia strategică a UE, așa cum o cere președintele Macron, 
rămâne limitată la capătul inferior al spectrului operațional iar perspectivele unei 
schimbări semnificative sunt imposibile în următorul deceniu pe baza planurilor 
guvernamentale actuale14. Fără SUA, Europa ar trebui să investească în jur de 100 
miliarde de dolari pentru a crea o capacitate suficientă într-o confruntare maritimă 
și 300 miliarde de dolari sau mai mult pentru a completa golurile în apărare a teri-
toriului împotriva unui atac terestru. Dacă ar exista voință politică aceste cifre ar 
putea fi finanțate de țările europene bogate. Întrebarea este câte state s-ar oferi s-o 
facă? Este o chestiune care frământă în general Europa de Est. Mai mult, chiar și cu 
voință politică, astfel de investiții ar dura zece până la douăzeci de ani. Administra-
ția Trump rămâne angajată în apărarea Europei, așa cum a demonstrat participarea 
Statelor Unite în această lună la un exercițiu condus de NATO, „Defender Europe 
20”, cea mai mare desfășurare a forțelor americane în Europa în 25 de ani. Fiind 
un an electoral în SUA, în bugetul pentru 2021 prezentat Congresului Pentagonul 
a propus păstrarea cheltuielilor, în cadrul Inițiativei Europene pentru Descurajare, 
la nivelul anului 2020, adică 4,5 miliarde de dolari. Banii vor fi folosiți pentru refa-
cerea infrastructurii din porturi, aeroporturi și structuri logistice în Europa de Est. 
Ceea ce va urma în anii viitori va fi o reevaluare a flancului estic european de către 
Washington cu accent pe o cooperare în cadrul triunghiului SUA-Polonia-Romani 
cu centru de greutate la Varșovia. Prin urmare, provocarea centrală a UE este 
de a-și menține suveranitatea economică și creșterea capacităților milita-
re, păstrându-se în același timp relațiile atât cu SUA, cât și cu China prin-
tr-o strategie coerentă. Nu există o independență tehnologică într-o economie 

14 Douglas Barrie, Ben Barry, Henry Boyd, Marie-Louise Chagnaud, Nick Childs, Bastian Giegeri-
ch, Christian Mölling, Torben Schütz, Protecting Europe: meeting the EU’s military level of ambition 
in the context of Brexit, International Institute for Strategic Studies, 2018.
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deschisă și interconectată. Dar o economie de 450 de milioane de locuitori (cu ex-
cepția Regatului Unit), cu un PIB de 14.000 de miliarde de euro, poate avea drept 
scop stăpânirea tehnologiilor generice cheie și a infrastructurilor. 

Obiectivul UE: să fie un jucător în toate domeniile care sunt esențiale 
pentru reziliența sistemului economic și de securitate
Acest concept de suveranitate tehnologică a inspirat inițiativele majore ale UE 
din trecut în domenii precum energie, aviație, domeniul aerospațial sau în coope-
rarea militară sub egida PESCO15. Se aplică în mod egal infrastructurilor actuale 
- rețelele digitale și cloud computing – dar și noilor domenii precum geonomica și 
inteligența artificială. O altă măsura importantă este controlul investițiilor străine 
în Uniune. Deși la 14 februarie 2019, Parlamentul European a adoptat un cadru al 
UE pentru verificarea investițiilor străine directe în care regulamentul introduce 
un mecanism de cooperare și de schimb de informații între statele membre, dar nu 
poate acorda puteri de veto Comisiei. Lacuna acestui cadru este că nu instituie o 
autoritate independentă a UE pentru verificarea investițiilor. O strategie coeren-
tă față de China ar fi altă opțiune esențială a Comisiei Europene. Pe lângă 
auditul acțiunilor chineze în Europa, Comisia Ursula von der Leyen trebuie 
să extragă lecții din alte democrații din întreaga lume. Taiwanul, Australia și 
Japonia au multe de împărtășit în ceea ce privește propriile lor experiențe cu dez-
informarea și interferența străină. Ca răspuns la înrădăcinarea influenței politice 
chineze, Australia a adoptat în anul 2018 o lege de securitate națională cuprinză-
toare care a interzis interferențele politice străine și a făcut ilegală implicarea în 
activitate ascunsă în numele unui guvern străin, cum ar fi organizarea unui miting. 
Legislația impunea, de asemenea, ca lobbiștii străini să se înregistreze pe o listă 
publică. Ca răspuns, China a anulat vizele pentru liderii de afaceri australieni. În 
Taiwan, democrația liberală care primește cea mai mare dezinformare răspândită 
de un guvern străin, platformele de social media sunt inundate în mod constant 
de dezinformarea din campaniile de influență din partea statului chinez. Este po-
sibil ca acest nivel de interferență chinez să nu fie încă pe radarul Europei, însă 
campania de presiune a Chinei se va muta spre vest pe măsură ce interesele sale în 
Europa cresc. La fel cum Europa nu are o perspectivă clară asupra relațiilor cu Ru-
siei sau Statelor Unite, Europa nu are o viziune asupra Chinei. Dar, dacă Comisia 
Europeană reușește să mărească cel puțin nivelul de conștientizare asu-
pra activităților chineze în Europa, ea ar putea atunci să se îndrepte spre 
sarcina importantă de a clarifica setul de instrumente existent al UE. Aici, 
trebuie făcute trei lucruri. În primul rând, Comisia Europeană poate conduce fac-

15 Cooperarea Structurată Permanentă este partea politicii de securitate și apărare a Uniunii Eu-
ropene în care 25 din cele 27 de forțe armate naționale urmăresc integrarea structurală.
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torii de decizie către evaluări mai amănunțite ale achizițiilor chineze. Lecția olandeză 
care a împiedicat China să achiziționeze una dintre companiile sale producătoare 
de echipamente semiconductoare sensibile este ca un apel la acțiune. Guvernele 
europene ar trebui să poată face singure aceste evaluări, iar agențiile na-
ționale europene de informații ar trebui să aibă preocupări similare. În al 
doilea rând, Comisia Europeană trebuie să consolideze normele europene de concuren-
ță. Accesul la piața unică este un element major al puterii geo-economice a Europei. 
UE ar trebui să acorde prioritate legilor de reglementare și executare dure pentru 
a se asigura că toate companiile, inclusiv întreprinderile de stat chineze, respec-
tă aceleași reguli ca și companiile europene16. De asemenea, Comisia Europeană 
poate dori să se uite la propunerea olandeză de a adăuga un pilon la legislația UE 
în materie de concurență, care să permită UE să intervină dacă constată că între-
prinderile susținute de stat denaturează piețele și urmăresc practici neloiale. În 
cele din urmă, Comisia trebuie să îmbunătățească mecanismele de screening al in-
vestițiilor17 la nivel european și național. Bruxellesul are multe dintre ingredientele 
de care are nevoie pentru a crea o strategie puternică și coerentă în privința Chinei 
numai că trebuie să le folosească. De asemenea, UE ar trebui să ia în considerare 
inovațiile instituționale, cum ar fi crearea unui Comitet pentru investiții străine în 
Uniunea Europeană, pentru a crea o cultură de integrare mai mare între elaborarea 
de politici economice și politice. Când vorbim de competiție UE cu Rusia vorbim de 
securitate/descurajare militară pentru că sancțiunile economice nu vor fi ridicate 
anul acesta. Inteligența artificială și războiul electronic prezintă un rol important 
în noile strategii militare rusești. Războiul din Ucraina a evidențiat capacitățile de 
război electronice ale Rusiei. În ciuda impactului său financiar în Siria, războiul ex-
pediționar joacă un rol semnificativ în politica de achiziții a Rusiei. Putin a început 
o reconstrucție a flotei navale. Pentru a compensa inferioritatea calitativă a forțelor 
sale armate convenționale, Rusia va continua să îmbunătățească echipamentele de 
război electronic. Privind în viitor, Occidentul tinde să subestimeze efectul sancțiu-
nilor, dar aceste măsuri au avut un impact semnificativ asupra industriei de apărare 
din Rusia și reprezintă un instrument de izolare de succes. Speranțele Moscovei ca 
guvernele europene de dreapta să încalce gradul de sancțiuni de la Bruxelles s-au 
dovedit nefondate până acum, iar sectorul rus al apărării încearcă acum să eludeze 

16 Margrethe Vestager, comisarul european pentru concurență, examinează deja posibilele răs-
punsuri către companiile de stat din afara UE, obținând un avantaj asupra companiilor europene.

17 Investițiile străine directe chineze în Europa au crescut de 10 ori pe parcursul unui deceniu, 
atingând un nivel de 37,2 miliarde de euro în 2016. Ca răspuns, Bruxelles și-a consolidat eforturile 
pentru a dezvolta o abordare la nivelul întregii UE. În aprilie 2019, UE a creat un nou cadru pen-
tru screening al investițiilor străine. Aceasta permite statelor membre și Comisiei Europene să facă 
schimb de informații și să creeze îngrijorări legate de investițiile străine - un prim pas important. Cu 
toate acestea, cadrul de screening a fost redus pentru a acoperi diferențele interne, iar statele membre 
au încă ultimul cuvânt.
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măsurile aplicate de UE. În afară de căutarea întreprinderilor europene care doresc 
să încalce sancțiunile, Rusia înființează companii de fațadă în alte țări pentru a im-
porta bunuri cu dublă utilizare – civil/militar- și apoi le transferă în Rusia pentru a 
se angaja în proiecte de cooperare „civile” cu firme occidentale, înainte de a migra 
know-how în sectorul apărării. Implementarea coerentă și supravegherea sancțiu-
nilor - dacă este posibil, de către Comisia Europeană - sunt, prin urmare, esențiale 
pentru a nu menține produsele europene cu dublă utilizare la îndemâna industriei 
ruse de apărare. În termeni militari, Occidentul trebuie acum să distingă între so-
fisticarea armelor individuale și a produselor de apărare, pe de o parte, și eficacita-
tea armatei ruse ca forță de luptă, pe de altă parte. Planificatorii militari europeni 
trebuie să fie, la rândul lor, creativi în identificarea călcâiului rusesc a lui Ahile și în 
modul de exploatare a acestuia. 

Conferința de Securitate de la München, cel mai prestigios forum dedicat se-
curității internaționale, s-a desfășurat în capitala Bavariei sub sinteza unui termen 
intraductibil în limba română: Westlessness, ceea ce semnifică un sentiment răs-
pândit de neliniște și agitație în fața unei incertitudini tot mai mari cu privire la 
viitorul și destinul Occidentului. ”Schimbările de putere de amploare în lume și schim-
bările tehnologice rapide contribuie la un sentiment de anxietate și neliniște. Lumea de-
vine tot mai puțin occidentală. Dar, mai important, Occidentul în sine poate deveni și 
mai puțin occidental. Aceasta este ceea ce numim ”Westlessness”, afirmă organizatorii 
Conferinței de Securitate de la München. Potrivit lui Wolfgang Ischinger, preșe-
dintele Conferinței și fost ambasador al Germaniei în SUA, raportul din 2020 se 
axează pe examinarea Statelor Unite, Chinei, Rusiei și a Europei, cu accent speci-
fic pe dilema viitorului lumii occidentale. O nouă bipolaritate se ivește rapid din 
epava politică a deceniilor de după Războiul Rece, care se va dovedi probabil mai 
rezistentă și mai greu decât predecesoarea sa din Războiul Rece. Urmărim o lume 
cu două sisteme atotcuprinzătoare în care polarizarea ideologică și culturală între 
Occident și Est va conduce confruntarea chiar mai mult decât schimbarea rapidă a 
echilibrelor economice și militare. Conducătorii imediați sunt la baza ei ideologică, 
două viziuni reciproc excluse a modului de organizare a societății: pe de o parte, o 
democrație liberală din ce în ce mai dezagregată și, pe de altă parte, o marcă chi-
neză de comunism comercial, din ce în ce mai consolidată, ambele întinse în cul-
turi incompatibile din punct de vedere istoric. Pe măsură ce Washingtonul și într-o 
oarecare măsură Europa se trezește la amenințarea reprezentată de China și Ru-
sia, conversația despre concurență dintre puteri evoluează în mare măsură în jurul 
economiei și al problemelor de securitate militară. Ceea ce lipsește din realinierea 
globală este o articulare clară a scopurilor. Spre deosebire de Războiul Rece, cea 
mai mare parte a analizei actuale tratează bazele ideologice și culturale ale rundei 
actuale a concurenței stat-la-stat ca fiind dezactivate, dacă nu sunt cu totul absen-
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te. În timp ce acțiunile Rusiei în sistemul global sunt comparabile cu cele ale unei 
furtuni bruște, provocarea pe care China o are este mai asemănătoare cu schimbă-
rile climatice, în măsura în care Beijingul are potențialul de a reface fundamentele 
sistemului internațional. Încă de la sfârșitul Războiului Rece, chinezii au beneficiat 
de zeci de ani de acces nelimitat la tehnologia și cercetarea americană, în timp ce 
Rusia a profitat de preocuparea Americii în privința terorismului de a-și revendica 
sfera de interes privilegiat de-a lungul periferiei sale. Până de curând niciuna nu a 
fost pusă la îndoială pe motive strategice, întrucât direcția istoriei nu era înțeleasă 
în mod corespunzător. „Globalizarea” a fost o modalitate ordonată de a explica con-
cesiile privind tehnologia și transferul de cunoștințe efectuate la Beijing de dragul 
bilanțului financiar. Și totuși din pricina alegerilor federale germane, în al doilea 
semestru al anului 2021 – cel mai târziu – și a alegerilor prezidențiale din Franța, 
prevăzute pentru primul semestru al lui 2022, fereastra de oportunitate pentru 
inițiative majore la nivelul UE se va închide curând anul acesta. Europa trebuie să 
privească realitatea geopolitică. Ea a pierdut constant terenul într-o lume din ce în 
ce mai dominată de conceptul președintelui Trump-„America first”, de China cu o 
economie în expansiune pe piața globală și cu o Rusie revanșardă. Deși UE își atin-
ge greutatea geopolitică în schimburile comerciale globale, direcția generală ridică 
următoarele întrebări: este dispusă UE să fi o putere mondială alături de celelalte 
trei sau își va permite pur și simplu să devină un loc de joacă pentru ambițiile lor? 
Aceasta este provocarea cu care liderii UE trebuie să se lupte atunci când încearcă să 
stabilească agenda uniunii pentru următorii cinci ani. Ce va urma? Nimic bun pen-
tru Europa! Europa va rămâne blocată între cele două blocuri dacă nu se va reforma 
instituțional și nu se va integra profund într-o Federație. Armin Laschet, premierul 
statului Renania de Nord-Westfalia, o personalitate influentă în guvernarea Uniu-
nii Democrate Creștine fiind unul dintre favoriții pentru a prelua funcția de lider de 
partid și de a deveni mai târziu cancelar, fost membru al Parlamentului European, 
a prezentat paradoxul fundamental cu care se confruntă UE: în timp ce „scepticis-
mul în rândul cetățenilor crește cu fiecare pas de integrare” a spus el, unele provocări 
majore necesită „mai multă Europă”. „Într-o lume bi-polară, Europa va juca un rol doar 
atunci când vom depăși gândirea noastră de stat națiune”, a spus Laschet. “Este o idee 
absurdă că 27 de state membre pot lupta singure împotriva terorismului internațional 
sau a traficului de droguri ... Nu, avem nevoie de mai multă Europă”, a spus Laschet. 
Timp de zeci de ani, Conferința de securitate de la München a servit ca un simbol 
puternic al forței alianței occidentale. Conferința din 2020 a oferit acum un testa-
ment al declinului accelerat. Evenimentul a demonstrat că divergența dintre SUA 
și puterile europene dominante - Germania și Franța este mai mare ca niciodată. 
Cele două părți nu sunt chiar departe de marile întrebări cu care se confruntă Oc-
cidentul (amenințări din Rusia, Iran, China), ele sunt în universuri paralele. Ca de 
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obicei, cea mai mare valoare a Münchenului și în acest an a fost conversațiile din 
afara conferinței l, relațiile stabilite sau aprofundate, perspectivele mai bine înțe-
lese și posibilitatea schimbării atitudinii, chiar și puțin. Întrebările și temele curg 
despre viitorul Occidentului, atractivitatea idealurilor democratice sau coeziunea 
partenerilor transatlantici. Răspunsul din păcate în acest moment este: By the way, 
for the moment get a „Pretzel”! 



B) ORIZONTALA SCINDĂRII. TEME DE POLARIZARE

Renașterea ideologiilor.  
Progresism contra conservatorism  
și pericolul fracturii intra și intersocietale

Andrei Caramitru

Pe rețelele sociale și în lumea politică, din ce în ce mai mult, zgomotul luptei cultu-
rale ne asurzește. Pe de o parte – sunt cei care se auto-definesc drept „conservatori”. 
Pe cealaltă parte se poziționează cei care vorbesc de valori progresiste. Acuzații dure 
curg între ei: unii sunt numiți neo-marxiști sau sexo-marxiști extremiști. Ceilalți 
sunt atacați că ar fi neo-legionari sau că vin din evul mediu. 

Realitatea este însă alta. Lupta ideologică este de fapt între cei care încearcă 
să ancoreze România în valorile europene moderne (îi vom numi moderniști) și cei 
care își doresc un naționalism nativist. Ca să înțelegem această luptă, trebuie întâi 
să ne analizăm, la rece și obiectiv, istoria. Și să înțelegem schimbările în structura 
societății și a sistemului de putere. Pentru că, așa cum spune Robert D. Kaplan, 
România „e țara unde Bizanțul grecesc, latinitatea romană, sultanatul otoman și 
războiul rece Est-Vest se intersectează într-un sens istoric. (...) În nici un alt loc 
de pe pământ nu am avut un sentiment atât de viu al trecutului care lucrează în 
prezent”1. 

Lupta istorică între moderniști și nativiști
Începând cu revoluția pașoptistă, a existat un conflict constant între cele 2 vizi-
uni. Pe de o parte erau cei care încercau să ancoreze, rapid, România în sistemul 
de valori și instituții vestice (democrație, laicitate, urbanizare, industrializare). Pe 
cealaltă parte, cei care argumentau că România este o țară eminamente agrară, cu o 
religie diferită de cea vestică, cu valori vechi și diferite, și care nu se poate dezvolta 
preluând fără ajustare modelele din Vest. Nativiștii erau de multe ori foarte vocali 
și organizați. De exemplu – Junimea, Semănătoriștii și alții amplificau acest mesaj, 
inclusiv prin teoria „formelor fără fond” a lui Maiorescu sau prin arta care glorifica 
satul românesc și ridiculiza locuitorii orașelor (de exemplu Eminescu, Creangă, Ca-
ragiale). Acest nativism vine de fapt din ancorarea istorică, înainte de independen-

1 Robert D. Kaplan, interviu în „Puterea a 5-a”. 
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ță, a Țărilor Române în spațiul estic (centrat în Constantinopole/Istanbul). Istorici 
importanți străini (de exemplu Keith Hitchins sau Oliver Jens Schmidt) văd acest 
conflict dintre mentalitatea vestică și cea estică ca fiind „firul călăuzitor” al evoluției 
de la Est spre Vest al României, prin care se poate înțelege istoria noastră modernă. 

Politica interbelică a evoluat și ea în aceeași parametrii. Partidul Liberal pro-
mova (corect) modernizarea prin industrializare și urbanizare, însă avea accente 
nativiste prin refuzul asumat de a încuraja capitalul străin. Țărăniștii erau mai 
apropiați de curentul nativist, dar totuși promovau (contra-intuitiv) capitalul stră-
in. In acea perioadă totuși, elita politică și economică provenea din clasa medie ur-
bană și din economia privată. În special în Transilvania, dar și în Țările Românești. 
Asta explică reformele radical-moderniste ale lui Cuza, acceptarea unui rege ger-
man și modernizarea relativ rapidă a țării până în anii 1920-30, în ciuda curentului 
nativist și în ciuda structurii socio-economice de atunci (80% dintre locuitori erau 
țărani, mare parte din producția țării era agricolă). 

Însă ideologia modernistă nu era construită pe o structură socială și econo-
mică majoritară. Deci – atunci – era profund vulnerabilă. Primul șoc a fost marea 
criză din anii 20-30 care a afectat substanțial economia României (mult mai mult 
decât alte țări Europene). Evident, nativiștii au profitat și democrația și direcția 
Europeană au avut mult de suferit. Cele mai grave efecte au fost dictatura regală 
și apariția legionarilor. Legionarii reprezentau o formă extremă de nativism: xen-
ofobie, anti-democrație ancorată în ortodoxism (un caz special de fascism violent 
cuplat cu valori ortodoxe estice). Acest curent a avut mare succes atât printre tineri 
și studenți, cler ortodox, țărani și intelectuali (cei care oricum erau ancorați în ide-
ologia nativistă). 

Al doilea șoc a venit odată cu invazia sovietică, și a atacat curentul modernist 
în doi pași. Inițial – sovieticii s-au așezat peste o structură ideologică și socială 
profund opusă lor. Românii nu au fost niciodată pro-ruși (atât înainte dar mai 
ales după perioada de protectorat gestionată de Kiseleff). Sovieticii au încercat în 
anii 40-50 să impună un model anti-biserică, internaționalist deci anti-național 
(promovarea Sovrom-urilor și a teoriei internaționalei socialiste), anti-intelectu-
al (inclusiv împotriva nativiștilor) și anti-rural (prin naționalizarea proprietăților 
țăranilor). Nu exista susținere pentru așa ceva. Schimbarea fundamentală care a 
avut loc în acea perioadă a fost alta însă – fosta elită „burgheză” a fost elimina-
tă, noua elita comunistă venind din păturile mai joase ale societății și capturând 
toate pârghiile puterii (inclusiv economice și ale serviciilor de represiune). Ca să 
își consolideze puterea, după moartea lui Stalin elita comunistă a preluat tezele 
nativiste hiper-naționaliste, s-au detașat de Moscova (rușii încercând să impună 
– eronat – o specializare doar pe agricultură nu și pe industrie) dar au impus un 
regim extrem de dur (o combinație între stalinism și regimurile comuniste asia-
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tice). Nu degeaba a apărut zicala: „Căpitane nu fi trist, garda merge înainte sub 
partidul comunist”. 

Lupta ideologică de după revoluție
După revoluție, conflictul ideologic între modernism și nativism a evoluat. 

În prima fază, puterea a fost preluată de securitate și de grupările pro-ruse 
excluse de naționaliștii nativiști ai lui Ceaușescu. Sistemul de putere național-co-
munist a rămas în picioare, și s-a consolidat prin corupție ca instrument de putere 
(loialitatea a fost cumpărată prin permiterea accesului la îmbogățire)2 și prin repre-
siune violentă (mineriade de exemplu). Au dovedit atunci o intoleranță absolută 
– au exclus de la putere chiar pe camarazii lor care erau doar marginal mai deschiși 
pentru o colaborare cu Occidentul (de exemplu Petre Roman). Opoziția modernis-
tă, anti-neocomunism se baza atunci pe partidele istorice, pe Rege și pe Biserică 
(simboluri anti-comuniste din perioada interbelică – care acum, in 2020, ar fi con-
siderate profund conservatoare). 

In a doua fază, după căderea URSS, elita sistemului și-a schimbat direcția și a 
susținut intrarea in UE și NATO. Nu aveau încotro – nu mai exista susținere exter-
nă după ce Elțîn a venit la putere în Moscova și criza economică era prea adâncă 
în România. A fost un moment istoric în care toate forțele politice și ideologice au 
lucrat împreună (opoziția venind doar de la nativiștii naționaliști grupați în jurul 
Partidului România Mare - alimentați de o parte a vechii Securități care milita pen-
tru independență totală de occident). 

Conflictul actual – societatea contra Statului și lipsa democrației
După intrarea în UE am intrat în a 3-a fază. Conflictul deschis este între cei care mi-
litează pentru valorile Europene actuale, nu cele din anii 30-40 (independența jus-
tiției, libertatea individuală – economică și spirituală, fără constrângerile tradițiilor 
vechi locale etc.) și cei care se opun unei integrări excesive în sistemul European. 
Însă taberele s-au schimbat mult față de situația inițială de după revoluție. 

Moderniștii se bazează pe clasa medie din orașele mari, pe diaspora, pe tineri, pe 
societatea civilă (inclusiv multele ONG-uri active) și pe imensa majoritate a mediului 
privat. Ei sunt susținuți și de partenerii noștri externi (UE și SUA). SUA în special are 
un interes geo-strategic major la noi (România fiind unul din cei doi piloni, alături 
de Polonia, în „Intermarium” sau cordonul sanitar ranforsat de SUA dintre Rusia și 
Germania). Moderniștii au identificat – corect – că riscul pentru parcursul european 
este menținerea unui regim corupt și feudal închis, unde ei nu au nici o reprezentare. 
Armele lor de luptă principale sunt rețelele sociale și protestele publice.

2 Fenomenul din spațiul ex-sovietic prin care corupția a devenit o armă de consolidare a puterii 
este studiată de Acemoglu&Robinson în „The Narrow Corridor”
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Nativiștii se bazează pe aparatul politic construit în ultimii 30 de ani, pe imen-
sul sistem de represiune internă (o parte din servicii, jandarmerie, MAI), pe siste-
mul economic corupt care funcționează în jurul autorităților publice, pe primarii 
din localitățile mici deconectate de economia europeană (care impun celor care lo-
cuiesc acolo – oameni vulnerabili – cu cine să voteze), pe o bună parte a sistemului 
media controlat de oameni de afaceri afiliați și pe BOR (căreia îi este frică de o alini-
ere substanțială cu valorile europene – în mare parte incompatibile cu ei). Ei sunt 
susținuți de Rusia (și tactic de China și Turcia) – interesul lor fiind destabilizarea 
flancului estic al NATO. 

Prima conflagrație dură a venit după ce Băsescu a inițiat lupta anti-corupție 
(inclusiv DNA) și a condamnat public regimul comunist prin raportul Tismăneanu. 
Atunci s-a format USL (PSD, PNL și partidul lui Dan Voiculescu). A doua conflagra-
ție s-a declanșat după Colectiv. A treia a început cu OUG13 și s-a stins temporar 
după arestarea lui Dragnea.

Conflictul este mai acut decât în alte momente din istoria noastră dintr-un mo-
tiv simplu. Vorbim de un conflict direct pentru putere între moderniști (care sunt 
clar majoritari și se pot organiza prin rețelele sociale care scapă de sub orice control 
al instituțiilor) și nativismul feudal al statului român și al elitelor sale. 

Astăzi este prima dată în istorie când structura socială și economică a țării a 
devenit în mod real europeană și modernă:

•  avem o majoritate clară de oameni care trăiesc în orașe (peste 60%) – la care 
se mai adaugă și cei 15-20% din diaspora. Ruralul (spațiu nativist prin excelență) 
nu mai reprezintă decât poate 25% din totalul românilor

•  angajații la stat sunt mai puțini decât cei care lucrează pentru multinaționa-
le în România, și de 2 ori mai puțini decât cei care lucrează în Europa de Vest

•  sectorul privat și orașele mari, dezvoltate, contribuie într-o covârșitoare ma-
joritate la PIB (fără a avea legătură cu statul). Până și marile firme private constru-
ite de antreprenorii locali nu au legătură cu statul și sunt specializate în servicii 
complexe, moderne, nu agricultură sau industrie (Dedeman, Banca Transilvania, 
RCSRDS, UI Path, BitDefender etc).

Aceste lucruri s-au văzut clar în rezultatele politice recente. Alegerea de 2 ori 
a lui Klaus Iohannis are un simbolism pro-European uriaș (etnic german, nu este 
ortodox). Referendumul CPF a avut un rezultat clar – oamenii au preferat să nu 
iasă din parcursul european chiar pe o temă care părea ușor de capturat de nativiști 
și în ciuda susținerii masive a BOR. Protestele uriașe împotriva PSD din perioada 
Dragnea au demonstrat că oamenii sunt pregătiți să lupte clar împotriva oricărei 
derive nativiste. Rezultatul la Europarlamentare a semnalat, încă o dată, clar voința 
de modernitate a populației. 

Conflictul dur la care asistăm vine din refuzul Statului de a se reforma și de a 
integra cererile majorității oamenilor. Și din refuzul de a integra categoriile majori-
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tare în sistemul de putere. Vorbim de o lipsă a democrației reale – oamenii nu sunt 
reprezentați și nu sunt ascultați. În plus – statul și elitele sale au demonstrat un 
nivel de corupție greu de acceptat și o incompetență totală în orice domeniu (lipsa 
autostrăzilor și a spitalelor noi după 30 de ani fiind o rușine națională). Moderniștii 
înțeleg că sunt clar majoritari și cer, vocal, să preia puterea. Nativiștii grupați în 
sistemele statului însă nu sunt pregătiți să facă nici un pas în spate. 

Nativiștii mai au totuși trei arme: 
•  Frica. Evoluția societății din ultimii ani a fost extrem de rapidă. In puțin 

timp, am evoluat de la o țară rurală, extrem de săracă, închisă în spațiul sovietic 
spre o țară urbană, cu o populație care trăiește și în marile orașe occidentale, hi-
per-conectată digital și economic cu occidentul. Cei rămași în urmă – o minoritate 
– sunt speriați, refuză schimbarea și se agață de tradiții si simboluri din trecut. 
Vorbim aici în special de pensionari (70% dintre ei au votat cu Dăncilă în turul 2) și 
de cei rămași în județele rurale - deconectate de la fluxurile economice ale UE și care 
funcționează pe un sistem feudal corupt. Însă nu sunt destui – așa cum a descoperit 
Dragnea. 

•  Dezorganizarea moderniștilor. Pe de o parte, USRPlus și-a pierdut avântul 
din cauza lipsei de direcție și de leadership. PNL a preluat o bună parte a temelor 
moderniste (pentru a atrage voturi), însă o bună parte a elitei PNL are ideologie și 
interese nativiste. Și în PSD există gruparea dur nativistă (cei din fostul PRM și cei 
din jurul lui Dragnea) și cea mai moderată. PMP deși teoretic e modernist promo-
vează un discurs dur conservator cu accente nativiste. Evident – votanții moder-
niști sunt confuzi și frustrați. Dacă nu ies la vot un scenariu ca în 2016 se poate 
repeta

•  Legislația electorală. La locale și parlamentare nu pot vota sau nu au repre-
zentare corectă diaspora și peste 1 milion de rezidenți în orașele mari (care nu au 
buletinul schimbat). 

Scenarii pentru viitor
Există doar două scenarii posibile pe termen mediu:

1) Sistemul se ajustează și se modernizează gradual. Reformele cerute de soci-
etatea civilă sunt implementate. Noile forțe politice sunt integrate în puterea locală 
și centrală. PNL, PMP și USRPLUS fac un front comun anti-PSD. In PSD, nativiștii 
extremi sunt excluși și astfel limitați la un maximum de 10-15% din vot. 

2) Sistemul refuză schimbarea și se luptă doar să decredibilizeze forțele moder-
niste. Mulți alegători refuză să mai voteze, fiind scârbiți de sistemul politic. Când 
ne va lovi criza economică – conflictul va deveni extrem și „centrul” puterii se va 
prăbuși. Pe de o parte, moderniștii vor încerca să destabilizeze puterea prin mișcări 
de stradă din ce în ce mai radicale. Pe de altă parte, un nou Dragnea va apărea și va 
radicaliza nativiștii și structurile de putere ale statului. 
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Scenariul 2 trebuie evitat. Este esențial ca toate forțele moderniste să fie res-
ponsabile și să construiască o reformă reală a statului (care trebuie să includă nu 
doar instituțiile statului ci și biserica ortodoxă). Oricum – peste 10 ani cel mult 
structura socială nu va mai permite menținerea sistemului actual. Să ne uităm la 
Irlanda de exemplu – care într-o perioadă scurtă a trecut de la un conservatorism 
extrem (centrat pe biserică) la o deschidere totală. Schimbarea este inevitabilă și 
la noi – pe toate palierele societății. Așa că mai bine menținem stabilitatea țării și 
progresăm pozitiv către modernitatea cerută de cetățeni decât să riscăm o perioadă 
lungă de frământări și riscuri grave. 



Problema familiei tradiționale  
și dreptul la libertate/opțiune sexuală

Denisa Dan

Problema familiei tradiționale și a dreptului la libertate sexuală afectează deopotri-
vă heterosexualii și membrii comunității LGBTTQQIAAPPK1 (pe scurt, LGBTQ+), 
pentru că este, în esență, o poveste despre lupta dintre conservatorism și progre-
sism în societate. Putem merge chiar până la a afirma că, fără a găsi un răspuns 
adecvat la problema familiei tradiționale, tranziția de la totalitarism la democrație 
adevărată nu poate fi completă, iar România va pluti în derivă între o societate în 
care stilul de viață al cetățeanului-model este impus formal și una în care cetățenii 
săi sunt incluși în viața comunității, sunt liberi să se manifeste și să contribuie la 
bunăstarea socială.

Pentru că toate faptele și obiectele ajung să fie înțelese de oameni prin pris-
ma a ceea ce spun alți membri ai societății despre ele, definim familia tradițională 
prin înțelesul pe care i l-a acordat coaliția de interese care a generat cea mai mare 
vizibilitate pe acest subiect în ultimii 10 ani2, ca fiind cuplul heterosexual unit 
religios și legal prin căsătorie, cu scopul de a procrea, crește și educa copiii. De 
fapt, familia tradițională este un construct capitalist, iar Coaliția pentru Familie 
recunoaște (probabil involuntar) acest aspect3, deși mulți susținători sunt ten-
tați să folosească argumente de sorginte religioasă pentru a promova căsătoria 
strict heterosexuală. Consensul doctrinar este că uniunea heterosexuală în sco-
pul procreării a căpătat importanță doar în contextul în care familia era unitatea 
care producea forța de muncă necesară muncii câmpului și ulterior manufacturi-
lor. Industrializarea accelerată din secolul XIX a condus la o scădere a cererii de 

1 Lesbian Gay Bisexual Transgender Transsexual Two-Spirit Queer Questionning Intersex Ase-
xual Ally Pansexual Polyamorous Kink

2 Coaliția pentru Familie (CpF)
3 „Obiectivul nostru este: Să avem în România cât mai multe familii, cât mai longevive, cât mai nume-

roase, asigurând membrilor lor un mediu propice economic, social, protectiv și psiho-afectiv de formare și 
dezvoltare a personalității umane, iar națiunii române continuitatea și dezvoltarea demografică, economică, 
socială și culturală.” preluat din Manifestul Program „România pentru Familie” disponibil la http://
www.coalitiapentrufamilie.ro/docs/Manifest%20pentru%20familie.pdf, accesat la 28.02.2020
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muncitori, ceea ce a permis indivizilor să își exploreze și să își exprime sexuali-
tatea.4 Prin dorința sa de a încuraja apariția de familii longevive și numeroase, 
prin alegerea de a prioritiza nevoia de a asigura membrilor lor un mediu propice 
din punct de vedere economic și doar după aceea și din punct de vedere social sau 
psiho-afectiv, precum și prin alegerea de a sublinia rolul demografic și economic 
al familiei înaintea celui social și cultural, Coaliția pentru Familie și organizațiile 
care o compun par să susțină, chiar și dacă doar la un nivel intuitiv, concluziile 
acestor cercetări. Chiar Michel Foucault a afirmat în studiul său Istoria Sexualită-
ții că sexualitatea a fost o invenție istorică a societății occidentale5, iar exemplele 
istorice ale culturilor antice de pe toate continentele care acceptau manifestările 
homosexuale/bisexuale și persoanele de al treilea sex (intersex) par să susțină 
această perspectivă.

Despre originea și construcția identității sexuale
Pentru a înțelege familia tradițională așa cum este ea prezentată opiniei publice, 
precum și familia și individul care ar putea fi considerate, prin contrast, ne-tradițio-
nale, însemnând tot ceea ce este diferit de definiția rigidă oferită de Coaliția pentru 
Familie și susținătorii săi, trebuie să explorăm originea și construcția identității 
sexuale, adică a felului în care omul se vede pe sine asemeni sau diferit de ceilalți 
membri ai societății, prin intermediul genului său, orientării sexuale și al rolurilor 
pe care acestea le joacă în interacțiunile cu alte persoane6. Identitatea sexuală este 
rezultatul unui echilibru dinamic, în permanență în schimbare, dintre felul în care 
societatea vede sexualitatea și definiția fiecărui individ față de aceasta. Cercetăto-
rii au încercat să afle dacă identificarea cu una dintre comunitățile LGBTQ+ este 
sau nu o alegere conștientă7, plecând de la premisa că identitatea se schimbă, în 
timp ce orientarea rămâne aceeași.8 Cu alte cuvinte, preferințele individului rămân 
aceleași în timp, însă felul în care acestea își găsesc o semnificație și un loc în so-
cietate se schimbă odată cu progresul social. De aceea, atât oamenii de știință, cât 
și activiștii LGBTQ+ au militat pentru abandonul încercării de a aborda cauzele 
orientării sexuale (biologice, patologice, psihologice, fenotipice etc.), migrând, în 
schimb, către felul în care minoritățile sexuale sunt definite social, efectul asupra 
atitudinilor colective și narativele pe care le experimentează indivizii cu orientări 

4 Barrett, D., 2015. Lesbian, Gay, Bisexual and Trans-sexual Minorities in International Perspec-
tive în: J. Wright, ed. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences 2nd Edition. 
London: Elsevier, pp. 880-882.

5 Foucault M., 1976, Histoire de la sexualité, Éditions Gallimard, Paris
6 Weeks, J., 2015. Sexual Orientation: Historical and Social Construction. în: J. Wright, ed. Inter-

national Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences 2nd Edition. London: Elsevier, pp. 785-790.
7 Ayala, S., 2017. Sexual Orientation and Choice. Journal of Social Ontology, 3(2), pp. 249-265.
8 Reiter, L., 1989. Sexual Orientation, Sexual Identity and the Question of Choice. Clinical Social 

Work Journal, 17(2), pp. 138-150.
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sexuale non-heterosexuale. Spre exemplu, s-a arătat că bărbații homosexuali care 
manifestă asumarea unor roluri tradițional feminine sau pasive sunt stigmatizați 
social, în timp ce bărbații homosexuali care adoptă atitudini asertive, convențional 
masculine, nu sunt tratați diferit față de bărbații heterosexuali.9 Concluzionând, 
procesul de asumare a unei identități sexuale este unul cu multiple conotații și care 
este puternic influențat de factori și procese sociale, iar importanța sa derivă din 
posibilitatea de a dezvolta, exprima și întreține relații de putere.

Identitatea sexuală și, implicit, relațiile de putere pe care le simbolizează, se 
manifestă atât privat, cât și public, dând naștere inclusiv unor mișcări sociale și 
politice10, care au scopul de a revendica o parte din această putere. În acest sens, 
vedem campanii și mitinguri pentru acceptarea relațiilor non-heterosexuale (spre 
exemplu, festivalurile Pride din diverse orașe din întreaga lume) sau acțiuni de dis-
criminare și violență față de minoritățile sexuale în culturile foarte conservatoare, 
precum statele islamice, Rusia, India, Bangladesh, țările Africii sub-sahariene.11

În România, dreptul la egalitate de șanse este consfințit în multiple ocazii, 
pornind de la Legea Fundamentală12 și continuând cu multiple acte normative 
care întăresc principiul nediscriminării în domenii specifice: în accesul la servicii 
publice, la locul de muncă, în exercitarea unor drepturi și libertăți etc. Cu toate 
acestea, lupta pentru putere nu poate fi concluzionată printr-o lege, astfel că ea 
continuă în cotidianul relațiilor dintre majoritatea și minoritățile sexuale. În acest 
cadru, putem avansa ideea că problema familiei tradiționale rămâne una care vi-
zează nu doar preferințele sexuale ale indivizilor, ci și controlul asupra lor și asu-
pra resurselor.

În sprijinul afirmației de mai sus, vom recurge din nou la manifestul Coaliției 
pentru Familie, nu doar pentru gradul mare de reprezentativitate al acesteia13, ci 
și pentru că eforturile sale au revitalizat un segment social care părea să accep-
te tacit evoluția societății românești către un set de valori tolerante de inspirație 
europeană. Astfel, vedem că manifestul CpF enumeră în lista de cauze ale scăde-
rii numărului de familii și de copii și, respectiv, al creșterii divorțurilor, în primul 

9 Barrett, D., 2015. Lesbian, Gay, Bisexual and Trans-sexual Minorities în International Perspec-
tive în: J. Wright, ed. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences 2nd Edition. 
London: Elsevier, pp. 880-882.

10 Mezey, N., 1995. Dismantling the Wall: Bisexuality and the Possibilities of Sexual Identity 
Classification Based on Acts. Berkeley Journal of Gender, Law & Justice, 10(1), pp. 98-133

11 LGBTI Rights - https://www.amnesty.org/en/what-we-do/discrimination/lgbt-rights/, acce-
sat la 29.02.2020

12 Constituția României, republicată, Art. 16. Egalitatea în drepturi, alin. (1) Cetățenii sunt egali 
în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări.

13 Coaliția pentru Familie a fost compusă din peste 40 de organizații și a depus o listă cu peste 3 
milioane de semnături pentru a justifica solicitarea organizării unui referendum de revizuire a Con-
stituției
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rând, o înțelegere greșită a libertăților câștigate de români în 198914 și, în al doilea 
rând, independența economică a femeilor15, dându-le acestora o conotație negativă. 
Problema familiei tradiționale capătă, deci, valența luptei pentru păstrarea puterii 
față de noile generații cu așteptări și comportamente libertarianiste16 și față de fe-
meile care își găsesc vocea și libertatea în societate. Uitându-ne mai în profunzime 
la revendicările asociațiilor care compun Coaliția pentru Familie17, putem vedea că 
aceste viziuni nu sunt doar împărtășite de membrii CpF, ci exagerate până la inter-
zicerea totală a metodelor contraceptive, educației sexuale, screening-ului pre-na-
tal, a cardurilor de sănătate sau a vaccinurilor. Dacă toate aceste revendicări ar fi 
transpuse în reglementări, cele mai afectate categorii sociale ar fi tinerii, femeile, 
comunitatea LGBTQ+ și lucrătorii sexuali (majoritatea acestora fiind, de aseme-
nea, compusă din femei și persoane LGBTQ+), devenind, astfel, grupuri în risc de 
excluziune socială, risc de sărăcie, risc pentru bolile cu transmitere sexuală, cu alte 
cuvinte grupuri ușor de controlat și de manevrat, asupra cărora se poate exercita 
puterea fără mari dificultăți. 

Lupta pentru putere descrisă mai sus se înscrie într-un fenomen extrem de di-
namic, a cărui viteză este multiplicată de tehnologie și rețelele sociale. Ca în multe 
alte domenii, ne punem întrebarea dacă legislația trebuie să prevadă, să preîntâm-
pine și să sprijine fenomenul social sau dacă legislația trebuie adoptată doar după 
consolidarea acestuia. Teoria generală a dreptului ne învață că dreptul nu poate 
exista în eter, fără o legătură cu societatea, iar sociologii plusează, explicând că 
transformările sociale sunt prea rapide pentru a fi transformate în reglementări în 
absența unor intermedieri de natură politică, economică sau culturală.18 Mai mult, 
aflăm că norma de drept este „expresia cerințelor de ordin social, economic, moral, 
istoric etc” și că, înainte ca aceasta să fie regulă scrisă, ea apare mai întâi în conști-

14 „Libertățile primite, în numele drepturilor omului, după 1989 nu au beneficiat de asigurarea unor 
mecanisme de gestionare corectă și benefică social.” – preluat din Manifestul Program „România pentru 
Familie” disponibil la http://www.coalitiapentrufamilie.ro/docs/Manifest%20pentru%20familie.pdf, 
accesat la 29.02.2020

15 „Creșterea ratei de ocupare în rândul femeilor le asigură acestora independența economică, dar le 
și reduce timpul acordat familiei.” – preluat din Manifestul Program „România pentru Familie” dis-
ponibil la http://www.coalitiapentrufamilie.ro/docs/Manifest%20pentru%20familie.pdf, accesat la 
29.02.2020

16 van der Vossen, B, 2019, Libertarianism în Zalta E., ed. The Stanford Encyclopedia of Philo-
sophy, https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/libertarianism, accesat la 29.02.2020.

17 Sonia Bloțiu, 2017, Cele mai dubioase asociații din România care sprijină Coaliția pentru 
Familie, https://www.vice.com/ro/article/z4kkew/asociatii-din-romania-care-sprijina-coalitia-pen-
tru-familie, accesat la 29.02.2020

18 Duminică R., Drăghici A., 2012, Realitatea socială ca „dat” al dreptului – între viziunea moder-
nistă și cea post-modernistă, Analele Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Seria Litere 
și Științe Sociale



I. EDUCAȚIE PENTRU TRANZIȚIA GLOBALĂ / 157

ința juridică a societății19, ceea ce ne îndreptățește să credem că, dacă se îndepli-
nește cerința formării unei „mase critice”20 de oameni care să ceară reglementarea 
problemei familiei tradiționale într-un sens sau altul – fie pentru permiterea, fie 
pentru interzicerea uniunilor non-heterosexuale – legiuitorul va soluționa această 
situație.

Referendumul pentru familie – un eșec anticipat, care însă nu a stins 
patimile discriminării
România a experimentat de Centenarul său, în anul 2018, un referendum la solici-
tarea grupurilor de sorginte religioasă interesate de limitarea dreptului la căsătorie, 
astfel încât acesta să rămână disponibil doar persoanelor heterosexuale. Din punct 
de vedere juridic, a însemnat solicitarea acordului populației pentru revizuirea ar-
ticolului 48 din Constituție21, astfel încât acesta să prevadă expres căsătoria doar 
între „un bărbat și o femeie”, deși această formulare era deja prezentă în Codul 
Civil în vigoare. Subiectul a polarizat atât societatea în ansamblul său, cât și gru-
purile politice, a activat o serie de actori care anterior nu se poziționaseră public în 
susținerea inițiativei și a stârnit interesul unor categorii sociale care până la acel 
moment erau deconectate de la viața publică. În același timp, a stârnit și un val de 
controverse cu privire la campania de atragere a votanților, la costul referendumu-
lui, la confuzia cu alte teme importante pentru opinia publică la momentul respec-
tiv ori la încercarea grupurilor politice de a capitaliza electoral în urma acestuia. 
Urmare a unei campanii de boicot al referendumului și a melanjului dintre rațiunile 
religioase și cele politice de participare la vot22, acesta s-a concluzionat prin inva-
lidare, din cauza numărului mic de persoane care s-au prezentat la vot (21% din 
numărul persoanelor înscrise pe listele permanente, față de minimul de 30%, așa 
cum este solicitat de legislație; 91,56% din voturile exprimate au fost în favoarea 
revizuirii Constituției), devenind, așadar, un pseudo-eveniment.23

Deși momentul referendumului pentru familie a fost depășit, atitudinile pe 
care acesta le-a reliefat trebuie să constituie un moment de reflexie pentru fiecare 

19 Tită C., Ciocoiu M., Vintilă G., Voicu C., Rășcanu A., Teoria Generală a Dreptului – Curs în teh-
nologie ID/IFR, Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Drept și Administrație Publică

20 „Masa critică” este un termen împrumutat din fizica nucleară, prezentat de progresiști opiniei 
publice românești ca fiind cel mai mic număr de oameni capabil să pornească și să întrețină o reacție 
în societate care să o reformeze pe aceasta și să desăvârșească tranziția la democrație 

21 Constituția României, republicată, Art. 48. Familia, alin. (1) Familia se întemeiază pe căsătoria 
liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, 
educația și instruirea copiilor.

22 Sandu D., 2018, Referendumul pentru familie în spirala nemulțumirii sociale, disponi-
bil la http://www.contributors.ro/politica-doctrine/referendumul-pentru-familie-in-spirala-ne-
mul%C8%9Bumirii-sociale/, accesat la 29.02.2020

23 Vasile Dâncu, 2018, Familia. Înainte și după referendum în Revista Sinteza, nr. 27/2018
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din noi. În primul rând, am asistat la încercarea – reușită, într-o oarecare măsură 
– de a pune semnul egalității între restrângerea dreptului la căsătorie pentru mino-
ritățile sexuale și valorile tradițional românești, precum și de a le pune pe acestea 
din urmă în opoziție cu valorile europene, care au fost prezentate ca fiind intruzive, 
cotropitoare chiar, deviante, pervertite, exhibiționiste, suprasexualizate, malefice. 
Fără a detalia această linie de analiză, nu putem să nu observăm sâmburii unei 
mișcări anti-europene din ce în ce mai active în România, deloc fără legătură cu eu-
rofobiile manifestate de alte state de pe continent, precum Marea Britanie, Franța, 
Ungaria, Austria, Letonia, Grecia, Spania, Polonia ș.a.

În al doilea rând, trebuie observate viteza și ușurința cu care propaganda cu 
știri false a fost acceptată de români. Zvonuri care prevesteau o apocalipsă a de-
pravării și a încălcării libertății religioase au fost rapid preluate și transformate în 
instrumente de a crea panică și de a mobiliza electoratul pentru a vota susținerea 
inițiativei de revizuire a Constituției, pornind de la prezentarea unui plan în care 
căsătoria persoanelor LGBTQ+ este doar un pas intermediar pentru a ajunge să 
adopte sau să răpească copiii persoanelor heterosexuale creștine24 și ajungând până 
la a insinua că avorturile care vor rezulta din relațiile în afara căsătoriei/familiei tra-
diționale vor fi folosite pentru a transforma vaccinurile în arme biologice împotriva 
românilor.25 Aceste exagerări evidente, dar totuși populare în rândul unui segment 
de votanți, reliefează o sursă de vulnerabilitate a societății românești, care se dove-
dește ne-echipată să-și educe populația, să asigure o comunicare eficientă, să elimi-
ne sursele de perturbare a opiniei publice ori să inducă un sentiment de siguranță 
și de stabilitate pentru toți cetățenii, inclusiv pentru minorități. Analog, într-o vi-
itoare criză de comunicare26, aceleași segmente de populație sunt susceptibile să 
cadă pradă dezinformării prin știri nefundamentate, false, ne-verificate, exagerate 
și alarmiste, și să servească drept vectori de diseminare a intereselor unor grupuri 
mai puțin vizibile în viața publică.

24 Alianța Familiilor din România, 2015, Va avea România propriile „cazuri Bodnariu”?, disponi-
bil la http://www.culturavietii.ro/2015/12/14/cazul-bodnariu-ce-ineamna-interesul-superior-al-co-
pilului-si-cine-il-decide/, accesat la 29.02.2020

Chirilă M.S., 2015, Capcane ale proiectului de revizuire a Constituției, disponibil la http://www.cul-
turavietii.ro/2015/05/14/capcane-ale-proiectului-de-revizuire-a-constitutiei/, accesat la 29.02.2020

25 Știri pentru viață, 2018, Lista vaccinurilor fabricate pe bază de celule de copii avortați. Află 
care din ele este în schema de vaccinare a copiilor din România, disponibil la https://stiripentruviata.
ro/lista-vaccinurilor-fabricate-pornind-de-la-celule-de-copii-avortati-afla-care-din-ele-este-in-sche-
ma-de-vaccinare-a-copiilor-din-romania/, accesat la 29.02.2020

Pușcașu M., 2018, Vaccinuri ce conțin cantități enorme de Aluminiu. Până la de 50 de ori mai mult 
decât limita maximă admisă. Plus celule din rinichi de maimuță și material biologic din celule umane 
din copii avortați, disponibil la https://bucovinaprofunda.com/2018/01/10/vaccinuri-ce-contin-can-
titati-enorme-de-aluminiu-pana-la-de-50-de-ori-mai-mult-decat-limita-maxima-admisa-plus-celule-
din-rinichi-de-maimuta-si-material-biologic-din-celule-umane-din-copii-avor/, accesat la 29.02.2020

26 A se vedea subiectul coronavirus sau al imigranților din Orientul Apropiat și Nordul Africii
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În al treilea rând, referendumul nu a reprezentat o victorie pentru niciuna din-
tre tabere. Tema familiei tradiționale a fost ușor de „furat” și transformată în motiv 
de confruntare politică între multiplele grupuri de interese. Ignorând aproape cu 
desăvârșire problema libertății de orientare sexuală, discuțiile din jurul referendu-
mului au migrat către urgența rezolvării altor probleme din societate, chestiunea 
actualității și reprezentativității Bisericii Ortodoxe Române, integritatea clasei po-
litice, statul de drept și chiar geopolitică sau un posibil Roexit. Această imixtiune a 
subiectelor ne transmite mesajul că subiectul drepturilor persoanelor LGBTQ+ nu 
reprezintă o prioritate sau un punct focal de interes pentru români, ci este văzut, 
mai degrabă, ca un cal troian care ascunde alte discuții de mai mare importanță.

Sentimentele anti-homosexuale sunt la fel sau mai puternice în rândul români-
lor față de perioada de înaintea referendumului. Multiple cercetări sociologice pre-
zintă evoluția: la nivelul anului 2017, 26% din românii adulți ar fi fost în favoarea 
căsătoriei a două persoane de același sex27, în timp ce după referendum doar 18% 
din români aveau această opinie, iar 82% din aceștia se poziționau ferm împotri-
vă28, urmând ca la nivelul anului 2019 un alt sondaj să arate că 29% din români ar 
susține legalizarea căsătoriilor persoanelor de același sex.29

În viața reală, dincolo de reglementări, interese politice și știri false, familia 
tradițională pare să fie la ani lumină distanță de imaginea idilică proiectată de sus-
ținătorii acesteia, iar viața cotidiană a persoanelor LGBTQ+ rămâne una în care 
libertățile le sunt sever afectate. Pe de-o parte, familia tradițională este lovită de 
carențele sub-dezvoltării: lipsa educației sexuale care conduce la cea mai mare rată 
de nașteri în rândul adolescentelor din Uniunea Europeană30, lipsa oportunităților 
economice pentru tineri care produce o generație întreagă de copii educați de bunici, 
educați între ei sau crescuți „în gazdă” urmare a emigrării unuia sau ambilor părinți 
către Vestul Europei, violența domestică asupra copiilor sau între soți, creșterea 
ratei divorțialității, creșterea costurilor locuințelor, inadecvarea sau lipsa comple-
tă a serviciilor publice dedicate copiilor (crește, grădinițe, cantine, baze sportive, 
tabere, locuri de joacă ș.a.) și, per ansamblu, destrămarea solidarității sociale sunt 
amenințări reale la adresa stilului tradițional de procreare și educare a noilor gene-

27 Necula F., 2017, 1 din 4 romani e de acord cu casatoriile gay. Ce cred despre avort si relatia 
Biserica-bani - sondaj Pew Research Center, disponibil la http://www.ziare.com/social/homosexu-
ali/1-din-4-romani-e-de-acord-cu-casatoriile-gay-iata-ce-credem-despre-avort-prostitutie-si-dumne-
zeu-sondaj-pew-research-center-1465232, accesat la 29.02.2020

28 Vasile Dâncu, 2018, Familia. Înainte și după referendum în Revista Sinteza, nr. 27/2018
29 Chirciu S., 2019, Sondaj la un an după Referendumul pentru Familie: românii, mai toleranţi 

faţă de LGBT, disponibil la https://adevarul.ro/news/societate/sondaj-an-referendumul-familie-ro-
manii-mai-toleranti-fata-lgbt-1_5d99edb8892c0bb0c6500f9a/index.html, accesat la 29.02.2020

30 Institutul Național de Sănătate Publică, 2018, Ziua Mondială a Contracepției. Analiza de Si-
tuație, disponibil la http://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2018/11/Analiza-de-situ-
a%C8%9Bie-ZMC-2018.pdf, accesat la 29.02.2020
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rații. Poate că familia tradițională se mai găsește în societatea românească doar ca 
excepție de la regulă, poate că, așa cum arătat anterior, ea nici nu mai este necesară. 
Momentan, se pare că o mare parte din motivele pentru care cuplurile heterosexua-
le nu reușesc să mai formeze familii tradiționale nu rezidă în gradul de modernitate 
sau de open-mindedness al cetățenilor, ci în greutățile economice și sociale pe care le 
întâmpină. Implicațiile pe termen lung ale acestui fenomen asupra sănătății men-
tale și fizice ori asupra gradului de instruire al actualelor generații de copii ne sunt, 
deocamdată, străine. Următorul deceniu și piața muncii care îl va caracteriza ne vor 
da, cu siguranță, șansa de a analiza cât de benefic sau de dăunător a fost abandonul 
modelului tradițional al familiei în această manieră.

Pe de altă parte, comunitatea LGBTQ+ încă se confruntă cu probleme legate 
de discriminare, hărțuire, violență verbală și fizică31, abuz sexual, lipsa accesului 
la servicii publice, cu precădere în zona de sănătate, probleme de sănătate men-
tală, piedici în identificarea unui loc de muncă stabil, discurs de ură din partea 
grupurilor religioase și nu numai. În România, persoanele LGBTQ+ sunt greu to-
lerate chiar și în postura de vecini, fiind aproape inacceptabil ca acestea să educe 
copiii persoanelor heterosexuale sau să dezvolte relații mai apropiate decât cele 
de vecinătate. Homosexualii sunt mai discriminați decât rromii, imigranții, mu-
sulmanii, persoanele seropozitive, maghiarii sau evreii, motiv pentru care două 
treimi din românii LGBTQ+ își ascund orientarea sexuală.32 Ideal pentru românul 
obișnuit ar fi ca indivizii non-heterosexuali să nu fie vizibili în societate și să 
trăiască ascunși, dacă nu este posibil să își schimbe cu totul orientarea sexuală 
și să devină „normali”. Astfel, realitatea socială ne arată că drepturile la libertate 
sexuală sunt, în fapt, cvasi-inexistente. Autoritățile publice nu au nici măcar la 
nivel declarativ intenția de a combate aceste atitudini. Programele de guvernare 
din ultimii 5 ani nu au făcut referire la problemele LGBTQ+ sau ale lucrătorilor 
sexuali și nici nu au inclus aceste persoane în categoriile defavorizate sau la risc, 
Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse are ca obiectiv combaterea strict a 
discriminării de gen, iar beneficiarii serviciilor de asistență socială includ persoa-
nele în risc de sărăcie și excluziune socială, copiii și familiile, persoanele cu nevoi 
speciale și persoanele aflate în situații deosebite33, fără a individualiza comunita-
tea LGBTQ+.

31 Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, 2009, Homofobia şi discrimina-
rea pe criterii de

orientare sexuală şi identitate de gen în statele membre ale UE, disponibil la https://fra.europa.eu/
sites/default/files/fra-hdgso-report-part2_ro.pdf, accesat la 29.02.2020

32 Fați S., 2019, Un sondaj care arată că românii ar fi gata pentru o mișcare naționalist-extremistă, dis-
ponibil la https://romania.europalibera.org/a/un-sondaj-care-arat%C4%83-c%C4%83-rom%C3%A-
2nii-ar-fi-gata-pentru-o-mi%C8%99care-na%C8%9Bionalist-extremist%C4%83/29791778.html, 
accesat la 29.02.2020

33 Legea Asistenței Sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare
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Cu alte cuvinte, adevărata problemă a familiei tradiționale este că nu mai exis-
tă în fapt nici în rândurile populației heterosexuale, iar populația cu orientări sexu-
ale diferite luptă în primul rând pentru supraviețuire, pentru a i se acorda șansa să 
trăiască și să muncească în mijlocul comunităților din România, și doar apoi pentru 
a-și putea exprima liber preferința sexuală prin gesturi considerate normale: a se 
ține de mână cu partenerul, a locui împreună, a-și legaliza parteneriatul și a bene-
ficia de toate drepturile care decurg din acest statut. Este posibil ca referendumul 
din anul 2018 să fi oferit un sentiment de falsă toleranță a comunității LGBTQ+ sau 
de falsă protecție a dreptului la opțiune sexuală. În cele 16 luni care s-au scurs de la 
referendum, cei 79% din votanți care nu au contribuit la validarea acestuia nu au 
întreprins nicio acțiune de mare vizibilitate pentru a consolida dreptul la identitate 
sexuală alternativă, iar perspectivele de a avea succes în inițiative viitoare pe aceas-
tă temă par din ce în ce mai îndepărtate pe zi ce trece. Că România nu este gata să 
accepte cuplurile homosexuale s-a spus de atâtea ori că a devenit deja redundant, 
însă toate semnalele arată că nici nu face vreun efort pentru a se pregăti să ajungă 
mai aproape de acest moment, iar această letargie socială ne afectează pe noi toți.



Minorități și majorități. Unde se oprește dialogul,  
de unde începe conflictul

Cristina Crețu

În cartea „The light that failed. A reckoning” Ivan Krastev și Stephen Holmes au ca-
racterizat perioada de tranziție națională a țărilor ex-comuniste ca fiind anii de imi-
tație, un echivalent al teoriei modernității dezvoltate de Titu Maiorescu cunoscută 
ca „forme fără fond”. (The Age of Imitation – a period of Western democratization 
in which Eastern European values would be bent to the liberal fiscal, cultural and 
moral politics of „integration”).

România: Între agresivitate și tăcere. Cultivarea căii de mijloc
România, după schimbarea violentă de regim din 1989 s-a arătat pe plan interna-
țional fie timidă, temătoare, supusă, fie gălăgioasă, agresivă, dominantă. Aceste 
două atitudini continuă să fie prezente și în ziua de astăzi, calea de mijloc fiind unul 
din obiectivele educației transformatoare. Calea de mijloc este locul de întâlnire al 
majorității cu minoritatea, al dialogului, al colaborării. Cel mai greu e însă să ajun-
gem acolo….

Cum să așteptăm să fie altfel? Trecutul comunist ne-a învățat să tăcem, să ne 
supunem, să ne fie frică să vorbim. Revoluția ne-a lăsat moștenire în conștiința co-
lectivă agresivitatea ca modalitate de înaintare a ideilor și afirmării de sine și tăcerea 
ca simbol al neputinței. Întâlnirea dintre majoritate și grupurile minoritate s-a des-
fășurat pe fondul acestor doua atitudini: agresivitate sau tăcere. Viitorul presupune 
educarea și asimilarea regulilor dialogului, a înțelegerii perspectivelor fiecăruia, a 
colaborării grupurilor minoritare unele cu altele pentru ca acestea să creeze o ma-
joritate. „Când sunt mulți puterea crește“. Colaborarea se bazează pe comunicarea 
asertivă și respectul reciproc. Cum aducem aceste grupuri împreună în societatea 
civilă ca să discute împreună si să se înțeleagă reciproc? Aceasta este provocarea 
tranziției globale care are ca prim-plan multiculturalismul si dialogul interetnic. 

După schimbarea violentă a regimului, românul nu a avut timp să își revină, să 
primească protecție, instrucție, susținere. România nu a avut specialiști în sănăta-
tea mentala care să faciliteze vindecarea și adaptarea la noua paradigmă prin creare 
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de programe naționale și campanii de igienă mentală, gestionare stres și tehnici de 
relaxare. Accesul pe piața globală va crea necesitatea prevenției și educației popula-
ției cu privire la sănătatea mentală, emoțională și wellness. Cu cât task-urile se vor 
multiplica și interacțiunile omului vor fi mai complexe, cu atât nevoile lui emotio-
nale și mintale se vor schimba. 

Omului nou, omul din democrație, i s-au dat responsabilități, însă nu a primit 
instrucție cu privire la regulile democrației. Să muncească, să producă, să se adapte-
ze la noua viață, să învețe singur ce înseamnă noua ordine economică, noua struc-
tură, noul tip de relaționare. Relaționarea dintre majoritate și minoritate a căpătat 
alte dimensiuni. Minoritatea putea acum să își ceară drepturile, să se facă văzuți. 
Noul context socio-politic s-a dovedit greu de dus și de gestionat de toată lumea. 
Fiecare a făcut ce a putut, ce a știut. 

Deodată, în 1990, obișnuințele oamenilor, modul lor de lucru și relaționarea 
socială trebuie să se schimbe. Trebuie- a devenit în acest context un element opre-
siv, nefiind așa cum am menționat mai sus precedat de instrucție, pregătire, pla-
nificare a schimbării. Alături de frică, omul a început să simtă și constrângere. Nu 
i s-a oferit posibilitatea să aleagă, a nu se fi adaptat și a nu fi absorbit schimbarea 
asa cum aceasta era cerută conducea la a fi „left behind”. Rămas în urmă. Dar omul 
nostru a ales libertatea, nu opresiunea. A ales liberul arbitru, posibilitatea să aibă 
opțiuni. A ales să spună „nu” și „da”. Acel „nu” să aibă valoare ca și „da-ul”. Părerea 
lui să aibă valoare. Omul să conteze. 

Lecțiile diversității și acceptării diferențelor, ca valori europene
Anii 2000 au cunoscut numeroase schimbări cu privire la drepturile persoanelor 
LGBTQI+, o minoritate ce în timpul comunismului a fost obligată la tăcere. Aso-
ciații Non-guvernamentale au creat punți de dialog, evenimente comunitare, fo-
rumuri publice și dezbateri publice menite să reprezinte comunitatea LGBTQI+. 
Românii începeau să cunoască ușor, ușor că diversitatea și acceptarea diferențelor 
fac parte din valorile europene. 

Părinții noștri au experimentat efectul de domino generat de haosul unei 
schimbări de regim negestionate corespunzător. Generația X, cei născuți între 
1965-1980 au fost nevoiți sa absoarbă rapid, ca niște bureți toate schimbările și 
stresul aferent Revoluției. Fiecare s-a adaptat cum a putut, cum a știut. Schimbarea 
în sine a adus teamă, stres, neîncredere și a influențat traiectoria psihosocial-eco-
nomică a României, nu doar cadrul politic. Pe lângă confuzia și neliniște, emoții ce 
survin o dată cu schimbarea, menținerea celor ce aparțineau regimului comunist la 
putere au creat premisele neîncrederii și puternice resentimente. 

„There was resentment at the fact that the change, however radical and trau-
matic, still advantaged those who were basically oppressing the society in the old 
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regime. In this sense the resentment is not simply against liberalism and demo-
cracy, but against a system where old regime elites were able to translate their po-
sition into enormous wealth. Also this is quite important as part of the antiliberal 
mentality.” 1

Revoluționarul nostru a strigat „libertatea” ca atitudine opusă îngrădirii, opre-
siunii. Libertatea care îi promitea un trai mai bun, o viață mai împlinită, recâstigarea 
dreptului de a conta în viața cetății. Nevoile de libertate, prosperitate, demnitate se 
vor vedea în comportamentele românilor în ultimii 30 de ani. Migrația, antrepre-
noriatului, freelancingului, ONG-urile sunt expresii ale nevoii omului de a conta, 
de a se arată pe sine, de a contribui în mod activ la dezvoltarea societății. Spiritul 
antreprenorial și gândirea antreprenorială sunt încă în curs de dezvoltare. Conform 
studiului făcut de Uniunea Europeană, România ocupă ultimul loc la inovare. Acest 
indice înseamnă pe de o parte faptul că inovarea nu a fost încurajată și promovată, 
pe de altă parte ca există o oportunitatea de a progresa în acest domeniu. 

Inovarea este importantă pentru creșterea economică, dezvoltare socială și 
avantajul competitiv al unei companii, respectiv țări. Abilitățile ce duc la inovarea 
sunt: creativitatea, rezolvarea de probleme, gândirea critică, comunicarea, gândi-
rea strategică. În mediul privat, inovarea se poate atrage prin recrutarea celor ce 
au dovedit deja aceste abilități și/sau prin încurajarea trainingurilor și aprecierea 
inițiativelor personale ale angajaților ce au în componență inovarea. La nivelul edu-
cației, Ministerul Educației ar putea trasa direcții prin care profesorii și educatorii 
și-ar dezvolta aceste abilități și competențe ca mai apoi să le poată dezvolta și la 
elevii săi.

Pregătirea pentru tranziția globală găsește teren fertil pentru creșterea ino-
vării. Resursele pe care întreprinzătorii, educatorii și profesorii le au la dispoziție 
sunt pe de o parte programele Erasmus+, pe de alta parte, încurajarea includerii 
artei si a artiștilor în mediul educațional și de business: ore de actorie, desen, mâ-
nuirea lutului, dans, improvizație, artă florală. Internshipurile plătite sunt soluții 
mai puțin costisitoare pentru angajatori. Practica reprezintă o ocazie bună pentru 
angajații fără experiență în muncă sau în domeniu de a intra gradual într-un dome-
niu și a își dezvolta aceste abilități. O altă modalitate prin care inovarea, element 
atât de important în tranziția globală, se poate încuraja și dezvolta este prin sem-
narea unor acorduri de „job exchange” între diferite firme, firme complementare pe 
piață. La nivelul educației, România poate să dezvolte programe de schimburi de 
experiență cu alte școli din Europa, Asia și Africa profitând de zona Transilvaniei 
dezvoltată la nivelul turismului rural, cât și de comunitatea de migranți, refugiaț și 
români cu experiență multiculturală ce pot să ofere know-how-ul cultural, religios 
si organizatoric pentru ca experiența să fie una pozitivă și constructivă. Încurajarea 

1 https://www.global-focus.eu/2019/12/interview-illiberalism-born-post-communist-trauma/
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voluntariatului și aprecierea acestor activități de către angajatori sunt o altă soluție 
prin care abilitățile și competențele se pot dezvolta și forma. 

La nivelul antreprenoriatului și a mediului de business, România ocupă în anul 
2020 locul 55, fiind încadrată ca economie în dezvoltare, cu nivel mediu de veni-
turi. Locul 56 este ocupat de Kenya, tot o economie în dezvoltare și venituri medii, 
Bulgaria locul 61, Polonia 40 și Ungaria 52. Ultimele două țări fiind considerate 
economii dezvoltate cu venituri mari. În acest clasament, Noua Zeelandă se află pe 
primul loc, urmată de Singapore. Pe locul 4 întâlnim Marea Britanie. 

În 2013, 49% din populația de antreprenori o reprezentau cei ce nu aveau ni-
ciun angajat, în timp ce 36 % firmele cu 1-4 angajați. 2, statistică ce indică puterea 
slabă a pieței de business din România. Această informație ne comunică faptul că, 
pe de o parte spiritul antreprenorial se cere încurajat atât de antreprenorii deja 
existenți pe piață, cât și de instituții printr-o accesibilizarea și relaxare a modului 
de configurare a unei firme, încurajarea și susținerea din partea băncilor, dar și a ce-
lorlalți antreprenori a celor ce se află deja pe piața, colaborarea între antreprenorii 
pentru creșterea puterii de angajare și dezvoltare a afacerii,încurajarea accesului pe 
piața de antreprenoriat a persoanelor în risc de vulnerabilitate sau greu angajabili 
prin măsuri adecvate nevoii lor. Încurajarea accesului pe piață și învățarea antre-
prenoriatului prin practică sunt măsuri sustenabile ce pe termen lung au efecte 
pozitive. Mai mulți actori economici, mai multe taxe colectate și o crestere a com-
petivității, a calității și productivității și implicit mărirea atractivității în regiune.

Analizând raportul Uniunii Europeane cu privire la Afacerile Comerciale în 
România, „The Romanian Entrepreneurial Ecosystem Background Report”, antre-
prenorul tipic român este bărbat, între 25 și 44 de ani, cu studii superioare și cu 
un venit ridicat. Nu ne suprinde această tipologie având în vedere că numărul băr-
baților antreprenori este aproape dublu (73628) față de cel al femeilor (47464). 
Încurajarea fetelor și schimbarea normelor tradiționale, dar și adaptarea legislației 
la nevoile diferite ale femeilor, precum și eliminarea prejudecăților cu privire la fe-
mei prin campanii de conștientizare ar crea un mediu sănătos și prietenos prin care 
femeile să contribuie cu încredere la dezvoltarea societății și cresterea economică. 
Aceste recomandări se pot dovedi fără eficiență având în vedere cultura de business 
din Romania. Antreprenorii români sunt cei mai mulți „self-made” susținuți de fa-
milii importante și de prietenii influente și nu sprijiniți de o cultura de business 
sustenabilă și transparentă. Un alt element important ce împiedică dezvoltarea 
pieței de business este atribuirea unui rol social mare antreprenorilor. Acest rol 
social poate să intimideze start-upurile mai ales de la oamenii ce nu au o cultură 
antreprenorială în familie și nici prieteni influenți. Rolul comunității în acest caz 

2 https://rio.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/report/KI%20AX%2017%20002%20EN%20
N%20Romania_Background.pdf
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este unul deosebit de important, ce poate să compenseze lipsa unui network sau a 
unui capital social și public important.

„According to the study, the average Romanian entrepreneurs tend to be self-made 
and are not encouraged or supported by the ecosystem. Most survey respondents declared 
that they were encouraged and supported by families and friends in starting up their bu-
siness while just a few considered advising others to enter the entrepreneurship field. The 
networks established among entrepreneurs were not strong enough to lead to a self-sus-
taining environment.

Furthermore, the authors noted that even though the financial policies and non-fi-
nancial support will encourage more people to enter entrepreneurship, this would not 
result in an increasing number of start-ups.” 

Din punct de vedere demografic, Romania anului 1990 avea o populație de: 
23,489,160 , cu o procent de: 53.2 % în mediul urban, o rata de migrație de : -40,000 
și o vârstă medie de: 32.6 de ani.

În anul 2020, România are o populație de: 19,237,691 din care 54.6 % în me-
diul urban, o rata de migrație de -73,999 și o vârstă medie de: 43.2 de ani 3

În 30 de ani de la Revoluție, schimbările demografice dramatice, îmbătrânirea 
populației 4provoacă și mai mult leaderii politici și economici și influențează dra-
matic piața muncii. Aceste date ne indică pe de o parte nevoia urgentă de înlocuire 
a capitalului uman prin încurajarea întoarcerii românilor din diasporă, cresterea 
cotei de refugiați pe care îi preluăm, și/sau deschiderea pieței de recrutare din zona 
Asia/Africa/Republica Moldova/ Macedonia/ Serbia și încurajarea incluziunii soci-
ale a populației vulnerabile deja existente. 

Populația romă, soluția pentru industriile cu deficit de personal
România are o populație tânără în cadrul comunității rome. Această comunitate, cu 
instrucția necesară și implicarea psihologilor poate să ofere soluții pentru zonele și 
industriile cu deficite de personal. Abordarea liderilor din comunitatea romă, dar 
și implicarea românilor din diaspora și/sau consilierea ONG-urilor sunt soluții pe 
care antreprenorii și oamenii de business le au pentru incluziunea acestora. Un 
alt segment important este cel al tinerilor instituționalizați. Potrivit datelor pu-
blicate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție 
(ANPDCA), la 30 iunie 2017 se aflau în sistemul de protecție specială 56.589 de 
copii. Acestia, fără o susținere din partea tuturor actorilor se află în risc de sărăcie și 
vulnerabilitate mare. Este în responsabilitatea noastră, a tuturor cum le oferim un 

3 https://www.worldometers.info/world-population/romania-population/
4 https://www.worldometers.info/world-population/romania-population/
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cadru sănătos de lucru și cum îi integrăm. Un alt grup vulnerabil și cu o populație 
tânără sunt refugiații. Rolul leaderilor transformaționali este deosebit de impor-
tant în managementul acestor tipuri de oameni, având în vedere situația particula-
ră a acestora și a posibilelor traume pe care le au.

Cei pe care societatea îi tratează acum, în 2020 ca “ left behind”, cei „neadap-
tați” au parte nu doar de excludere socială și economică, ci și de un tratament lipsit 
de demnitate, acuzați fiind de starea în care se află. Unii sunt respinși de la locurile 
de muncă atunci când productivitatea lor sau lipsa de adaptare rapidă la noile siste-
me scade, alții iși gasesc cu greu un loc de muncă, neavând oportunități în zonele în 
care locuiesc, alții trăiesc într-o stare de sărăcie și vulnerabilitate cronică întreaga 
viață. Cei greu de asimilat în economia de piață, nu doar că trăiesc în afara sistemu-
lui economic, ci sunt și cei ce au cea mai puțină educație și fac parte din grupul cel 
mai stigmatizat din România: romi.

Printre „neadaptați” sunt și oameni ce au menținut economia României în anii 
1990-2000, prin taxele pe care le-au plătit și munca lor în vremurile cele mai dificile 
ale țării. De asemenea, agricultorii români ce au tăcut și au supraviețuit cum au pu-
tut sau familii mono-parentale ce au făcut eforturi supraomenești de supraviețuire 
având în vedere prejudecata socială cu privire la copilul cu un singur părinte. S-au 
descurcat cum au putut, au muncit cum au știut. Faptul că noi nu le apreciem efor-
turile asta nu înseamna că nu au încercat nimic. Acești oameni, după 30 de ani de 
abandon din partea conducătorilor, a leaderilor au obosit. Au obosit să creadă. Au 
obosit să aibă încredere. Cât poți să stai în stres? Cât poți să te adaptezi singur, fără 
să primești susținere, consiliere, sprijin?

Migrarea masivă în cei 30 de ani a constituit-o îndeosebi populația din mediu 
rural, puternic afectată de sărăcie și lipsa de oportunități, de educație. O parte a 
diasporei este formată din oameni din mediul rural, cu o educație minimă, pentru 
care România nici în prezent nu oferă oportunități. Întoarcerea expaților în Româ-
nia ar aduce beneficii din punct de vedere al expertizei pe care aceștia o au, expe-
rienței de lucru cu mediul multicultural, comportamentul axat pe productivitate 
și performanță, calitate și responsabilitatea muncii. Impulsionarea acestora către 
România se poate face prin implicarea acestora în procesul decizional în cadrul co-
munei/satului și crearea unor parteneriate strategice în vederea deszvoltării zonei. 

Un pas important în planificarea către tranziția globală este această aplecare a 
noastră, a tuturor spre compasiune, empatie, deschidere către multiculturalism și 
diversitate, pluralism, dialog social și încredere. Liderii transformaționali din edu-
cație, business și politici sunt principalii pioni spre umanizarea societății. 

Societatea românească actuală se confruntă cu multe provocări și este rezul-
tatul unei schimbări de regim și a unei crize sociale și morale prost gestionate. Cu-
noscând trecutul și erorile pe care le-au făcut leaderii înaintași putem să planificăm 
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un viitor mai bun. Ce nu a funcționat bine, avem noi posibilitatea să schimbăm. 
Ne putem scrie propriul viitor. Un viitor care să arate așa cum vrem noi. Ne dorim 
asta? Altfelul, schimbarea începe cu noi, cu fiecare dintre noi. Fiecare contăm exact 
așa precum fiecare bob de nisip formează nisipul. Să aruncăm o piatră în apa și să 
ne uităm la valurile generate de piatră. Tot atât de mult impact avem și noi, fiecare 
dintre noi către schimbarea pe care ne-o dorim și viitorul pe care ni-l imaginăm. Să 
credem. Să credem că se poate. 

Dacă trecutul a fost scris sub auspiciul haosului și individualismului, a agre-
sivității și a egoismului, a luptelor,al abandonului, iitorul îl scriem construind co-
munități, colaborând, în respect față de diversitate, multiculturalism, cu empatie 
și atenție față de nevoile celor mulți, planificând și consultând în mod transparent 
cetățenii, angajații, experții, ONG-urile, IMM-urile și toți cei ce fac parte din soci-
etatea civilă.

„Transformational leadership occurs when one or more persons engage with 
others in such a way that leaders and followers raise one another to higher levels of 
motivation and morality.” James MacGregor Burns

De obicei, în cultura romanească ne gândim la viziune atunci când discutăm 
despre viziunea din cadrul companiei și/sau organizației. Viziunea leaderului ține 
strict de viziunea companiei. Leaderul trebuie sa se plieze pe viziunea, misiunea, 
valorile organizației, companiei. Leaderii în această paradigmă sunt cei numiți, cei 
ce au titluri. Ei fac lucrurile să se întâmple”. „The Doers” li se mai spun. Leadershi-
pul în acest sens, leadershipul clasic are o puternică componentă de management 
și influențează creșteri „reci” de numere. Ei păstrează tradiția, cultura organizațio-
nală. Iubesc status-quo-ul și sunt replici de tipul „copy-paste”. Se comportă precum 
au vazut la alții. Au un stil „safe”, lipsit de inovare și creativitate. Își fac treaba, aduc 
rezultate. Sunt „high-achievers”, însă nu trag și oamenii dupa ei. Au performanță 
individuală, nu colectivă. Leaderii tranzacționali sunt foarte buni atunci cand acti-
vitatea presupune puțin contact cu alți oameni.

Liderii inteligenți emoțional și cei 4 „Is”
Pe piața din Romania, se dezvoltă ușor, ușor un nou tip de leader, o nouă esență. 
Dacă până acum am avut parte de „transactional leadership” , de leaderi ce fac ce 
trebuie sa facă, de oameni ce își ating obiectivele, KPIs, de acum încolo avem nevoie 
de „transformational leaders” pentru a duce societatea românească spre alt nivel de 
competivitate. Nu mai mizăm pe mână ieftină de lucru și pe o societate divizată, ci 
pe o societate tolerantă, multiculturală, cu grupuri minoritare puternice adunate în 
comunități conduși de leaderi cu o inteligență emoțională și culturală importantă.

Acești leaderi au caracteristici, competențe și abilități specifice. Leaderii trans-
formaționali acumulează cantitativ prin dezvoltarea oamenilor și punerea persoa-
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nei pe primul plan, ei aduc schimbarea, inovarea, viziunea. Viziunea lor o alătură 
organizației. Acesti leaderi inteligenți emoțional, au abilități de comunicare aser-
tivă, dezvoltă echipe, influențează grupuri, construiesc comunități, au charismă, 
ies în evidență prin empatie și întelegere. Ei sunt ghidați de o puternică structură 
morală, promovează diversitatea, gândesc și actionează în funcție de viziunea lor 
personală. Iubesc schimbare și noul. Au un growth mindset și acceptă ușor provo-
cari. Leaderii de acest tip sunt ghidați de „greater ideas”, de etică, de provocarea 
status-quoului.

Strategia lor este punerea în practica a celor „4 Is”: ( i) Individual Considera-
tion, ( ii) Intellectual Stimulation,(iii) Inspirational Motivation and (iv) Idealised 
Influence, cu alte cuvinte apreciază persoanele cu care colaborează, discută idei, nu 
bârfește, îi motivează pe cei din echipă și își folosesc influența și charisma persona-
lă în vederea unei cauze sociale, a unui bine comun. 

Nevoia în societatea românească a acestui tip de leader este generată de para-
digma schimbării în care ne aflăm. Leaderul transformațional este „walk the talk”, 
echilibrat și constant. Este acel om ce nu le cere altora ceea ce el, ea nu poate sa facă 
sau nu a făcut. Stilul său de leadership se manifestă prin influențarea comporta-
mentului și nu prin autoritate. Puterea acestui lider este dată de mânuirea cuvinte-
lor, a vorbelor și capacitatea de relaționare cu o mare diversitate de oameni. Acest 
tip de leader e necesar atunci când se dorește transformarea, schimbarea, inovarea.

Termenul de „transformational leadership” a fost dezvoltat de James MacGre-
gor Burns. Burns a discutat aceste două tipuri de leadership în cartea „Leadership”: 
transactional leadership, in which leaders focus on the relationship between the leader 
and follower, and transformational leadership, in which leaders focus on the beliefs, ne-
eds, and values of their followers. Ideile lui Burns au fost dezvoltate pe cand acesta 
lucra în echipa lui J.F Kennedy.

Schimbarea e dificilă pentru cei au avut succes în paradigmele leadershipului 
tranzactional, de aceea aceasta trebuie făcută cu multa înțelegere, empatie și răb-
dare.

„Daca a mers până acum, merge și de acum încolo”, nu?
Istoria și natura ne spun ca nu. Cel mai sigur lucru în natură este schimbarea 

și cea mai puternică formă de supraviețuire este adaptarea. Adaptarea la schimbare 
este în acest sens the fortune cookie.



Naționalismul de secol 21 – mai este posibilă  
revenirea la barbarie?

Alexandru Georgescu

Transformările politice din Vest trebuie să ne îngrijoreze. Sfârșitul certitudinilor 
perioadei postbelice, care păreau să se fi cristalizat într-un „sfârșit al istoriei”1 după 
încheierea Războiului Rece, prefigurează nu doar posibilitatea unor conflicte per-
manente de intensitate joasă în plan fizic, economic, tehnologic și moral, la nivel 
intern și internațional, dar și expunerea la o suită de amenințări cu impact ridicat, 
cum ar fi pandemiile, facilitate de slăbiciunile structurale ale societății globalizate. 
În multe privințe, România și statele est-europene se află în urma trendurilor ves-
tice prin separarea în vremea Războiului Rece, iar status quo-ul liberal-democrat 
din Vest este acceptat sau mimat doar de către segmente ale elitelor, fără să fi fost 
asimilat de către populație. Este important să ne uităm către acele țări, pentru că 
inovațiile și modele ideologice formate acolo, cum au fost comunismul, fascismul, 
republicanismul, democrația liberală, globalismul, își găsesc invariabil aderenți în 
țări cum ar fi a noastră prin atracția pe care o exercită Vestul, prin monopolul asu-
pra autorității morale și civilizaționale și prin controlul mijloacelor de comunicare 
ideologică (mass media de prestigiu, cultura de masă, educația de elită etc.). 

Mișcările populiste din Vest au apărut pe fondul polarizării politice, a alienă-
rii sociale și a patologiilor sociale individuale, într-un context mai larg al dezagre-
gării sociale. Încrederea în instituții, partide politice sau procesul democratic au 
ajuns aproape la minime istorice în țări cum ar fi SUA. Scepticismul față de vârfu-
rile societății se manifestă la toate nivelurile. În democrațiile cu tradiție, a scăzut 
treptat participarea cetățenilor la societatea civilă, gradul de încredere în propriii 
concetățeni și capacitatea (și oportunitatea) de auto-guvernare a acestora. Există 
numeroase explicații pentru aceste fenomene, pe care fiecare țară le resimte altfel 
– globalizarea, dezindustrializarea, tranziția demografică, migrația sau marginali-
zarea politicului în favoarea tehnocrației. Aceasta din urmă a dat naștere la o indus-

1 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, Free Press, 1992, ISBN 978-0-02-
910975-5
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trie a cărților despre tirania experților2 sau revolta elitelor3, iar vituperarea contra 
elitelor este unul dintre puținele lucruri pe care mișcările populiste din toată lumea 
le au în comun. 

Vom reliefa câteva dintre schimbările de fond care au produs reacția așa-zis na-
ționalistă în Vest, argumentând că ea este, de fapt, una conservatoare (cu c mic) și 
reflectă tendința umană de întoarcere la elementele de fond care asigură stabilitate 
și continuitate socială, solidaritate de grup, certitudini reconfortante, previzibilita-
tea interacțiunilor sociale și regăsirea unui scop transcendental în afacerile umane. 
Vom analiza din perspectiva demosului și din perspectiva elitelor societății, discu-
tând atât transformări structurale, cât și de proces, care au culminat cu alegerea 
lui Donald Trump în SUA pe o platformă de tipul America First, cu Brexitul și cu 
viabilizarea electorală a unei noi generații de partide euro, liberalo sau globalo scep-
tice în Europa. Vom apela la scrierile unor autori renumiți în domeniile lor pentru 
a sublinia posibilitatea unui compromis pe linie radical centristă.

Șocurile clasei de jos
Într-un articol din Wall Street Journal4, înainte de victoria lui Donald Trump în 
2016, sociologul Charles Murray (inițial oponent fervent al lui Trump) descria pro-
blemele sociale ale acelei părți din America asociată cel mai puternic cu tendința de 
a-l vota: „pentru bărbații albi de clasă muncitoare între vârsta de 30 și 50 de ani, 
anii principali ai vieții lor muncitoare și în care ar trebui să își crească o familie, 
participarea la forța de muncă a scăzut de la 96% în 1968 la 79% în 2015. În aceeași 
perioadă, ponderea celor căsătoriți a scăzut de la 86% la 52%. Acestea sunt schim-
bări extraordinare, care sunt vizibile în toată țara. În cartierele muncitoare albe, 
unul din cinci bărbați aflați în floarea vârstei nici nu caută să muncească; trăiesc de 
pe urma prietenelor, fraților sau părinților, pensionați pe caz de boală sau subzis-
tând cu muncă ocazională sau din criminalitate. Jumătate nu sunt însurați, ceea ce 
duce la problemele normale acolo sunt bărbați tineri neatașați. În aceste comuni-
tăți, jumătate dintre copii sunt născuți de femei nemăritate, cu toate problemele 
pe care le presupune creșterea fără un tată, în special pentru băieți. Drogurile au 
devenit o problemă majoră, atât în orășele, cât și în zonele urbane”. El descrie cum 
70% dintre slujbele industriale dispărute țineau de bărbați din toate rasele, ceea ce 
le-a afectat dezirabilitatea ca parteneri de căsătorie. Comunitățile lor au suferit atât 
economic, cât și social, pentru că redundanța economică se traduce prin patologii 

2 William Easterly, The Tyranny of Experts: Economists, Dictators, and the Forgotten Rights of 
the Poor, Basic Books, 2014, ISBN 9780465031252

3 Christopher Lasch, The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy, W. W. Norton, 1996, 
ISBN 9780393313710

4 Charles Murray, America lui Donald Trump, Wall Street Journal, 12 februarie 2016, http://
www.wsj.com/articles/donald-trumps-america-1455290458
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sociale (alcoolism, abuz de droguri, grupuri familiale instabile) și dezintegrarea le-
găturilor comunitare (participare la viață civică, prezența la slujbe religioase). 

După criza financiară din 2008, revenirea economică începută în era Obama și 
continuată în cea a lui Trump a fost caracterizată de înlocuirea unor slujbe relativ 
bine plătite și cu beneficii adiționale, cum ar fi asigurări de sănătate, cu slujbe cu 
jumătate de normă sau în „gig economy” (munca zilieră facilitată de tehnologie) în 
proporție de 94%, ceea ce a dus la apariția „precariatului” (proletari fără siguranța 
muncii) și la creșterea cu 50% a numărului de americani care lucrează la două slujbe 
în același timp. Procentul americanilor care lucrează ca zilieri, inclusiv pe Amazon 
Mechanical Turk sau Uber, a crescut de la 10,7% în 2005 la 15,8% în 20155. În The 
Equality of Opportunity Project, proiectul mamut de analiză intergenerațională a 
veniturilor americane în baza datelor Fiscului american, Raj Chetty de la Universi-
tatea Harvard a descoperit că numărul americanilor care vor câștiga mai mult decât 
părinții lor la vârsta de 30 de ani a scăzut de la 92% în 1970 la 52% în 20196, ceea 
ce reprezintă, de fapt, dispariția visului american. Perioada aceasta coincide și cu 
cea în care:

•  veniturile celor mai săraci americani au stagnat în termeni reali (trend re-
versat recent în perioada lui Donald Trump, până la declanșarea crizei economice 
asociate coronavirusului);

•  în care raportul dintre salariu și consumul personal (baza a 70% din PIBul 
american) a scăzut de la 80% la 63% și cel dintre credit plus transferuri fiscale și 
consum a crescut de la 8% la 50%, reflectând faptul că nu tot salariul este consumat 
și există și alte surse de finanțare a consumului7;

Ponderea venitului național a jumătății sărace a populației a scăzut de la 20% 
în 1980 la 12% astăzi, în vreme ce ponderea „one percent” (de fapt, a top 0,1%) a 
crescut de la 12% la 20%8.

Rezultatul a fost o vulnerabilizare a vieții economice și o distrugere a elemen-
telor care se bazau pe ea, inclusiv solidaritate națională, cea comunitară și cea inter-
generațională. Cea din urmă este în special de importantă pentru criza politică de 
astăzi, pentru că resentimentul și disprețul față de „baby boomers”, acele generații 

5 Lawrence Katz, Alan Krueger, Apariția și natura aranjamentelor de muncă alternativă în SUA 
între 1995 și 2015, Universitatea Princeton, septembrie 2016, https://dataspace.princeton.edu/
jspui/bitstream/88435/dsp01zs25xb933/3/603.pdf

6 Raj Chetty, Trenduri naționale, Opportunity Insights, https://opportunityinsights.org/natio-
nal_trends/

7 Michael Lebowitz, Adevărul inconvenient din spatele victoriei lui Donald Trump, 9 noiem-
brie 2016, Real Investment Advice, https://realinvestmentadvice.com/the-inconvenient-truth-be-
hind-donald-trumps-victory/

8 Thomas Piketty, Gabriel Zucman și Emmanuel Saez, Distribuția conturilor naționale: metode și 
estimări pentru Statele Unite, Biroul Național pentru Cercetare Economică, Cambridge, Massachus-
sets, SUA, 2016, http://gabriel-zucman.eu/files/PSZ2016.pdf
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numeroase ale Vestului care au trăit în cea mai prosperă perioadă, au acumulat 
cele mai mari rezerve financiare, și-au votat cele mai generoase pensii și asigurări 
medicale, este o parte a conflictului de astăzi care nu era prezentă în etapele po-
puliste precedente. Iar acest fenomen nu este întâlnit numai în SUA: parlamenta-
rul britanic David Willetts a scris „The Pinch: How the Baby Boomers Stole Their 
Children’s Future” despre acest conflict în Marea Britanie9, iar Stephen Caldwell a 
scris „Reflections on the Revolutions in Europe”10, în care trasează nu doar rolul 
migrației internaționale în dinamicile adverse ale pieței muncii vest-europenilor, 
dar și efectul aranjamentelor rigide din piața muncii în țări ca Franța, Spania, Italia 
și Grecia care conduc la niveluri extraordinar de ridicate ale șomajului structural al 
tinerilor față de generațiile mai vârstnice.

În același timp, avem cărți cum ar fi cea a lui Christophe Guilluy, „La France 
périphérique: Comment on a sacrifié les classes populaires”, care vorbește despre 
felul în care orașele „alpha” sau globale ale lumii (în special Parisul, în Franța, dar și 
altele) produc dinamici economice care duc la dispariția sau exodul claselor mijlocii 
în favoarea unui amalgam de elite globale (finanțe, modă, tehnologie, instituții), 
elite administrative și clase de jos (prestatoare de servicii) sau cele asistate11. Men-
ținerea clasei mijlocii în locuințe sociale nu este posibilă, pentru că ar însemna in-
trarea în enclave periculoase și alienante de imigranți și descendenți ai lor, în care ei 
ar fi intrușii. În același timp, elitele nu au planuri legate de redresarea acestor dina-
mici care îi face pe concetățenii lor redundanți economic, dar se agață de răspunsuri 
și programe la modă, cum ar fi investiții verzi sau proiecte de wifi municipal, care 
nu adresează probleme de fond și nu reduc gradul de marginalizare a anumitor cla-
se și parazitare a „provinciei” de către metropole. Cu cât se pune un accent retoric 
mai mare pe incluziune, cu atât mai diferită este realitatea socio-economică, ceea ce 
alimentează fenomene cum ar fi „vestele galbene”.

Distrugerea capitalului social
În cartea sa, „Coming apart – the state of White America 1960-2010”12, Charles 
Murray analizează problemele de fond care, alături de epidemia consumului de opi-
acee, au dus pentru prima oară în ultima sută de ani la scăderea speranței de viață 
a americanului de rasă europeană. Pentru Charles Murray, „o proporție crescândă 
a poporului american își pierde virtuțile necesare pentru a fi membri funcționali ai 

9 David Willetts, The Pinch: How the Baby Boomers Took Their Children’s Future - And Why They 
Should Give It Back, Atlantic Books Ltd, 2010, ISBN, 9780857891426

10 Stephen Caldwell, Reflections on the Revolutions in Europe: Immigration, Islam, and the 
West, Knopf Doubleday Publishing Group, 2009, ISBN 9780385529242

11 Christophe Guilluy, La France périphérique : Comment on a sacrifié les classes populaires, 
Flammarion, 2015, ISBN 978-2081347519

12 Charles Murray, Coming Apart: The State of White America, 1960-2010, Crown Forum, ISBN 
978-0307453433
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unei societăți libere”. O vastă clasă de jos apare alături de cea persistentă a imigran-
ților și a minorităților oprimate istoric, ai cărei membri nu sunt capabili să câștige 
suficienți bani pentru ca doi oameni să trăiască peste pragul de sărăcie și care inclu-
de mame singure sau oameni izolați social. 

Mult mai studiat a fost fenomenul patologiilor sociale în rândul minorităților, 
însă reversarea unui trend secular în rândul majorității anticipează un fenomen 
asemănător în rândul unor minorități majore și vulnerabile. De asemenea, prefigu-
ra o schimbare de paradigmă la nivelul majorității istorice americane, personificate, 
în primă instanță, de președinția lui Reagan (susținut de muncitorii democrați), 
apoi de revolta populistă eșuată a consilierului său, Pat Buchanan, în 1992, și urmat 
de insurgența de succes și neașteptată a lui Donald Trump. Șeful de campanie a lui 
Pat Buchanan, gânditorul conservator Samuel Francis, a anticipat, încă din 199613, 
platforma lui Donald Trump prin faptul că schimbările structurale ale demografiei 
și economiei americane au surpat bazele sociale tradiționale ale partidului republi-
can și îl fac vulnerabil la o insurgență populistă de dreapta, relativ conservatoare 
social dar liberală economic (în sens american, de stânga), care să încerce să adre-
seze elementele alienante ale globalizării, migrației fără asimilare și ale pierderii 
autonomiei vieții locale. Această revoluție ar fi înfăptuită de o majoritate ideologică 
aflată în curs de cristalizare, „radicalii centriști americani”, formată din membri 
dezafectați ai ambelor partide și care vor respinge atât „tirania experților” cât și 
cea a autorităților „noii moralități”, în special pe tema corectitudinii politice și a 
conflictelor inter-rasiale.

Charles Murray, Samuel Francis și mulți alții se înscriu printre observatorii 
unui fenomen social semnificativ în Vest – distrugerea capitalului social care asigu-
ra baza prosperității, bunei guvernanțe și a libertății structurate („ordered liberty”) 
în Vest. Ea include rețelele sociale și normele de reciprocitate, onoare și încredere 
care cresc din conexiunile dintre indivizi și care ușurează cooperarea politică, co-
merțul, controlul democratic asupra instituțiilor și armatei. Ronald Coase a luat 
premiul Nobel pentru munca sa în domeniul teoriei firmei și a efectului fricțiunilor 
economice asupra sa, însă destinul economic al unei țări este afectat și de capitalul 
social care reduce fricțiunile în relațiile de afaceri și încurajează onestitatea relati-
vă, în contrast cu societăți lipsite de încredere sau dominate de familism amoral, 
în care poți avea încredere numai în membri propriei familii sau ai propriului trib, 
și poate nici atât. Ea servește la avansarea unui bine public format din comunități 
sigure și plăcute, cu standarde ridicate de trai și care sunt flexibile la nevoile comu-
nității14.

13 Samuel Francis, De la gospodărie la națiune, Chronicles Magazine, 1 martie 1996, https://
www.chroniclesmagazine.org/1996/March/20/3/magazine/article/10838366/

14 Robert Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, Touchsto-
ne Books by Simon & Schuster; 2001, ISBN 978-0743203043
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Distrugerea aceasta se manifestă nu doar la nivelul instituțiilor și proceselor 
politice formale, unde încrederea populației este răsplătită prin bunăvoința și com-
petența relative ale aleșilor politici și ale administratorilor publici, dar și la nivelul 
întregii societăți. Atât Alexis de Tocqueville cât și Edmund Burke în secolele trecute 
au vorbit despre importanța capacității unei societăți de a se auto-organiza, inde-
pendent de conducătorii formali, în scopuri culturale, religioase, caritabile, educa-
ționale sau productive. „Micile plutoane” ale societății, cum le numea Burke, sunt 
responsabile pentru crearea capitalului social care asigură buna funcționare a unei 
societăți libere, precum și dezamorsarea conflictelor. Distrugerea acestui capital 
social, chiar și fără a afecta fondul instituțional formal, calitatea resursei umane, a 
infrastructurii sau a dotării cu resurse naturale conduce la înrăutățirea treptată a 
funcționării societății prin apariția de fricțiuni persistente și agravarea lor trepta-
tă. Societățile totalitare văd în funcționarea liberă o sursă de eventuală competiție 
politică și, prin urmare, încearcă să distrugă libera asociere dintre indivizi și să facă 
din stat singurul furnizor de bunuri publice și de bine social. 

Un exemplu în acest domeniu este Robert Putnam, sociolog liberal de la Har-
vard, care a studiat una dintre cele mai cosmopolite așezări umane din istorie, Los 
Angeles, și a scris despre rezultatul (surprinzător și alarmant pentru el) conform 
căruia „în prezența diversității, ne retragem în noi înșine. Ne comportăm ca broaș-
tele țestoase. Efectul diversității este mai rău decât ne-am imaginat. Și nu este 
vorba doar despre faptul că nu avem încredere în oameni care nu arată ca noi. În 
comunitățile diverse, nu avem încredere nici în oamenii care arată ca noi”. Pierde-
rea de încredere și retragerea din construcțiile informale și spontane ale societății 
este vizibilă, Putnam menționând cum „oamenii nu au încredere în primar, nu au 
încredere în ziarul local, nu au încredere în alți oameni și nu au încredere în alte in-
stituții. Singurul lucru care sporește este uitatul la televizor și marșul de protest”15. 

Fiecare generație trebuie să reînnoiască și să reproducă capitalul social, even-
tual să și adauge la el. Este posibil ca un număr limitat de oameni din afara societă-
ții să fie integrați pentru a beneficia de pe urma lui fără să îl distrugă prin abuz, dar 
experiența vestică, notată atât de Robert Putnam, cât și de Christopher Caldwell, a 
presupus migrație rapidă și toleranță față de neasimilare și enclavizare. Efectul asu-
pra capitalului social a fost semnificativ, precum și felul în care ciocnirea dintre cul-
turi diferite a creat posibilitatea de exploatare a capitalului social pentru extragere 
de valoare fără reînnoirea sa. Asistăm nu doar la criminalitate ce presupune abuz de 
încredere (corupție, fraudă), dar și la tranziția demografică rapidă în anumite zone 
care face imposibilă perpetuarea structurilor sociale locale. 

Un exemplu interesant în acest sens este orașul Compton din California, unde 
a locuit fostul Președinte american George H W Bush pentru o scurtă perioadă, 

15 Ibidem
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alături de George W Bush. Dintr-o comunitate albă de clasă mijlocie din industria 
aeronautică, a devenit un ghetou de culoare faimos pentru trupa de rap NWA la 
începutul anilor 1990, după care, în ultimii ani, a devenit o comunitate majoritar 
hispanică. Este interesant faptul că nu doar migrația din afara țării a produs aceste 
efecte, ci și migrația internă, ușor observabilă la nivelul societății americane. Fai-
moasa mobilitate americană (redusă odată cu stagnarea veniturilor și a mobilității 
sociale) a dus la transformări demografice substanțiale în multe locuri – spre exem-
plu, goana spre suburbii după răspândirea automobilului și desegregare. 

În general, urbanizarea rapidă și marginalizarea economică a așezărilor mici și 
mijlocii, promovată de efectul globalizării de răsplătire a aglomerării de industrie, 
talent și capacitate prin efecte de rețea și eficiență, a dus la distrugerea capitalului 
social. Nu este o coincidență faptul că conflictele intra-sociale persistente mențio-
nate de toți autorii citați în acest eseu iau forma, la nivel geografic, nu a trendului 
istoric al conflictului dintre regiuni, ci a unui conflict între centru și periferie, în-
tre zona urbană și cea rurală, urbană mică sau urbană decrepită. Inclusiv discursul 
populist se axează pe elitele urbane din capitalele naționale sau din marile centre 
financiare și tehnologice, care își impun preferințele politice și sociale și margina-
lizează și victimizează economic pe omul obișnuit. Orașele îi anonimizează pe noii 
veniți, dizolvă familia multigenerațională, lanțurile familiale strânse și prieteniile 
de-o viață și limitează mărimea familiei pe care o poți întemeia. Confruntați cu pro-
blemele specifice aglomerărilor urbane (trafic, infrastructură publică, criminalitate, 
efectele aglomerației, costuri de trai ridicate, managementul sistemelor comple-
xe) și beneficiari ai avantajelor specifice (concentrația de infrastructură, facilitățile 
culturale, veniturile mai ridicate, diversitate implicită, legăturile internaționale), 
alegătorii urbani devin diferiți de cei rurali, așa cum cei care se mută dintr-o parte 
în alta își schimbă pozițiile (familii care se suburbanizează sau tineri care se duc 
pentru educație sau muncă în marile centre). Locuitorii urbani devin mai liberali, 
mai cosmopoliți, mai toleranți (sau indiferenți), mai dependenți de guvernare for-
mală și de subvenționarea directă sau indirectă a vieții lor, mai toleranți față de 
intruziunile statului în viețile lor, dar nu ale altor oameni, mai autonomi social și 
mai puțin autonomi economic, prin încadrarea în structuri economice complexe. 

Chiar și în alegerile americane, importantă nu este doar persistența suprema-
ției unui partid sau altuia în câte un stat, ci faptul că, în statul New York, zona 
rurală votează republican, iar, în Texas, zona urbană votează cu democrații. Londra 
a votat substanțial contra Brexitului.

Cum se distruge capitalul social?
Vom schița o teorie sistematică, pornind de la cele discutate în secțiunile preceden-
te. Distrugerea capitalului social în Vest a avut trei piloni principali. 
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Primul a fost redundanța economică și eroziunea poziției economice a marii 
majorități și a întreprinderilor locale. Marea majoritate întreținea continuitatea 
aranjamentelor sociale locale (căsătorie și viața comunității) și avea un statut re-
spectabil. Firmele ofereau fundamentul economic al vieții locale, inclusiv prin re-
investirea banilor în economia locală sau în comunitate de către elitele locale. În 
trecut, aceste elite finanțau activități sportive, școli, universități, orfelinate, acti-
vitate bisericească sau activități caritabile. Inclusiv marile universități de prestigiu 
aveau, la început, un corp studențesc majoritar selectat din zona respectivă. Nu 
trebuie să le atribuim elitelor locale un caracter moral diferit față de elitele curente, 
ci să recunoaștem interesul pe care îl aveau în crearea și menținerea puterii, pre-
stigiului și privilegiului lor. Eficiențele economice care au devenit posibile odată 
cu globalizarea și concentrarea economică a dus la transferul centrului economic 
de greutate dinspre micile companii, înspre cele mari, de anvergură nu doar nați-
onală, ci și globală. Pilonii economiei locale, cum ar fi comerțul și mare parte din 
manufactură, au fost înglobate în coloși care au transferat o parte din eficiențele 
dobândite către consumatori și o parte către acționari. A fost nu doar o distrugere 
a capitalului social, ci o conversie a sa în produs economic înregistrabil în PIB și în 
foaia de balanță. Agregarea a numeroase branduri pornite la nivel local sau regional 
sub un număr mic de companii foarte mari este tot un asemenea fenomen. Agre-
garea elementelor de mass-media locale în concerne mai mari este un alt exemplu 
– SUA a ajuns de la 90% din mass media concentrată în 50 de companii mari în anii 
1980 la doar 6 astăzi16. În general, observăm trecerea de la ceea ce este particular, 
local, provincial, la ceva ce este de o amploare mai mare și, prin urmare, devine 
omogenizat și generalizat, nu adaptat la gusturi, obiceiuri și considerente specifice. 
Această trecere se vede și la nivelul opțiunilor economice ale clasei politice, care 
erau influențate de către existența unui elite economice locale și naționale inte-
resate în perpetuarea, eventual prin mijloace protecționiste, a unor aranjamente 
locale pre-existente17. Trecerea la activități de lobby în care poate participa aproape 
orice entitate a dus la lărgirea paletei de opțiuni economice viabile politic, precum 
și la o cursă a înarmării pe partea de finanțare electorală, pierdută de către cetățeni 
individuali și micile entități economice. 

Mobilitatea semnificativă a populației, internă și internațională, a dus și ea la 
distrugerea capitalului social, prin fenomenul descris în secțiunea precedentă și 
prin comodificarea căminului familial, devenit bun de consum (ajungând la conclu-
zia logică de chiriaș pentru toată viața), nu moștenire transgenerațională. Și acest 

16 Ashley Lutz, These 6 Corporations Control 90% Of The Media In America, Business Insi-
der, 14 iunie 2012, https://www.businessinsider.com/these-6-corporations-control-90-of-the-me-
dia-in-america-2012-6

17 Samuel Francis, Leviathan and Its Enemies: Mass Organization and Managerial Power in 
Twentieth-Century America, Radix, 2016, ISBN 978-1593680497
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capital social a ajuns să fie convertit în valoare economică prin efectul pe care mo-
bilitatea l-a avut asupra piețelor imobiliare.

De asemenea, tiparul vieții la nivel micro a servit la diluarea și distrugerea ca-
pitalului social. Pe de o parte, fenomenul extinderii educației formale, al amânării 
intrării tinerilor în forța de muncă și a întemeierii unei familii și, pe de altă parte, 
dominația aproape exclusivă în Vest a familiilor care se bazează pe două venituri au 
fost factori care au redus dedicarea pe termen lung de resurse și timp liber pentru 
rețelele și activitățile societății civile, inclusiv cele intermediate religios. Un indi-
cator în acest sens a fost profesionalizarea activității filantropice și caritabile, pre-
cum și activismului politic, și accederea lor la o nouă magnitudine a organizării sale 
în numele eficienței și a bunei conlucrări cu autoritățile, până în punctul în care, 
spre exemplu, în marea Britanie a ajuns să se vorbească despre organizații cvasi 
non-guvernamentale (QUANGO) și despre parteneriatul permanent cu organizații 
de tipul Oxfam.

În numele eficienței și a diviziunii muncii, precum și a creșterii economice, 
capitalul social din toate tipurile de surse a fost convertit într-o resursă economică 
care apare înregistrată în PIB, iar concentrarea și acumularea sa în rândul marilor 
organizații ca surse de aprovizionare a permis financializarea sa și distilarea esenței 
sale economice în piețe bursiere, de capital sau de instrumente derivate. Putem da 
drept exemplu în acest sens înlocuirea producției informale de bunuri și servicii în 
gospodărie (hrană, curățenie, manufactură limitată, îngrijirea copiilor), neînregis-
trată economic și nefiscalizată, în domeniul formal, prin externalizarea parțială sau 
totală a acestor funcții către sectorul privat (alimente semipreparate, babysitting, 
chiar și programele prelungite de școlarizare care devin prevalente în Vest). Foștii 
practicanți sunt angajați și poate chiar supra-extinși în domeniul muncii formale 
care le provoacă, din ce în ce mai mult, anxietate legată de siguranța lor economică. 
Activitățile eliminate includeau și elemente poate opresive, însă multe dintre ele 
erau generatoare de capital social, de multe ori asociate cu bunăstare psihologică 
sau împlinirea personală – timpul petrecut de părinți cu copii și invers sau impli-
carea în comunitate (spre deosebire de transferul impersonal de fonduri care ține 
locul carității în ziua de azi). Valoarea acestor activități este confirmată de tendința 
către ritualizarea lor la ocazii speciale și de a le include în imaginea unei vieți de 
clasă mijlocie idealizată.

Tendințele acestea produc nu doar o sărăcire a vieții individuale, ci și efecte la 
nivelul comunității politice, unde sentimentalizarea copiilor sau a celor vulnerabili 
ține loc de dezbateri raționale cu privire la politici publice, iar nostalgia sau exploa-
tarea neîmplinirii personale devine nu doar un ingredient al marketingului, dar și 
al unui produs politic de succes. 
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Tirania elitelor
Atât în literatura de specialitate, cât și în viața de zi cu zi, observăm un clivaj din ce 
în ce mai mare dintre populație și elite. Ne referim nu doar la elite politice, ci și cele 
academice, economice, religioase, administrative etc. Clivajul nu este bazat doar pe 
încredere, ci și pe o incompatibilitate crescândă dintre opiniile, valorile și prezum-
țiile acestor grupuri în termeni de economie, politică, moralitate, binele societății, 
interesul național sau viziunea asupra locului lor în lume. Din ce în ce mai mult, 
chiar și grupurile relativ omogene ajung să fie separate în „triburi politice” diferite, 
iar comentatorii politici americane vorbesc deja despre tribul „roșu” și cel „albas-
tru”, despre „America dintre coaste” și „America de pe coaste”, despre Washington 
DC, New York și Sillicon Valley și restul Americii. Iar aceste fire narative sunt om-
niprezente, indiferent de țară, mai ales în democrațiile liberale cu tradiție, în care 
perioada îndelungată fără efectul de nivelare al războiului sau revoluției a permis 
acumularea de disparități și inegalități majore dintre grupuri, soldate cu izolarea 
acestora în bulele proprii. Este perfect posibil ca poporul și elitele lor să trăiască în 
lumi diferite, cu un parcurs de viață foarte diferit și cu stiluri de viață și perspec-
tive diferite. Faimoasa carte a lui Richard Herrnstein și Charles Murray, „The Bell 
Curve”, identifica trendul periculos de combinare asortată a populației americane, 
în care clasele sociale nu mai interacționează între ele, trăiesc în medii diferite, au 
surse de informare diferite, se căsătoresc în interiorul clasei lor sociale, își formea-
ză cercul de prieteni și de cunoștințe din grupul respectiv. Rezultatul este o interac-
țiune din ce în ce mai slabă, o divergență fundamentală de perspectivă, un divorț al 
intereselor și, în cele din urmă, limitarea mobilității sociale prin cristalizarea clase-
lor sociale în caste. Autorii se temeau de efectul asupra democrației americane și de 
rezultatul pe care îl va avea lupta implicită de clasă asupra formulării și adoptării de 
politici naționale, precum și asupra armoniei societății18.

În „The Road to Somewhere: The Populist Revolt and the Future of Politics”, 
David Goodhart explică Brexitul19 în termeni de divergență dintre: 

– elitele britanice concentrate în Londra și alte câteva mari orașe, care țin de 
oriunde („anywheres”) pentru că au interese și experiențe globale, sunt hipermo-
bile, neținând cont de granițe sau de loialități locale, se simt confortabile în culturi 
diferite dar omogenizate de experiența globalizării și a selecției interacțiunilor, și 
punând valoare pe un anumit set de interacțiuni, experiențe și facilități asociate cu 
orașele globale;

– marea populație britanică, care este de undeva („somehweres”) și care își de-
finește poziția în societate prin rolul pe care îl are în structuri sociale puternic con-

18 Richard Herrnstein, Charles Murray, The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in Ame-
rican Life, Simon and Schuster, 2010, ISBN 9781439134917

19 David Goodhart, The Road to Somewhere: The Populist Revolt and the Future of Politics, 
Oxford University Press, 2017, ISBN 9781849047999
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centrate local și într-un mediu caracterizat prin particularisme naționale, regionale 
sau chiar locale. Acești oameni nu sunt mobili, nu lucrează în domenii avantajate 
de globalizare și nu încearcă să fie imparțiali cultural sau supra-apreciativi la adresa 
unei culturi străine. Pot avea atitudini tipic naționaliste.

Astfel de divergențe au fost notate și de Christophe Guilluy în cărțile sale, in-
clusiv „Le Crépuscule de la France d’en Haut”, în care dezvoltă tema Franței peri-
ferice (la periferia zonelor în care se acumulează câștigurile globalizării) notând 
discrepanța dintre neglijența și lipsa de empatie a elitelor franceze față de semenii 
lor concentrați în zone redundante pentru economia globală și marginalizați cultu-
ral, și grija pe care o are elita față de probleme globale, cum ar fi schimbarea clima-
tică, față de soarta unor populații îndepărtate geografic sau față de cauze celebre 
progresiste20. Ca un exemplu, obsesia elitelor față de schimbarea climatică și solu-
ționarea lor prin tranziția către energie verde este complet divorțată de realitate 
costurilor pe care aceste politici le vor impune populațiilor vulnerabile, prin creș-
terea prețurilor la electricitate și combustibili (de la care au pornit demonstrațiile 
„vestelor galbene” din Franța, în aceeași perioadă în care primarul Parisului discuta 
interzicerea automobilelor diesel în oraș până în 2024 și a celor pe bază de benzină 
până în 2030).

Nu în ultimul rând, Charles Murray, în analiza clasei de jos americane, a notat 
abdicarea de către elitele americane a rolului lor de model pentru public și îndrumă-
tor paternalist al acestora21. El a notat faptul că „noua clasă superioară încă mai face 
treabă bună practicând virtuțile oamenilor liberi, dar nu le mai propovăduiește”. 
După toți indicatorii sociali, elitele se descurcă mai bine decât publicul – divorțează 
mai rar, au vieți familiale mai stabile, au rate mai reduse ale abuzurilor, evită mai 
bine patologii sociale cum ar fi alcoolismul și dependența de droguri și continuă 
să participe în viața comunității sau în activități religioase. Face o distincție între 
elitele decadente care fac obiectul presei de scandal și „elitele tăcute” majoritare 
ale Americii. Ei se declară progresiști și liberali, dar rămân conservatori în viețile 
lor private. Clasele superioare „au devenit atât de izolate, încât sunt ignorante cu 
privire la problemele care există în altă parte”22. Intimează, de asemenea, faptul că 
disfuncțiile claselor de jos și decăderea segmentului precar al clasei mijlocii (prole-
tariatul avut al Americii) au redus mobilitatea socială a copiilor lor, ceea ce a redus 
competiția pentru pozițiile elitelor, din moment ce mobilitatea socială presupune 
și mobilitatea în jos pentru unii. 

Există și încercări de validare a unor teorii a crizelor societăților umane bazate 
pe analiza populației. Una dintre acestea, avansată de Peter Turchin, părintele „cli-

20 Christophe Guilluy, Le Crépuscule de la France d’en Haut, Flammarion, 2016, ISBN 978-
2081375345

21 Idem 12
22 Idem 12
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odynamics” (studiul populațiilor)23, argumentează că unul dintre indicatorii unei 
societăți cu clivaje interne deosebite și conflicte pentru schimbarea status quo-ului 
este „supraproducția de elite”24. Turchin a notat faptul că fiecare perioadă de apo-
geu a conflictului social american coincide cu atingerea unui prag critic al antrenării 
și diversificării elitelor americane, fără perspectiva ocupării unor poziții de elită 
care să le confirme și să le permanentizeze statutul. Elitele excluse găsesc și formu-
lează premisele mobilizării populației pentru un conflict cu elitele tradiționale care 
să ducă la crearea de locuri pentru ei. Tiparul este validat pentru Războiul Civil, 
pentru perioada agitației „Civil Rights” din anii 1960 și, conform lui Turchin, și 
astăzi, când numărul absolvenților de facultate din SUA a ajuns la un procent isto-
ric maxim, cu un maxim al datoriilor pentru educație, un minim al oportunităților 
de încadrare în câmpul muncii (mai ales pentru unele specializări) și o reducere a 
sporului de venit pe care îl aduce educația universitară. Agitația politică și activis-
mul politic, inclusiv în favoarea unor forțe populiste cum au fost Donald Trump și 
Bernie Sanders, este de așteptat.

Alienarea elitelor față de populație și invers nu este prezentă doar în studii 
academice. Inclusiv Think Tank-urile cu renume au organizat proiecte de studiu 
pentru a descoperi sursa populismului și a propune mijloace de corecție. Un exem-
plu în acest sens este raportul Chatham House din 2017, în perioada post-Brexit, 
post-Trump și post-val de refugiați, intitulat „Viitorul Europei – comparații între 
atitudinile publicului și cele ale elitelor”. Rezultatele au fost extraordinare – după 
un deceniu tumultuos, „datele dezvăluie un continent divizat în trei modalități. 
Există o diviziune între elite și publicul larg. Printre altele, se manifestă în solida-
ritatea europeană, democrația europeană și identitatea europeană. Datele arată 
că există o diviziune și în atitudini generale, credințe și experiențe de viață. Eli-
tele sunt mai probabile să simtă beneficiile integrării UE și sunt mai optimiste 
și liberale. Între timp, există nemulțumiri mocnite în rândul publicului, din care 
segmente importante văd UE în termeni negativi, vor să vadă returnate anumite 
puteri la statele membre și suferă de anxietăți pe tema migrației. Numai 34% din 
public simte că a câștigat de pe urma UE, comparativ cu 71% din elite. O majo-
ritate a publicului (54%) a declarat că țara lor era un loc mai bun cu 20 de ani în 
urmă” 25. 

23 Peter Turchin, Sergey Nefedov, Secular Cycles, Princeton University Press, ISBN 978-
0691136967

24 Peter Turchin, Blame Rich, Overeducated Elites as Our Society Frays, Bloomberg View, 20 no-
iembrie 2013, https://www.bloomberg.com/view/articles/2013-11-20/blame-rich-overeducated-eli-
tes-as-our-society-frays

25 Thomas Raines, Matthew Goodwin și David Cutts, Viitorul Europei – comparații între atitudi-
nile publicului și cele ale elitelor, Chatham House, iunie 2017, https://www.chathamhouse.org/sites/
default/files/publications/research/2017-06-20-future-europe-attitudes-raines-goodwin-cutts-final.
pdf
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În rândurile publicului, există diferențe notabile între grupuri mai liberale și 
cele mai autoritare, în special pe tema identității, care sunt mai importante în for-
marea opiniei despre UE decât statutul economic sau dificultățile personale. Desi-
gur, și elitele europene sunt eterogene pe numeroase teme, cum ar fi cea a viziunii 
asupra viitorului integrării politice europene. Iar linia de separare nu se află doar pe 
granițele naționale, ci chiar și în interiorul grupurilor naționale. 

Mai există o categorie de teorii legate de elite, cele structurale, care definesc o 
elită mai largă și care se cristalizează într-o nouă clasă, cu interese divergente față 
de populația generală, și cu atitudini, valori, perspective și prezumții care, indife-
rent de originile lor, îi marchează drept un grup cu interese comune care găsește 
o formulă politică care să îi explice și să îi legitimeze interesele în fața populației 
generale. Cea mai cunoscută teorie de acest tip este cea a „revoluției manageriale” 
de James Burnham care, la finele celui de-al Doilea Război Mondial, a scris despre 
nouă paradigmă care va invalida atât capitalismul vremurilor lui, cât și comunis-
mul. Cel mai bun exemplu modern de tratament al acestei teorii este cartea lui 
Samuel Francis, „Leviathan and Its Enemies: Mass Organization and Managerial 
Power in Twentieth-Century America”. Conform lui Burnham, avansurile tehnolo-
gice ale perioadei precedente au dus la transformări sociale, culturale și structurale 
masive, care continuă până în zilele noastre. Zonele urbane au devenit mult mai 
mari, populația a crescut, comerțul s-a internaționalizat, capitalul a devenit mult 
mai mobil, iar organizațiile economice au devenit mult mai mari. Din acest motiv, 
societatea a reacționat (inclusiv prin efectul pregătirii de război la începutul secolu-
lui) prin sporirea puterii statului, mărirea aparatului administrativ, și apariția a nu-
meroase organizații de masă care să adreseze problemele și complexitățile generate 
de creșterea și concentrarea populației – educație de masă, mass-media, corporații 
de masă, organizații religioase de masă26. 

Toate aceste organizații depind de oameni care, indiferent de originile lor, 
stăpânesc științe, discipline, tehnici și alte calificări necesare bunei funcționări a 
acestor sisteme, pe care membrii de masă ai organizațiilor, precum și elitele tradiți-
onale, nu le posedă. Sunt ingineri, administratori, specialiști în marketing, juriști, 
educatori, economiști, contabili, iar natura organizațiilor de masă duc la simila-
rități între ele, indiferent de domeniu (bisericile au nevoie de relații cu publicul 
și de manageri de proprietăți, guvernele au nevoie de economiști și planificatori, 
universitățile au nevoie de ciberneticieni etc.). Gradual, chiar dacă există tensiuni 
și divergențe între diverse categorii de entități, apare o conștiință de clasă bazată pe 
emergența unor interese, atitudini și perspective comune, iar aceasta a fost denu-
mită clasa managerială. Membrii ei, motivând provocările reale ale lumii moderne, 

26 James Burnham, The Managerial Revolution: what is happening in the world, Praeger, 1972, 
ISBN 978-0837156781
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complexe și interconectate, acționează pentru a-și mări puterea și responsabilita-
tea în baza pregătirii lor specifice. Toate procesele ajung să fie nu doar mediate, ci și 
controlate de tehnocrați, care exercită controlul de substanță asupra organizației, 
chiar dacă nu sunt proprietarii de drept, suveranul sau reprezentanții poporului. 
Instituțiile elitei burgheze care a marginalizat-o pe cea aristocratică – firma an-
treprenorială și de anvergură locală sau regională, universitatea și biserica locale, 
parlamentul puternic, statul neutru și limitat – sunt marginalizate de către insti-
tuțiile tipic manageriale – statul administrativ puternic și profesionist, executivul 
puternic, ramura judiciară activistă, universitatea de masă, marea corporație con-
trolată de manageri și cu proprietari neimplicați sau difuzi. Elita managerială reu-
șește să rezolve problemele pe măsură ce apar într-un mod care îi amplifică puterea 
și duce la intrarea în irelevanță a mecanismelor democratice tradiționale, precum și 
la dizolvarea structurilor, ierarhiilor și capitalului social al lumii burgheze, nefiind 
adaptate la societatea de masă și la noile priorități27. 

În plus, elita managerială „este interesată de promovarea unei ideologii cosmo-
polite, hedoniste, scientiste, melioriste și utopice” care duce, în principal, la fuziu-
nea dintre stat și economie și dintre stat și societate (mai nou, se vorbește și despre 
fuziunea civil-militar prin cerințele noului tip de război iar, în relațiile dintre state, 
despre fuziunea politicii externe și diplomației pe teme economice și culturale cu 
cea de securitate și tehnologie28). Hedonismul se referă la respingerea idealurilor 
și eticii burgheze a muncii în favoarea gratificării nevoilor prin consum material 
ca sursă a bunăstării umane și evitarea sacrificiilor și privațiunilor. Scientismul se 
referă la teoria aplicabilității principiilor științifice la cunoașterea și administrarea 
ființei umane și a relațiilor sale, urmărind predictibilitatea rezultatelor și certitu-
dini asemenea legilor fizicii, iar meliorismul se referă la folosirea statului ca in-
strument pentru ameliorarea condiției umane în condițiile presupunerilor legate 
de perfectibilitatea omului, prin reducerea sărăciei, promovarea igienei și sănătății 
publice, educație și, în zilele noastre, prin lupta împotriva rasismului, sexismului 
sau homofobiei („concepția terapeutică a statului”)29. 

Cele mai mari avansuri structurale ale statului până în ziua de astăzi, după 
expansiunea aparatului militar pentru conflagrațiile mondiale, au fost structurile 
complexe de reglementare a economiei și siguranței naționale, precum și plasa de 
siguranță socială și serviciile sociale oferite cetățeanului. 

Treptat, clasa managerială ajunge să vadă granițele drept o piedică în calea 
eficienței economice, existența națiunilor individuale și suverane drept o piedică 

27 Idem 17
28 Tobias Gehrke, Transatlantic trade is stuck: time to integrate trade, technology and security, 

Institutul Regal pentru Relații Internaționale, Egmont, 10 februarie 2020, Belgia, http://www.eg-
montinstitute.be/transatlantic-trade-is-stuck-time-to-integrate-trade-technology-and-security/

29 Idem 17
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în calea planificării raționale a soluționării problemelor colective globale, iar tra-
dițiile, structurile, particularitățile și loialitățile naționale drept o piedică în calea 
maximizării fericirii și potențialului uman prin emancipare de restricții perimate 
și arbitrare. După o fază inițială de consolidare națională a clasei manageriale, a 
început faza de cristalizare a unei clase manageriale internaționale și globale (paro-
diată antropologic prin sintagma „omul din Davos”), ai cărei membri au mai mult în 
comun unii cu alții decât cu membrii altor clase sociale din societatea lor de origine. 
Consumatorul și cetățeanul trebuie, treptat, omogenizat, pentru a reduce inefici-
ențele și incompatibilitățile provenite din variații locale de gust, preferințe, valori, 
aranjamente, tradiții sau tabuuri.

În cele din urmă, apar contra-reacții care trec prin faze de contracție și ex-
pansiune, Samuel Francis exemplificând la nivelul societății americane (fenomenul 
Reagan a fost o reacție eșuată la proporția căpătată de stat după reformele sociale 
ale deceniilor trecute) și avertizând că contradicțiile inerente programului și pre-
zumțiilor clasei manageriale vor duce la reacții populiste din ce în ce mai puternice, 
disruptive, poate chiar distructive, chiar și fără succes, pentru că vor rămâne pro-
blemele de fond pe care clasa managerială încearcă să le adreseze. Singura soluție 
este compromisul pe liniile principale de inflexiune ale populației printr-o nouă 
paradigmă a clasei manageriale pe care se pare că vom avea ocazia să o dezvoltăm 
în climatul ideologic ostil globalizării în perioada post-pandemie.

Teorii asemănătoare se regăsesc și la John Kenneth Galbraith („tehnostruc-
tura”), Alvin Gouldner („noua clasă” și „intelighenția tehnică”), Alfred D. Chandler 
sau Peter Drucker, care au notat cu toții expansiunea firmelor, nevoia specialiștilor 
din toate domeniile, rolul avansului tehnologic și al complexității lumii interco-
nectate și orientarea lor către expansiunea firmei prin reinvestirea dividendelor30. 
Putem include aici chiar și studiul revoluționar al lui Max Weber asupra instituției 
birocratice care domină prin cunoaștere și care cere competență tehnică.

Din această descriere amplă, înțelegem o posibilă structură a alienării dintre 
popor și elite, precum și baza unei ostilități reciproce care se manifestă la nivel po-
litic prin clivaje aproape ireparabile. 

Naționalism – postură și posibilitate
Mișcările populiste din prezent sunt asociate cu o revenire la o formă sau alta de 
naționalism, anatematizată de păstrătorii status quo-ului drept o regresie care poa-
te conduce la greșelile trecutului. În primul rând, este improbabil ca cele mai febrile 
scenarii de conflict și măcel să se materializeze. O revenire a naționalismului din 
trecut, orice ar însemna el, nu ar găsi teren fertil pentru politicile din trecut. Soci-
etățile trecute de decenii întregi prin tranziția demografică sunt prea îmbătrânite 

30 Idem 17
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și au prea puțini copii pentru a avea poftă de „spațiu vital” sau a poseda carnea de 
tun necesară pentru măcelurile istorice. Conflictul în ziua de astăzi sau, la fel de 
important, coerciția ca tactică pentru atingerea interesului național, se practică în 
domeniul economic, legal, instituțional, politic, imagologic. Ne facem griji de „war-
fare”, dar trebuie să fim la fel de precauți în privința „lawfare”31, iar contra-exemple-
le relevă schimbarea de amploare a conflictului convențional modern. Atunci când 
nu este purtat de forțe proxy, el este dus de către soldați profesioniști, puțini la 
număr dar dotați cu tehnică militară scumpă și înalt capabilă. Prin urmare, chiar și 
cele mai bine finanțate armate de astăzi pălesc în comparație cu mărimea predece-
soarelor lor ca număr de soldați, de tancuri, de aeronave, deși capabilitățile lor sunt 
semnificativ sporite, iar nivelul pierderilor umane din conflicte este tot la un nivel 
redus, deși încă tragic, comparativ cu cel istoric. 

Naționalismul, însă, sau ceva asemănător cu el, a fost prezentat direct sau în 
mod oblic drept o soluție de ameliorare a crizelor interne din societățile vestice, 
atât prin efectul asupra populației, cât și prin impactul presupus al unei tendințe 
naționaliste (de fapt, parohiale) asupra formulării și implementării de politici eco-
nomice, comerciale, tehnologice sau diplomatice. Susținătorii clamează nevoia de 
a reversa trendurile fundamentale care produc dezbinarea socială și politică, nu 
doar ignorarea sau „tratarea” simptomelor cum ar fi populismul printr-o strategie 
de control al accesului ideilor în spațiul public respectabil. Tocmai prin excluderea 
sau demonizarea opoziției respectabile, au reușit elitele vestice să împuternicească 
contra-elite nerespectabile. 

William F. Buckley, liderul spiritual al conservatorismului american modern, 
scria că „înflorirea democrației are loc numai în habitatul său natural, comunitatea 
omogenă din punct de vedere cultural. Acolo, democrația induce armonie. Armonia 
(și nu libertatea) este floarea mai de preț a democrației. Chiar și o societate insta-
bilă politic cu libertate personală limitată poate fi armonioasă când este guvernată 
democratic, atâta timp cât majoritatea înțelege că locuiește în casa pe care și-a con-
struit-o pentru ea însăși”32. Citatul face aluzie la definiția comunității politice, cea 
care înțelege că are un viitor comun și se bazează, de multe ori, pe un trecut comun 
și pe un lanț al responsabilității față de obștea comună („commonwealth”) pentru 
a genera solidaritatea între cetățeni și buna credință în procesul politic. Subiectul a 
fost dezbătut și dezvoltat de către o suită de autori, începând, în perioada modernă, 
cu Russell Kirk și ajungând la figuri ca Roger Scruton sau Yoram Hazony, ale căror 
puncte de vedere au reintrat în lexiconul și în retorica naționaliștilor ascendenți. 
Există un spectru larg de opinii pe tema diversității și dezirabilității acesteia, în 

31 Charles Dunlap Jr., Lawfare: A Decisive Element of 21st-Century Conflicts?, 54 Joint Force 
Quarterly 34-39, 2009, https://scholarship.law.duke.edu/faculty_scholarship/3347/

32 William F. Buckley Jr, Up from Liberalism, Arlington House, 1968, ISBN 9781787200487
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ciuda încercării de a defini contra-reacție drept o entitate monolitică care conver-
ge spre cel mai sângeros și intolerant numitor comun. Ce au, însă, în comun, este 
ideea importanței generării unei identități comune și a unei culturi politice, dacă 
nu și naționale, care să asigure predictibilitatea relațiilor sociale, cooperarea pentru 
interese comune și toleranța pentru disensiuni în cadrul sistemului politic existent. 

Roger Scruton scria că „democrația vestică nu a creat virtutea cetățeanească 
ci, din contră, a crescut din ea”33. Din perspectiva lui, apartenența la o comunitate 
teritorial politică se bazează pe legături pre-existente (de sânge, limbă, experiență) 
care, în țările de succes, conduc către spirit civic prin dedicarea de timp, resurse și 
sacrificiul suprem inclusiv pentru membrii nenăscuți sau personal necunoscuți ai 
comunității. Aceste legături sunt suficient de puternice pentru a acomoda un nu-
măr de străini și de membri noi, atâta timp cât se integrează în această comunitate 
și nu o subminează. Influența ideologică a curentului iluminist urmărește o „cetă-
țenie globală, în care loialitățile naționale să fie stinse în îmbrățișarea unei ordini 
legale eliberate de cauzele beligeranțelor naționale (în special competiția pentru 
teritoriu) și în care relațiile calde dintre membri sunt înlocuite cu adeziunea rece 
la o schemă de îndatoriri și drepturi abstracte”. Fiecare încercare de promovare a 
acestui deziderat „amenință balanța istorică a puterii și formele locale de echilibru 
care depind de aceasta”. Democrația modernă este una în care străinii personali 
sunt incluși în păienjenișul de obligații civice, iar absența acestei dispoziții din soci-
etățile tribale ale Orientului Mijlociu, Africii de Nord și Africii sub-sahariene a dus 
la subdezvoltarea societății civile și la democrații slabe și auto-distructive - „zgomo-
tul progresului industrial, schimbarea tehnologică nemiloasă, dezrădăcinarea con-
stantă, jaful și distrugerea, privirea neobosită a mass-media și invazia irezistibilă a 
statului și a agenților săi – toate acestea amplifică dorința de a ne refugia în familie, 
în trib, în religie și a împărți lumea între prieteni și dușmani. Aceste atitudini, de 
așteptat, invită dictatorul să preia puterea. Cetățenia le permite străinilor să stea 
cot la cot împotriva autorității și să își clameze drepturile comune. Este un scut 
împotriva oprimării și un ecou al vocii dizidente. Fără acest recurs nu există mani-
festare a opoziției alta decât conspirația de subminare a regimului”34.

Această loialitate apare numai în anumite condiții și este vulnerabilă în fața 
atașamentului excesiv față de moduri de viață exclusiviste, ideologii militante și 
obiceiuri care invadează spațiul public și îl privatizează în numele intereselor speci-
ale. Percepția neintegrării este percepută drept amenințare și, prin urmare, devine 
o amenințare. În schimb, „statul-națiune, care, pentru cei care îi studiază numai 
formele beligerante și degenerate, reprezintă o amenințare la adresa valorilor ilu-

33 Roger Scruton, The West and the Rest: Globalization and the Terrorist Threat, Continuum , 
2003, ISBN 978-0826470300

34 Ibidem
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ministe, este cea mai bună garanție a unui regim tolerant, pentru că este transcrip-
ția în formă politică și suverană a loialității teritoriale și a legii teritoriale”. Nu în 
ultimul rând, cum nu poate exista o comunitate bazată pe repudierea a ceva, asaltul 
asupra moștenirilor culturale vechi pe care se bazează legitimitatea comunității po-
litice nu duce la noi forme de apartenență, lipsite de tarele și păcatele istorice ale 
formelor precedente, ci la un fel de alienare.

Yoram Hazony35, care este implicat activ politic în definirea recentă a unui „na-
ționalism conservator” care să asigure asimilarea energiilor populiste în structuri 
politice moderate pentru a reduce polarizarea politică și a adresa sursele unor cli-
vaje, a subliniat faptul că „ideile democratice sau liberale izvorăsc din moștenirea 
culturală a unor națiuni sau triburi” și că liberalismul este produsul unei lumi care a 
permis diversitatea experimentelor naționale prin recunoașterea autodeterminării 
și suveranității. Din ce în ce mai mult, regăsim în discursul politic modern aserțiu-
nea lui Hazony conform căreia globalismul este doar o altă formă de „imperialism” 
motivat nu de misiunea civilizatoare sau de prozelitismul creștin, ci de răspândirea 
preceptelor liberalismului individual prin coerciția la adresa națiunilor. Hazony re-
cunoaște că există argumente pro sau contra pentru toate aceste perspective, însă 
insistă asupra legitimității morale a naționalismului moderat ca singura ideologie 
care a reușit, la nivel istoric, să formuleze și să implementeze o ideologie a libertății 
individuale și să corecteze greșeli din trecut. Realitatea globalizării ca fenomen cu 
existență obiectivă mediat de avansuri în transporturi și telecomunicații trebuie 
contrastat ideologia globalismului, care are o importantă componentă prescriptivă 
și caută, în mod activ, să accelereze globalizarea și să producă efecte politice și insti-
tuționale considerate dezirabile.

Discuția indică un motiv al succesului lui Donald Trump și Bernie Sanders în 
2016 de a-și atrage o susținere populară puternică – axarea pe elementele de in-
teres social, politic și economic care pornesc de la premisa comunității cu destin 
comun (naționalismul civic) și care nu se bazează pe o segmentare din ce în ce mai 
fină a electoratului și pe dezbinarea sa prin politici de identitate care fac imposibil 
compromisul pentru a avansa interese economice comune. 

Problemele prezentate de acești autori sunt importante nu doar pentru că re-
prezintă o viziune articulată și cu o bază morală a unei ordini politice funcționale 
care există, de facto, dar este în curs de dispariție, dar și pentru că diagnostichează 
neliniștea cetățenilor nominali ai unor națiuni care, precum Canada sau Germania, 
se declară post-naționale și devin vulnerabile la conflicte interne persistente care 
nu erau prezente înainte, sau cu o asemenea anvergură. Cele două plângeri majore 
care au reieșit din retorica populistă modernă, tirania experților și birocraților ne-

35 Yoram Hazony, The Virtue of Nationalism, Basic Books, 2018, ISBN 978-1541645370
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aleși, precum și efectul corectitudinii politice, decurg din proiectul emergent36 de 
refacere a unor comunități politice. Legitimitatea proiectelor politice, a autorității 
și a deciziilor, care le face acceptabile și respectate chiar și de către cei care nu sunt 
de acord cu ele, vine din trei surse: tradiție, procedură, și expertiză. Tradiția se 
referă valori, perspective și experiențe moștenite, transmise intergenerațional și 
înțelese de toți membrii societății, incluzând chiar și judecăți de valoare sau pre-
cepte morale (unele mediate religios). Procedura se referă la mecanismele formale 
ale societății (chiar și una nedemocratică) – decizia este luată de parlament, de rege, 
de bătrâni sau de alte autorități recunoscute. Expertiza provine din competența și 
cunoștințele validate empiric și științific cu privire la rezolvarea problemelor de 
interes public – sănătate, economie, administrație etc. În societățile afectate de cli-
vaje interne care duc la populism, primele două au fost marginalizate în favoarea 
celei din urmă, iar în secțiunea precedentă am discutat atât ascensiunea elitelor 
tehnocratice, cât și tendința lor de a adăuga judecăți proprii de valoare și perspec-
tive morale, politice și ideologice la conținutul tehnocratic, reducând sfera deciziei 
politice prin mijloace reprezentative și legitime politic. 

La aceasta adăugăm corectitudinea politică, ca mijloc de control al disensiunii 
prin coerciție socială și legală în favoarea unui cod de comunicare nelegitimat de 
tradiții sau moșteniri culturale (diferența dintre oprobriul față de blasfemie sau 
limbaj obscen și cel față de glumele sexiste).

Cele două, împreună cu alți factori, conduc la ceea ce politologul american Ti-
mur Kuran numea „falsificarea preferințelor” în cartea sau cu titlu evocativ, „Ade-
văruri private, minciuni publice”37. Orice societate, chiar și autoritară, dar mai ales 
democratică, are nevoie un mecanism de agregare a preferințelor populației pentru 
ca deciziile luate să nu se abată prea mult și prea des de la acest consens teoretic. 
Chiar și un dictator sau un lider autoritar trebuie să fie atent la starea de spirit și 
la reacțiile populației, măcar pentru supraviețuirea regimului său. Acolo unde sunt 
întrerupte mijloacele acestea de agregare, deciziile ajung să fie bazate pe „preferințe 
falsificate” iar, de multe ori, inclusiv elitele ajung să se auto-decepționeze cu privire 
la legitimitatea și susținerea lor. Corectitudinea politică și alte forme de control 
formal și informal al comunicării politice servește și la obscurarea față de cetățeni a 
gradului în care punctele lor de vedere sunt împărtășite și de restul populației, ceea 
ce încurajează timiditatea politică și obscurantism de teama oprobriului social. Din 
acest motiv, revolta populistă a lui Trump a fost însoțită de șocul elitelor, dar și al 
unor cetățeni, cu privire la gradul de răspândire a punctelor de vedere exprimate de 

36 Conștient pentru anumiți actori dar, în mare, este derivat din acțiunile individuale a numeroși 
actori care acționează concertat în baza asemănării perspectivelor lor asupra lumii, a unei viziuni a 
ceea ce ar putea fi, a unor prezumții despre lume și a unor interese politice, economice și sociale.

37 Timur Kuran, Private Truths, Public Lies, Harvard University Press, 1997, ISBN 978-
0674707580
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Donald Trump. Mijloacele de citire a preferințelor populației au devenit atât de de-
ceptive, încât elitele s-au auto-decepționat cu privire la popularitatea programului 
lor politic și la vulnerabilitatea lor personală. 

Rezultatul transformărilor, mai ales de ordin demografic, dar și cultural, poate 
de asemenea să ducă la imposibilitatea agregării preferințelor societății, iar socie-
tățile suficient de divizate riscă să ajungă la conflict violent sau chiar război civil 
pentru restabilirea unui nou echilibru politic, de multe prin expulzarea, subjugarea 
sau defrancizarea, de drept sau în fapt, a perdanților. Din acest motiv, „tehnologiile 
sociale” care asigură formarea și legitimarea consensului fundamental în societate 
sunt importante chiar și în cele mai omogene societăți, unde există, în continuare, 
premisele unor confruntări civile nu doar pe teme economice, dar și morale. 

Sociologul Jonathan Haidt a vorbit despre „teoria fundamentelor morale” 
conform căreia „oamenii buni sunt separați de către politică și religie” pentru că, 
oricât de omogeni ar fi, ei prezintă reflexe morale diferite care pun preț pe elemen-
te diferite (loialitate, grija față de alții, sanctitate, libertate) și, în funcție de spe-
cificul cultural și experiența fiecărei societăți, va determina apariția unor grupări 
conservatoare, naționaliste, progresiste sau socialiste, cristalizate fie drept partide 
formale, fie drept curente ineradicabile chiar și în rândul celor mai autoritare țări38 
(facționalismul intern bine studiat al Partidului Comunist Chinez fiind un astfel de 
exemplu). Prin urmare, este nevoie de mecanisme care stabilesc oportunitatea de 
compromis și de menținere a unității chiar și în fața dezacordului, inclusiv prin abi-
litatea regimului democratic de a organiza succesiunea pașnică la putere a grupu-
rilor politice și de a garanta siguranța perdanților și susținerea lor pentru ordinea 
politică pentru că au oportunitatea de a câștiga următoarele alegeri. 

Nu în ultimul rând, ceea ce ar putea să rezolve un compromis cu naționalismul 
este cealaltă mare problemă a alienării populației pe fondul divergențelor de fond 
față de elite – elementele de „naționalism banal”. În cartea sa, „Banal Nationalism”, 
politologul britanic Michael Billig vorbește despre rolul reconfortant psihologic al 
unui mediu care afirmă și întărește identitatea celui care trăiește în el39. Spre deo-
sebire de naționalistul activ, care flutură steagul, naționalismul banal se regăsește 
în steagul care atârnă deasupra instituțiilor, în limba auzită pe străzi, șlagărele de 
la radio, sărbătorile naționale, formele de politețe considerate normale, aspectul 
banilor, idiomul folosit, limba folosită în marcajele publice, mirosul mâncării etc. 
Experimentarea altei culturi presupune imersiunea în naționalismul banal al me-
diului altuia, ceea ce reprezintă o experiență plăcută pe termen scurt. Mulți oameni 
sunt, însă, afectați de schimbările prea rapide din mediul lor, o constantă a plân-

38 Jonathan Haidt, The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion, 
Vintage, 2013, ISBN 978-0307455772

39 Michael Billig, Banal Nationalism, SAGE Publications Ltd., 1995, ISBN 9780803975255
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gerilor populiste fiind faptul că „nu mai simt că este țara mea”, „nu mai este ca în 
copilărie”, „mă simt ca într-o țară străină”. Uneori, există reacții disproporționate 
la schimbări aparent mici, tocmai pentru că aduc atingere naționalismului banal. 
Vorbim nu doar de schimbări demografice, ci și de denaționalizarea spațiului pu-
blic. Vesticii au reacționat dur la arderea steagurilor lor, la eliminarea simbolurilor 
religioase din spațiul public, la înlocuirea sau distrugerea monumentelor naționale 
(cazul celor confederate din SUA, dar și atacurile asupra monumentelor lui Cris-
tofor Columb sau Thomas Jefferson), la schimbări din programa școlară pe tema 
istoriei naționale. Au fost, însă, reacții puternice și la tentativa de a înlocui fața 
Președintelui Andrew Jackson cu cea a aboliționistei Harriet Tubman pe bancnota 
de 20 de dolari. Iar americanii vorbesc de decenii întregi de războiul cultural și răz-
boiul împotriva Crăciunului și Paștelui. De multe ori, conflictul între imigranți și 
comunitățile native (inclusiv de imigranți asimilați) pornește de la suprapunerea a 
două naționalisme banale diferite în spațiul public, în absența asimilării. 

Ceea ce a surprins la revoltele populiste recente din Vest nu a fost doar revela-
ția nemulțumirilor profunde și a alienării față de cursul societății lor, dar și felul în 
care noile forțe politice și susținătorii lor și-au încadrat provocarea la adresa status 
quo-ului în structurile și instituțiile democratice pre-existente. În cazul Marii Bri-
tanii, votanții United Kingdom Independence Party s-au întors, după votul Brexit, 
la a vota partidele tradiționale pentru că inclusiv liderii mișcării lor considerau că 
și-au atins scopul. Trebuie să ne bucure faptul că insurgența populistă a recunoscut 
implicit legitimitatea și autoritatea instituțiilor și procedurilor democratice și au 
încercat să se integreze și să influențeze viața politică. Tendința istorică a fost de 
a avea, mai întâi, o rebeliune violentă care, dacă nu înregistrează succes, va duce la 
negocieri legate de recunoaștere legitimității instituțiilor împotriva cărora luptau, 
urmate de organizarea unei aripi politice legitime care să participe în viața politică 
formală pentru a avansa dezideratele lor. Blândețea relativă a radicalismului po-
litic reacționar din Vest este o oportunitate de ajustare a cursului societății către 
un făgaș sustenabil prin mijloace pașnice, inclusiv prin preluarea de elemente din 
platforma populistă de către organizațiile mainstream (așa cum confruntarea pe 
partea de comerț cu China a intrat în ADN-ul politic american și ar fi preluată și de 
un eventual președinte democrat).

Concluzie
Perspectiva asupra motivelor sistemice pentru care societățile vestice și nu numai 
înregistrează o înflorire a mișcărilor populiste anticipează o suită de alte amenin-
țări pe care dizarmonia politică internă a Vestului le potențează. Ele sunt facilitate 
de vulnerabilitățile societăților globalizate, care este o caracteristică exogenă, și de 
fragilitatea lor, o caracteristică endogenă. Schimbările structurale în economie, de-
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mografie, societate și guvernanță au produs, la rândul lor, schimbări metapolitice 
la nivelul perspectivelor, valorilor, ideilor legate de binele societății care, în timp, 
au ajuns să percoleze și la nivelul procesului politic. Toate mișcările care caută să 
schimbe status quo-ul, inclusiv cele pro-globalizare, derivă din aceste transformări 
și din slăbiciunile unui aparat de guvernanță (reguli, legi, proceduri, instituții) și 
guvernare (luare a deciziilor) fundamentat pe realitățile zilei de ieri. Diferența din-
tre cele două părți este că una este percepută drept o continuare firească, legitimă 
și dezirabilă, iar cealaltă era, până recent, descalificată ca fiind atavistă și înapo-
iată de către organele formale și informale de generare a discursului mainstream. 
M-am aplecat asupra fundamentelor mișcărilor identificate cu o așa-zisă renaștere 
naționalistă în Vest. Trebuie menționat faptul că aceste mișcări sunt eterogene, 
fragmentate și uneori incompatibile între ele ca deziderat final, acolo unde există 
suficientă claritate a viziunii cu privire la rezultatul dorit. Nu este clar nici dacă 
dezideratul respectiv este realizabil. Discursurile politice pro sau contra nu pot ieși 
din paradigma comparațiilor cu trecutul, chiar și atunci când acele comparații sunt 
tendențioase. În multe privințe, mișcările contra-culturale sau contra-reformiste 
despre care vorbim vor avea drept rezultat final ceva diferit față de ce a existat în 
trecut, tocmai din cauza schimbărilor tehnologice, demografice, economice și nu 
numai. Atașamentul față de trecut pentru informarea discursului politic prezent 
este un reflex mai mult estetic și retoric, nu unul fundamentat în analize serioase și 
dificile asupra omului ca animal politic. Așa cum Napoleon s-a declarat Prim Con-
sul, iar fasciștii au împrumutat simbolurile Romei antice, mișcările de astăzi caută 
să își ancoreze prescripțiile în aerul inevitabilului și al continuității naturale și pe 
ale rivalilor în atrocitățile și greșelile trecute. 

Încheiem spunând că nu considerăm că rezultatul final al mișcărilor va fi națio-
nalismul de ieri, dar va semăna în unele privințe, poate superficiale. Roger Scruton 
aprecia însă că alternativa la acest naționalism nu este, însă, internaționalismul 
sau un cosmopolitanism gentil, ci tribalismul, adică un naționalism al grupului 
restrâns, care exclude străinul. Iar alternativa la crearea unui bagaj comun de cu-
noștințe și credințe (inclusiv religioase sau secular-religioase), care presupune o 
armonizare sau omogenizare deliberată în scopul stabilirii sentimentului de grup, 
nu este libertatea individului, ci credulitatea și refugiul în orice sistem care oferă 
certitudini40. Așa ne alegem atât cu fake news, cât și cu o inflație galopantă a ideo-
logiilor de nișă din ce în ce mai stridente. 

Cât despre barbarism, el este companionul constant al grupurilor umane, iar 
focusul exclusiv asupra barbarismelor de ieri obscurează potențialul distructiv al 
noilor amenințări, atât cele deliberate, cât și cele accidentale. Fenomene cum ar fi 
migrația, schimbarea tehnologică rapidă, propagarea necontrolată a bolilor infec-

40 Idem 33
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țioase și alienarea omului de societate și de instituții până în punctul manifestării 
violente sunt elemente care ar trebui să ne preocupe pentru că reprezintă, totoda-
tă, atât o provocare colectivă, cât și o piedică în calea acțiunii colective. În cele din 
urmă, răspunsul la întrebarea naționalismului de secolul 21 va fi dat nu prin dez-
bateri filosofice, ci de succesul relativ al ideologiilor în abordarea noilor provocări și 
selecția care va avea loc în acest sens.



Transumanism, natura umană și viitorul conflictelor  
în contextul (auto)secularizării

Radu Carp

Cum va arăta relația credincioșilor cu Biserica, în viitorul apropiat?
Nicio dezvoltare tehnologică nu va schimba profund această relaţie. Este vorba de o 
legătură intimă care are în vedere natura umană, ori aceasta nu se va schimba radi-
cal în viitor. Se discută foarte mult în ultima perioadă despre felul în care religia ar 
trebui să răspundă la încercările de a îmbunătăţi biologic natura umană. Transuma-
nismul a devenit o nouă “religie seculară”, în rândul celor descrise de Nicu Gavrilu-
ţă1. Scopul final al transumanismului este de a transforma corpul și mintea umană, 
creându-se astfel entităţi postumane. Deocamdată, transumanismul este doar o 
distopie, chiar dacă există mai multe experimente în această direcţie dar acestea 
nu au avut rezultatul scontat. Transumanismul reprezintă o provocare pentru creș-
tinism: unii consideră că cele două noţiuni sunt incompatibile, deoarece omul nu 
poate interveni în creaţia divină, în timp ce alţii consider că, dimpotrivă, împlinirea 
sensului Creaţiei este data de îmbuntăţirea naturii umane. 

Nu putem știi care este viitorul transumanismului, nici cel al omului în gene-
ral. Nu putem decât specula în acest sens. În orice caz, nu avem a ne teme de evolu-
ţia tehnologiei. Natura umană va ști să depășească și provocările de natură etică pe 
care orice nouă realizare tehnologică le va ridica. Au mai fost astfel de momente în 
istorie și de fiecare dată s-a ajuns la concluzia că unicitatea naturii umane, clădită 
după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, reprezintă cea mai bine pusă la punct 
mașinărie pe care mintea ar fi putut să o imagineze vreodată. 

Religiile creștine s-au adaptat migrației credincioșilor
Va mai putea un duhovnic să gestioneze relaţia sa cu persoanele care i se adresează 
și pe care le are sub supraveghere? Noile tehnologii au creat iluzia că nu mai există 
distanţe fizice, iar iluzia că totul se poate întâmpla la distanţă există într-adevăr. Ne 
aflăm astăzi în prezenţa a ceea ce Charles Taylor numea în cartea A secular age “spaţii 

1 Nicu GAVRILUŢĂ, Noile religii seculare. Corectitudinea politică, tehnologiile viitorului şi transu-
manismul, Polirom, Iaşi, 2018. 
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comune meta-topice”2. Un spaţiu nu mai are în mod necesar un topos, cu alte cuvinte 
nu neapărat poate fi topografiat ca atare. Un spaţiu poate fi și o adunare de persoane 
care nu se află în același loc. Astăzi naţiunile nu mai trăiesc în mod necesar pe un 
teritoriu definit geografic, ci pot acomoda și diaspore foarte largi, răspândite în mai 
multe locuri pe întreaga planetă. La fel se întâmplă și cu religiile. Toate confesiunile 
creștine au dobândit vocaţie universală, s-au adaptat migraţiei credincioșilor. 

Comunitatea franciscană care m-a găzduit de atâtea ori cu generozitate la Vie-
na are în imediata proximitate o biserică ortodoxă românească. Două spaţii me-
ta-topice care coexistă în același teritoriu, fără a exista o cunoaștere reciprocă mai 
bună de când funcţionează această apropiere geografică, fără a se pune problema 
slujirii împreună. 

În aceste condiţii, s-ar putea crede că rolul duhovnicului nu va mai fi să se afle 
împreună cu credincioșii, ci eventual online, aflat la mare depărtare, adresându-se 
unei comunităţi vituale, compusă din persoane care se regăsesc în locuri diferite. 
Este acest scenariu plauzibil? Doar parţial. Noile tehnologii vor permite transmite-
rea de date, de natură religioasă, la distanţă. Rugăciuni, psalmi, pilde, toate acestea 
vor face și fac deja obiectul corespondenţei la distanţă. Whatsapp, Facebook, Skype 
pot fi instrumente foarte utile în acest sens. Spovedania, împărtășania nu vor avea 
același destin, Credincioșii vor să comunice, să fie împreună, să vadă reacţiile celor-
lalţi, iar duhovnicii au nevoie de inflexiunea vocii, de reacţia concretă din timpul 
spovedaniei. 

Este vorba de același fenomen care are loc în legătură cu școlile și universităţile. 
Multă vreme a existat iluzia că învâţămăntul la distanţă va lua locul învâţământului 
clasic, bazat pe interacţiune. S-a descoperit însă că elevii și studenţii au nevoie de 
interacţiune, iar profesorii au nevoie în egală măsură de această inteacţiune. Noile 
tehnologii nu au înlocuit rolul profesorului de la catedră, ci au contribuit ca relaţia 
dintre profesor și elev/student să fie îmbunătăţită. Aceste tehnologii s-au dovedit a 
fi, în sens heideggerian, un ustensil fârâ îndoială util dar care nu poate lua locul ce-
lui care transmite cunoaștere. Iluzia triumfului învâţământului la distanţă a trecut, 
astăzi această formă de învâţămănt coexistă cu cea clasică. Iluzia înlocuirii religiei 
așa cum o știm, prin aflarea în același loc a unei comunităţi de credinţă, nici măcar 
nu a fost formulată dar va trece la fel ca și cea care a avut ca obiect educaţia. 

Discutând cu un reprezentant al Patriarhiei Ecumenice în Austria, am fost sur-
prins să aflu câte convertiri au loc într-un spaţiu multicultural: de la o confesiune 
la alta, de la o religie la alta, etc. Toate acestea mi-au confirmat teoria cererii și 
ofertei religioase, enunţată de Ronald Inglehart și Pippa Norris3. Cererea și oferta 

2 Charles TAYLOR, A secular age, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 2007. 
3 Ronald INGLEHART, Pippa NORRIS, Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide Cam-

bridge University Press, Cambridge, 2007.
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au devenit mai vizibile astăzi, datorită noilor tehnologii de care dispunem. Probabil 
că răspândirea acestor tehnologii va face ca întâlnirea dintre cerere și ofertă să fie 
și mai consistentă. Este vorba însă de un fenomen de suprafaţă. Cererea este expri-
mată de persoane concrete, într-un mod intim, fără ajutorul mijloacelor moderne 
de comunicare, iar oferta vine din partea unor duhovnici concreţi pentru care a fi în 
lume înseamnă în primul rând fapta concretă a ajutorului dat celor aflaţi în nevoie. 
Este posibil să apară fenomenul celor care vor fi atrași de două oferte simultan și 
le vor alege pe amândouă. Acest aspect nu ar trebui însă să îngrijoreze: între a nu 
alege nimic și a alege de două ori, este desigur de preferat cea din urmă variantă. 

Nimic nu se va schimba în mod fundamental. Natura umană, cu nevoia experi-
enţei religioase directe și irepetabile, va rămâne aceeași. 

Din moment ce natura umană va rămâne aceeași, iar sentimentul religios nu 
se va schimba, nici rolul religiei în rezolvarea conflictelor nu va arăta altfel. Acest 
rol este unul preponderent pozitiv. Potrivit lui Monica Duffy Toft, Daniel Philpott 
și Timothy Samuel Shah4, în perioada 1972 - 2009 actorii religioși au jucat în lume 
un rol pozitiv în procesul de democratizare după cum urmează:

Catolici: 36 (Africa de Sud, Benin, Burundi, Congo, Ghana, Kenya, Liberia, 
Malawi, Mozambic, Namibia, Nigeria, Zambia, Bolivia, Brazilia, Chile, El Salvador, 
Guatemala, Haiti, Mexic, Nicaragua, Paraguay, Peru, Uruguay, Filipine, Coreea de 
Sud, Timorul de Est, Croaţia, Cehia, Kosovo, Lituania, Polonia, Portugalia, Slova-
cia, Slovenia, Spania, Ucraina);

Hinduși: 1 (India);
Musulmani: 12 (Kenya, Mali, Nigeria, India, Indonezia, Irak, Kuweit, Pakistan, 

Turcia, Bosnia - Herţegovina, Kosovo, Serbia);
Ortodocși: 4 (Bosnia - Herţegovina, Kosovo, Serbia, Ucraina);
Protestanţi: 19 (Africa de Sud, Congo, Ghana, Kenya, Liberia, Malawi, Mozam-

bic, Namibia, Nigeria, Zambia, Brazilia, Chile, Nicaragua, Peru, Filipine, Coreea de 
Sud, Taiwan, Germania, România).

Acest aspect al religiei este unul mai puţin cunoscut. In general, se scoate în 
evidenţă rolul nefast jucat de religie într-un conflict dar rolul de mediator nu este 
mai deloc pus în prim plan. Conflictele secolulului XXI au avut și au nevoie de actori 
religioși care să joace rolul de mediatori. Biserica a rămas, chiar și în contextul se-
cularizării accentuate, un actor în care toate părţile unui conflict își pun speranţe. 
Procedând astfel, implicându-se intens în medierea confictelor, în democratizare, 
în justiţia de tranziţie, Bisericile nu se expun însă auto-secularizării, uitând meni-
rea fundamentală pe care o au, aceea de a transmite credinţa? 

4 Monica Duffy TOFT, Daniel PHILPOTT, Timothy Samuel SHAH, God’s Century. Resurgent reli-
gion and global politics, W.W. Norton & Company, New York, 2011, p. 100. 



România crește împreună cu femeile antreprenoare

Daniela Șerban

România are rezultate bune comparativ cu media internațională în ceea ce privește 
reprezentarea femeilor în antreprenoriat, dacă este să privim cifrele absolute – pro-
centul de femei în numărul total de afaceri înregistrate. Rapoartele Oficiului Națio-
nal al Registrului Comerțului arată că procentul de acționari de gen feminin, la nivel 
național, este de 37,2%. În acest context, Indicele Mastercard al Antreprenoriatu-
lui Feminin ne plasează pe poziția 24 la nivel global, înaintea unor țări dezvoltate 
economic precum Germania, Franța, Irlanda sau Italia. În același timp, conform 
unui studiu inițiat de către think tank-ul VERTIK pentru Viitor, în februarie 2020, 
9 din 10 români au încredere în abilitățile și performanțele femeilor antreprenor. 
Studiul, o primă inițiativă a grupului de politici publice pe care l-am fondat, arată 
fără dubiu că românii din mediul urban nu au prejudecăți când vine vorba despre 
antreprenoriat, aproape jumătate dintre ei considerând că succesul unei afaceri nu 
depinde de genul acționarilor.

Studiul inițiat de către VERTIK și-a propus să măsoare nivelul încrederii și al 
prejudecății față de antreprenoriatul feminin, un domeniu insuficient explorat sau 
documentat, în ciuda performanțelor sale. Potrivit rezultatelor, 88% dintre români 
cred că femeile sunt potrivite pentru a conduce afaceri într-o măsură mare sau foar-
te mare, iar 89% dintre ei consideră că afacerile conduse de către manageri sau ac-
ționari femei sunt de încredere. 84% dintre participanții la cercetare, reprezentând 
mediul urban la nivel național, nu văd nicio problemă în a avea drept superior o fe-
meie, în timp ce doar 2% refuză această ipostază. Rezultatele sunt onorante pentru 
femeile antreprenor din România. Sunt ele însă efectele unei bune guvernări sau a 
unei viziuni pe termen lung a administrației centrale?

De voie, de nevoie
La o primă vedere, putem spune că România este un model de urmat în acest do-
meniu, o poveste de succes europeană. Realitatea este însă diferită. Conform indice-
lui Mastercard citat anterior, țara noastră nu are politici publice sau fiscale dedicate 
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antreprenoriatului feminin, nu excelăm la acces la informație, la produse și servicii 
financiare când vorbim despre programe de susținere pentru femeile antreprenor. 
Pe scurt, nu am ajuns aici din cauza unor politici publice favorabile sau a unei viziuni 
economice pe termen lung, ba dimpotrivă. Dacă în majoritatea țărilor europene, an-
treprenoriatul feminin generează venituri mari și are ca vector de creștere inovația, în 
România femeile antreprenor generează venituri medii și se ghidează după principii 
ale eficienței. O interpretare posibilă: femeile antreprenor din România aleg această 
cale nu în baza unei oportunități, ci din nevoia de a obține o stabilitate financiară sau 
venituri suplimentare. Nu este un caz unic, lipsa de oportunități profesionale reale 
este o motivație pe care o observăm la femeile antreprenor din țări precum Franța, 
unde 18% dintre femeile antreprenor sunt motivate de lipsa de alternative, sau Po-
lonia. Dacă Franța a avut rezultate notabile în ultimii 10 ani impulsionate de politici 
publice și mentalitate, în Polonia impulsul vine mai degrabă de la mediul politic.

Studii independente care fac portretul robot al femeii de afaceri din Româ-
nia confirmă această ipoteză de lucru. Conform unei cercetări a Confederației Na-
ționale pentru Antreprenoriat Feminin din 2019, peste jumătate dintre femeile 
antreprenor au între 35 și 49 de ani, studii superioare, expertiză și experiență în 
domeniul de activitate. Vorbim, așadar, despre persoane care, după o carieră în di-
verse domenii de activitate, decid să-și folosească mai bine și eficient expertiza în 
căutarea unor recompense mai relevante. 

Destinații posibile
Dincolo de a asigura un onorabil echilibru în statisticile internaționale, femeilor 
antreprenor pot face diferența în dezvoltarea României pe termen mediu. Avem, 
practic, o resursă umană remarcabilă care dovedește determinare, pragmatism și 
ingeniozitate. Este exact tipul de resursă care ne poate crește competitivitatea la 
nivel internațional, care poate genera creștere economică sustenabilă și locuri de 
muncă, care poate dinamiza sectoare economice diverse. Avem nevoie, însă, chiar 
acum, de un cadru economic și instituțional care să se ridice la înălțimea spiritului 
antreprenorial dovedit și onorat de încrederea populației. Bunele practici interna-
ționale există, iar contextul nu poate fi mai potrivit. 

În lume, Canada are una dintre cele mai curajoase și ample strategii dedicată 
femeilor din business. Women Entrepreneurship Strategy (WES) implică investi-
ții de 2 miliarde dolari și își propune să dubleze numărul femeilor antreprenoare 
până în 2025. Conform proiecțiilor, această evoluție s-ar traduce în 150 de miliarde 
dolari adăugate la PIB. WES include mai multe instituții, programe și centre de re-
surse incluzând: programe de finanțare pentru startupuri, un hub care favorizează 
schimbul de experiență și de bune practici, fonduri de investiții și produse bancare 
dedicate, dar și o agenție de susținere a comerțului internațional.
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Franța a preferat o abordare mixtă: pe de o parte acordă sprijin categoriilor 
vulnerabile și regiunilor mai puțin dezvoltate, ajutând femei fără opțiuni profesi-
onale să-și genereze o sursă de venit sustenabilă. În plus față de obiectivul asumat 
pentru simplificarea administrativă și eliminarea barierelor legislative, Agenția 
Franceză pentru Antreprenoriat și-a propus să dubleze finanțarea start-up-urilor 
din zonele defavorizate pentru a încuraja inițiativa antreprenorială, inclusiv cea 
feminină. Pe de altă parte, Franța susține participarea femeilor în sectoarele cu 
potențial competitiv și valoarea adăugată mare, precum cercetarea și inovația. În 
2017, de exemplu, 12,8% din totalul invențiilor omologate în Franța au fost reali-
zate de către inventatoare, conform OECD.

În Polonia, pentru creșterea constantă a proporției antreprenoriatului femi-
nin, un rol important l-a avut Polish Agency for Enterprise Development, o agen-
ție națională care operează cu fonduri naționale și fonduri structurale UE. Polonia 
ocupa, în 2018, prima poziție din Europa ca pondere a femeilor cu funcții de ma-
nagement, locul al doilea fiind ocupat de Letonia. Conform unui studiu realizat de 
Entrepreneurial Women Network și Fundația Kobiet, numărul femeilor aflate în 
poziții de conducere tinde să ajungă din urmă numărul bărbaților, 41,8% din tota-
lul pozițiilor manageriale fiind ocupate de femei în Polonia. Conform aceluiași stu-
diu, 37% dintre companiile nou înființate sunt conduse de femei, ceea ce înseamnă 
că aproape 10% dintre femeile din Polonia își conduc propria afacere, comparativ cu 
un procent de 3,3% în Germania. 

Turnesol economic
Încrederea în capacitățile femeilor din zona de business este direct proporțională 
cu nivelul de educație și veniturile, dar descrește odată cu vârsta, potrivit studiului 
inițiat de către VERTIK. Dacă 62% dintre tineri au foarte mare încredere într-o 
afacere condusă de către o femeie, doar 37% dintre persoanele peste 55 de ani le îm-
părtășesc părerea. Aproape 50% dintre persoanele cu studii superioare au încredere 
totală în potențialul afacerilor conduse de către femei, spre deosebire de persoanele 
cu studii medii, unde procentul este de doar 32%. Cel mai mare nivel de încredere în 
femeile antreprenoare apare în rândul respondenților cu venituri de peste 1.000 de 
euro pe lună, dintre care 44% au încredere deplină în abilitatea femeilor de a porni, 
conduce și administra o afacere.

Concluzia este clară: succesul și susținerea femeilor antreprenoare sunt strâns 
legate de nivelul de conectare la tendințele internaționale, favorizat de vârstă sau 
de educație, dar și de nivelul de bunăstare. Rezultatele devin mai relevante odată 
ce sunt puse în raport cu analiza făcută de către Confederația Națională pentru An-
treprenoriat Feminin. Aceasta arată că procentul mare de antreprenoare este direct 
proporțional cu gradul de dezvoltare economică a zonei. Județe fruntașe sunt: Bucu-
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reștiul și Ilfov, Cluj, Timiș, Constanța, Iași, Bihor, Prahova, Brașov, Dolj și Argeș. Veți 
regăsi, nu întâmplător, aceste județe în topul atragerii de fonduri europene, iar ora-
șele reședință de județ în clasamentele atractivității în fața investitorilor. Județele 
slab dezvoltate economic sunt și cele mai puțin primitoare pentru femeile antrepre-
nor: Caraș-Severin, Botoșani, Covasna și Mehedinți. În aceeași cheie de interpretare, 
orașele-magnet ale României: Cluj, Timișoara, Constanța, Iași, Brașov au înregistrat 
cele mai semnificative creșteri ale numărului de antreprenoare în ultimii cinci ani.

Dincolo de felicitări
Am arătat deja cum femeile antreprenor și-au câștigat încrederea românilor și și-au 
dovedit performanțele. În același timp, am explicat de ce momentul festiv în care 
să le celebrăm succesul ar trebui amânat pentru o vreme când politicile publice din 
România se vor baza pe aceste informații și ne vor transforma tenacitatea în fac-
tor de competitivitate. Mai mult, sunt domenii ale economiei care rămân „no (wo)
man’s land”. Conform cercetării VERTIK, domeniile în care femeile antreprenor și 
manager sunt văzute drept competente sunt: HoReCa, sănătatea, educația, mar-
ketingul și profesiile liberale. La capătul listei sunt domeniile tehnice: ingineria, 
transporturile, construcțiile sau agricultura. 

Ține de noi să valorificăm potențialul femeilor antreprenoare, mai ales în sec-
toare economice cu potențial competitiv: IT&C, cercetare, inovare tehnologică, 
zone încă puternic segregate. Atât în cadrul VERTIK, cât și prin proiectele mele 
publice, îmi propun să înțelegem și să analizez, în detaliu, nevoile și provocările 
specifice antreprenoarelor din România. Este o prioritate să lansăm în dezbatere 
publică câteva direcții strategice de politici publice, incluzând modele de proiecte 
pilot, dar și un model de funcționare pentru o agenție națională pentru susținere 
femeilor antreprenor.

Ce urmează
Mi-ar plăcea să privim detașat și pragmatic aceste rezultate. Totodată, să pornim pe 
un drum în care să încurajăm competitivitatea, indiferent de gen. Deși rezultatele 
în urban și la populația cu venituri peste medie sunt încurajatoare, consider că este 
necesară încă multă educație antreprenorială, precum și convingerea factorului po-
litic de importanța unor demersuri specifice. Instituții financiare internaționale, 
cum ar fi Banca Europeană de Investiții, vor încuraja mai mult accesul la finanțare 
pentru antreprenoriatul feminin și sunt pași fermi în această direcție. Cum putem 
cascada însă aceste inițiative mai repede local, când în top 10 bănci din România 
regăsim o singură doamnă CEO? 

În ce privește diversitatea de gen, din 2010 s-au făcut progrese semnificative 
pentru a crește prezența femeilor în Consiliile de Administrație ale companiilor 
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listate din Uniunea Europeană, și în prezent aproape o treime sunt femei, conform 
datelor Comisiei Europene. În aceeași perioadă, în România s-a înregistrat cel mai 
mare regres al acestui indicator, de peste 10% până la o prezență de doar 11% a 
femeilor în Consiliile de Administrație ale celor mai mari companii listate la bursă.

Faptul că vorbim despre aceste inițiative este un început, însă avem nevoie de 
întăriri. Vrem să identificăm piedici și să propunem soluții. Doar împreună putem 
reuși.



C) ARGUMENTELE NOII GâNDIRI

Climate change – șocul prezentului fără viitor

Marco Badea

Suntem privilegiații care trăiesc în mijlocul celei mai importante revoluții a umani-
tății. Revoluția tehnologică aduce cu sine, regândirea sistemelor economice mondi-
ale, sistemelor geopolitice mondiale și a sistemelor de producție mondiale. Suntem 
în plin proces de reorganizare totală a lumii în care trăim, fiind totodată, apăsați 
de presiunea unor deficiențe de mediu cu impact global, pe care noi singuri le-am 
creat. Ca să mă exprim mai plastic, suntem la răscruce de vânturi și trebuie să luam 
decizii eficiente și cât mai substanțiale și rapide într-un termen scurt, pentru a 
încerca să diminuăm din impactul negativ al poluării la nivel mondial, dar și pen-
tru a salva viitorul în care-și vor trăi tinerețea, copiii noștri, iar noi, alături de ei, 
bătrânețea.

Potrivit Organizației Meteorologice Mondiale, 2019 a fost al doilea cel mai cald 
an din istorie, după 2016.1 În același timp, 2019 a fost și cel mai verde an din punct 
de vedere al agendei publice globale, iar un rol determinat în acest context l-a avut 
activista suedeză de mediu, Greta Thunberg, pe de o parte, prin luările numeroase 
de poziție și discursul acid din cadrul summit-ului climatic organizat sub egida ONU, 
cât și noua Comisie Europeană condusă de Ursula von der Leyen, pe de altă parte, 
prin crearea Pactului Ecologic European și a unui Comisariat specializat pe viitorul 
verde și problemele de mediu. Îndrăzneț dar încă lipsit de claritate, PACTUL ECO-
LOGIC EUROPEAN2 constituie o viziune ce presupune o angajare succesivă a șase 
Comisii Europene, inclusiv cea actuală, până la orizontul anului 2050, atunci când 
blocul comunitar al Uniunii Europene ar trebui să ajungă la neutralitate climatică. 
Obiectivele sunt mai mult decât rezonabile, dar ele nu pot să rezolve urgențele le-
gate de schimbările climatice, dacă au un arc peste timp de aproximativ trei decenii, 
deoarece schimbările climatice ne afectează în fiecare zi, iar măsurile eficiente de 
diminuare a emisiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă, ar trebui implementate 

1 https://public.wmo.int/en/media/press-release/2019-concludes-decade-of-exceptional-glob-
al-heat-and-high-impact-weather

2 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ro
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într-un termen foarte scurt, altfel Pactul Ecologic European rămâne doar un exer-
cițiu de imagine foarte bun, însă lipsit de rezultate. De aceea, este fundamental ca 
la nivelul politic internațional să se construiască o solidaritate de opinii, prin care 
să se ajungă la înțelegerea ideii conform căreia, pământul se încălzește, iar efectele 
încălzirii globale vor pune viața în pericol multora dintre noi, dar mai ales copiilor 
noștri peste doar câțiva ani. În aceste condiții, frontul climatic trebuie să găzduias-
că cât mai mulți soldați care vor să lupte pentru urgența climatică, dar care să nu 
adere la detonare, căzând în patima extremismului ecologic, ci care să dorească să 
negocieze cât mai corespunzător cu actorii din sistemul internațional, care, în acest 
moment, reprezintă paleta marilor contributori ai emisiilor de gaze cu efect de seră 
în atmosferă. Scopul principal al soldaților și căpitanilor acestui front climatic, ar 
trebui să rezulte prin a-i face pe actorii internaționali de producție, să-și reorgani-
zeze business-urile și să-și regândească procesul de producție, adaptându-se noilor 
tehnologii și încercând să îmbrățișeze politicile de înverzire. Dacă aceștia din urmă 
nu vor încerca să se adapteze, vor pierde bătălia cu viitor.

Neînțelegerile prezentului
Într-un context internațional dominat de competitivitate geopolitică, fenomenul 
schimbărilor climatice a reușit să ajungă în pole-position și să trezească un șoc 
comunității mondiale. Cu toate acestea, rezolvarea nu va veni nici anul acesta și 
nici în următorii ani, pentru că este foarte greu să se ajungă la un numitor comun, 
având în vedere că prioritățile sunt diferite pentru fiecare stat în parte, iar urgența 
climatică reprezintă un domeniu complex, care ajunge să vibreze în multiple alte 
domenii, unele vitale pentru jocul geopolitic al unor state. Cel mai bun exemplu 
ar fi lipsa de coordonare care a însumat laitmotivul Conferinței Națiunilor Unite 
privind schimbările climatice, de la sfârșitul anului trecut, organizată la Madrid în 
Spania (COP25).3 Miza și totodată mărul care a creat divergențele ce au rezultat 
înr-un eșec al summit-ului, a fost articolul 6 care se regăsește în Acordul Climatic 
semnat în 2015 la Paris și care vorbește despre piețele de carbon, făcând referire 
la cooperarea internațională privind reducerea emisiilor, referindu-se mai exact la 
posibilitatea de a se desfășura proiecte comune între țări pentru a se reduce cât 
mai mult emisiile și pentru a diminua cât mai mult poluarea.4 Altfel spus, acest ar-
ticol 6, pune la dispoziție un spațiu de manevră mai larg pentru oferirea de soluții 
privind urgența climatică, construindu-și, pe fond, cadrul eficienței pe programele 
ce au rezultat din Tratatul de la Kyoto.5 Cu toate acestea, țări precum Brazilia, Aus-
tralia, Egypt și SUA, au avut o abordare mai neprincipială, drept urmare, Uniunea 

3 https://reason.com/2019/12/16/activists-denounce-madrid-climate-change-conference-out-
comes-as-totally-unacceptable-and-deeply-flawed/

4 https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/article-6-important/
5 http://www.clima.md/pageview.php?l=ro&idc=53
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Europeană, încercând să-și păstreze viziunea verde a noii Comisii, a plecat de la 
Madrid cu gândul că, decât să părăsească capitala Spaniei cu o înțelegere proastă 
privind clima, mai bine părășește COP25 fără nicio înțelgere, dar păstrează intacte 
principiile Acordului Climatic de la Paris.6 Până la urmă, totul a rezultat ca fiind o 
mare dezamăgire, într-context în care chiar nu mai este timp pentru divergențe, as-
pectul acesta fiind subliniat de orice raport științific publicat de ONU, cât și regăsit 
în logica consensului oamenilor de știință din toată lumea.

Faptul că liderii politici internaționali și chiar și cei europeni, nu sunt dis-
puși să facă ce trebuie pentru a crește ambiția climatică cât mai aproape de mo-
mentul prezentului, ne indică rămânerea în responsabilitatea societății civile și 
a mediului privat a gestionării situației. Altfel spus, vor începe să se consolideze 
numeroase parteneriate între activiștii de mediu și companiile private care sunt 
dispuse să urmeze drumul ireversibil către o economie verde cu foarte puțin sau 
deloc carbon. Cu alte cuvinte, Conferința Națiunilor Unite privind schimbările 
climatice, care este programată la sfârșitul anului 2020 la Glasgow, va avea ca 
plan de discuție principal, creșterea nivelului de ambiție, după cum prevede ora-
rul fixat în Acordul Climatic de la Paris. Astfel că, o dată la 5 ani, fiecare dintre 
statele semnatare vine cu o perspectivă prin care-și prezintă nivelul de contribu-
ție privind măsurile de eficiență ecologică pe care le va lua pentru a reduce emisi-
ile în următorii cinci ani.7

Într-o altă ordine de idei, pământul nu mai are răbdare să aștepte rezultate 
pozitive la conferințele politicienilor. Incendiile care au devastat suprafețe uriașe 
ale Australiei sau focurile care au distrus o bună parte din pădurile Braziliei sunt 
dovezi evidente ale schimbărilor climatice. 

Aceste catastrofe nu se pot negocia la mesele evenimentelor internaționale. 

Cu spatele la viitor
De la început trebuie precizat că Uniunea Europeană nu poate ajunge la neutrali-
tate climatică în 2050, cu tehnologiile de astăzi. Prin urmare, dacă tranziția verde 
va reuși, aceasta se va scrie pe parcurs. În acest moment, nu ne ajută să vorbim 
despre 2050, ci ne-ar ajuta foarte mult să știm de la Comisia Europeană că este dis-
pusă să crească nivelul de ambiție pentru 2030, urmărindu-se astfel principiul de 
transparență politică prin posibilitatea de a putea verifica ce au promis politicienii. 
Ar fi mult mai util să existe o serie de obiective asumate pentru 2030 și o listă cu 
propunerile din prima jumătate a deceniului în care tocmai am intrat și care vizează 
reducerea emisiilor.

6 https://www.euronews.com/2019/12/14/cop25-climate-conference-extended-after-failu-
re-to-reach-agreement

7 https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
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Problema schimbărilor climatice este una exponențială, iar tot sistemul con-
struit pe niște baze economice ce nu au luat în calcul niciodată externalitățile eco-
nomice asupra mediului, trebuie schimbat și adaptat viziunii European Green Deal. 
O viziune care combină două noțiuni, pe de o parte, o noțiune ecologică, iar pe de 
altă parte, o noțiune care constă într-o ofertă a unui sistem financiar ce lucrează 
pentru sau în favoarea cetățenilor. Trebuie să înțelegem că fără o alocare mai mare a 
resurselor bugetare ale Uniunii Europene prin viitorul Cadru Financiar Multianual, 
nu va fi posibilă tranziția către un viitor verde. De aceea, cred că pentru a crea un 
cadru facil tranziției politicilor de climă pe întregul teritoriu al blocului comunitar 
al Uniunii Europene, viitorul buget european trebuie să aloce 40% din totalul său, 
Pactului Ecologic European, iar restul de 60% din buget, ar fi indicat să fie supus 
unei scanări pentru a exista asigurarea că restul investițiilor blocului comunitar 
nu merg în direcțiile ce contrazic Pactul Ecologic European. De exemplu, ar fi total 
deplasat ca într-un oraș din România, atunci când s-ar schimba flota de transport 
public, în loc să fie achiziționate mijloace de transport electrice, să se cumpere în 
continuare mijloace de transport diesel care produc emisii de carbon, iar pentru 
această investiție să se folosească bani europeni. Asta ar fi genul de situație care ar 
trebui scanată prin noi mecanisme politico-financiare la nivelul establishmentului 
european. Dacă nu s-ar recurge la o astfel de măsură, nu se va putea amplifica pute-
rea financiară a UE, ci dimpotrivă, s-ar diminua considerabil, pentru că ar intra în 
mecanismul de tocare iresponsabilă a fondurilor.

România, actor climatic în offside?
În România, subiectele schimbărilor climatice, a protejării mediului și a reducerii 
poluării sunt tratate îngrozitor de superficial. Țara noastă nu e un actor important 
în ceea ce privește concertul internațional al negocierilor privind schimbările cli-
matice și problemele de mediu. Din păcate, mediul politic românesc este orientat 
pe discuțiile politice interne, plus de asta, instituțiile de presă, în majoritatea lor, 
cu mici excepții, se focusează doar pe războiul politic intern, ignorând aproape total 
marile subiecte europene și internaționale. De aceea, în jocul european și interna-
țional al negocierii privind tranziția către un viitor verde, suntem prinși în offside 
și nu contăm aproape deloc. Totodată, țara noastă se luptă la locurile de retrogra-
dare în campionatul european al țărilor responsabile cu protejarea mediului, fiin-
du-i-se deschise mai multe proceduri de infringement și preinfringement pe mediu 
din partea Comisiei Europene în ultimii ani.8 În aceste condiții, există riscul unor 
amenzi uriașe dacă nu vom aloca resurse financiare pentru politici verzi sustena-

8 https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_deci-
sions/index.cfm?lang_code=EN&typeOfSearch=true&active_only=1&noncom=0&r_dossier=&deci-
sion_date_from=&decision_date_to=&EM=RO&title=&submit=Search
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bile și nu ne vom alinia standardelor de mediu ale Uniunii Europene. Iar într-un 
astfel de context, pentru România mai există o problemă majoră, care, în mod cert 
va apărea în momentul în care vor începe să se elaboreze noile programele menite 
pentru a se califica finanțărilor europene. Atunci, dacă programele concepute nu 
vor avea o componentă puternică de protejare și regenerare a mediului, acestea nu 
vor mai putea să prindă fonduri europene. 

Mai precis, nu va mai fi suficient să ceri bani și să-i propui Comisiei Europene 
construirea unui drum, a unei clădiri sau a unei rețele de apă sau gaz. Toate trebuie 
să conțină o componentă ecologică. Clădiri inteligente, stații de epurare, instalații 
de purificare și așa mai departe. Întrebarea substanțială este următoarea: în ce mă-
sură autoritățile din România, cu precădere cele locale, vor fi capabile să răspundă 
cu un asemenea grad de sofisticare, având în vedere că actorii politici din teritoriu 
sunt blocați în logica intereselor personale sau de partid, iar pe deasupra, posedă și 
o lipsă mare de competențe? Răspunsul acestei întrebări ar trebui să fie construit 
de către decidenții politici locali și naționali, împreună cu mediul de afaceri și so-
cietatea civilă. Altfel, dacă nu va exista dialog real, ci doar o suprapunere de opinii, 
România o să piardă meciul cu viitorul.

În același timp există și opțiunea unei poziționări pe la mijlocul clasamentului 
în ceea ce privește responsabilitatea problemelor de mediu în Uniunea Europeană, 
cât să confere posibilitatea pregătirii pentru meciuri la titlu. Astfel că, România, 
înainte de a trece la o tranziție verde, care, oricum va fi ineluctabilă, are oportu-
nitatea de a deveni în perioada următoare un important hub gazier și furnizor de 
energie în regiunea Mării Negre, însă totul depinde de capacitatea autorităților cen-
trale de a atrage și a încuraja investițiile în acest sector. În consecință, exploatarea 
resurselor minerale din Marea Neagră, continuarea proiectelor de interconectare 
electrică, crearea coridorului de transport de gaze naturale Bulgaria-România-Un-
garia-Austria, așa-numitul BRUA, crearea de surse alternative de aprovizionare cu 
produse energetice, încurajarea companiilor locale pentru dezvoltarea sectorului 
energetic, toate acestea sunt direcții importante pentru ca România să devină un 
nod important în regiune. Însă exploatarea acestor resurse necesită investiții sub-
stanțiale, precum și un climat legislativ stabil. Mai corect spus, realizarea de noi 
investiții presupune asigurarea unor condiții adecvate, care necesită o arhitectură 
legislativă stabilă și predictibilă, care să ofere mediul optim investițiilor pe termen 
lung, nu haos și stări de disconfort în ceea ce privește investițiile.

Înapoi în viitor
Lupta împotriva schimbărilor climatice și a degradării mediului este un efort co-
mun, dar nu toate regiunile și statele membre pornesc din același punct. Aici, un rol 
important îl va avea mecanismul de tranziție echitabilă, care va sprijini regiunile ce 
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se bazează în mare măsură pe activități cu intensitate mare a emisiilor de dioxid de 
carbon. 9Acest mecanism îi va sprijini pe cetățenii cei mai vulnerabili pe parcursul 
tranziției, oferindu-le acces la programe de recalificare și la oportunități de angaja-
re în noi sectoare economice. În același timp, succesul unei tranziției eficiente către 
un viitor verde pe continentul European, va depinde mult de gradul de angajare a 
tuturor actorilor implicați, mai ales că provocările sunt multiple și dincolo de faptul 
că, au o natură financiară, administrativă și în același timp tehnologică, vor avea 
și o natură socială și politică, întrucât întregi comunități din regiunile miniere și 
industriale pe tot continentul european, vor trebui să-și schimbe modul de viață, 
iar mulți cetățeni europeni vor fi nevoiți să adopte o reconversie profesională, cali-
ficându-se în alte meserii, unele care încă nici nu au apărut. 

Am spus la început că trăim în mijlocul celei mai importante revoluții a umani-
tății. Ei bine, Pactul Ecologic European, tranziția către o energie regenerabilă verde 
și îmbrățișarea politicilor de mediu care ar favoriza bazele unei economii verzi, sunt 
de fapt, partea vizibilă a celei de-a patra revoluții industriale din istoria umanității. 
Elementul special de această dată, îl constituie faptul că, am intrat într-un accele-
rator al istoriei și va trebui să ne adaptăm din mers, schimbărilor de percepție și 
de context. Dacă ne uităm în trecut, putem trage concluzii utile pentru prezent, 
putând astfel construi bazele pe care să se așeze viitorul. Astfel, putem observa că 
țările sau regiunile care nu au reușit să se agațe de marile trenduri, de marile ten-
dințe, au pierdut lupta cu progresul. Ori, pentru Uniunea Europeană este absolut 
fundamental să reușească această tranziție energetică și să-și atingă obiectivele le-
gate de urgența problemelor de mediu, pentru a se putea menține din punct de ve-
dere tehnologic, în plutonul de vârf la nivel mondial. Dacă va pierde această bătălie, 
blocul comunitar riscă să se periferizeze în raport cu marii actori geopolitici globali.

9 https://op.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/b3d73bdb-1d8e-11ea-95ab-
01aa75ed71a1



Islamul imigranților din România.  
O abordare exploratorie genizată,  
între armonizare culturală și provocări multiculturale

Fatma Ruxandra Yilmaz
 

Aspecte generale despre musulmanii din România 
Aproximativ 70.000 de musulmani trăiesc în România, reprezentând 0,34% din 
populația totală1. Islamul, musulmanii și chiar ”problema islamică2” au rămas un su-
biect destul de îndepărtat pentru mentalul colectiv românesc. Față de o Europă cu 
numeroase probleme pe agenda publică și, mai ales, politică, legată de integrarea 
musulmanilor, românii au rămas la un atașament oarecum ludic față de un islam 
al comunității istorice turco-tătare care niciodată nu a pus probleme de integra-
re, nu a reclamat vreo asimilare agresivă3. Dimpotrivă, a făcut parte dintotdeauna 
dintre minoritațile cele mai iubite de către majoritari dar și de celelalte minorități 
conlocuitoare. Dobrogea multietnică, multiculturală, multiconfesională și multire-
ligioasă este prezentată adeseori ca un mozaic pitoresc, unde comunitățile oferă 
un exemplu de conviețuire mai degrabă grassroots, decât politici de intervenție ale 
statului. Un astfel de exemplu, cu pronunțate elemente orientalist-romantice, este 
amintirea celebrei insule Ada Kaleh4. La aceasta se adaugă momente de importanță 
istorică precum construirea Geamiei5 Hunkiar - Constanța (cel mai vechi edificiu 
de cult musulman din România)6 sau Geamia Carol Hunkiar din București în 1906 
- un cadou al primului rege al României pentru comunitatea musulmană și atașații 
corpului diplomatic ai Imperiului Otoman la București. Aceasta este doar o parte 
a unui tablou mai complex și mai nuanțat al relației dintre români și comunitatea 

1 Numărul de 70.000 este o rotunjire personală, ultimul recensamânt al populației din România 
din anul 2011 consemnează 64.337 de musulmani. 

2 Mă refer la toate evenimentele sociale, politice, militare, economice etc care s-au succedat eve-
nimentului World Trade Center - 09/11/2001

3 A se vedea în acest sens Adriana Cupcea (editor), Turcii și tătarii din Dobrogea, Institutul pentru 
Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Cluj-Napoca, 2015

4 Scufundată controlat în 1970 de apele lacului de acumulare al hidrocentralei Porțile de Fier 
1. Majoritatea populației de etnie turcă au emigrat în Turcia, alții s-au stabilit în Dobrogea sau alte 
regiuni al României.

5 Varianta din limbă turcă pentru moschee.
6 Ctitorită de sultanul Abdulaziz (1876 - 1830) și dată în folosință în anul 1869.
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musulmană din România. Până aici, ne putem gândi la România ca la un paradox 
față de Europa occidentală unde evenimentele post 9/11 aduc în discuție anumite 
politici publice de integrare mai mult sau mai puțin de succes (a se vedea multicul-
turalismul francez sau cel britanic), diferite curente ideologice ale fundamentalis-
mului islamic, interpretări abuzive ale textului sacru coranic, sau, veșnic adusă în 
discuție, situația femeilor musulmane din Europa7. 

Dincolo de imaginea complet greșită monolit a unui islam identic în practici, 
obiceiuri, credințe, cultură, etc, prezența și integrarea musulmanilor în România 
rămâne, la fel ca imigrația în ansamblu, o problemă marginală pe agenda poli-
tică și publică. 

Dacă în trecut comunitatea istorică turco-tătară a urmat un parcurs nepro-
blematic de conviețuire împreună cu populația majoritară, după 1990 triunghiul 
”gender-balance - etnicitate - religie” capătă particularități percepute de multe ori 
reducționist ori, dimpotrivă, rămân o necunoscută. Astfel de abordări pot seduce 
prin modul facil și în același timp poate contribui la stereotipizări deja înrădăcinate 
sau poate da naștere altora. În general, triunghiul amintit mai sus este preluat de 
atenția publicului din România așa cum apare el problematizat în țări din vestul eu-
ropean sau chiar din SUA. Cu alte cuvinte, deși nu întâlnim același gen de probleme 
în societatea românească, disputele sunt preluate, dezbătute ca și cum ar aparține 
societății românești.

Subiecte importate, atitudini mimetice la nivel discursiv
În ultimele două decenii, mai multe societăți din vestul Europei au fost martorii 
unor serii de dezbateri publice și uneori conflicte pasionale despre practica religi-
oasă și prezența vizibilă a migranților musulmani în public. ”Afacerea fularelor8” 
despre fetele musulmane care au insistat să poarte eșarfe de cap în școlile publice 
atunci când autoritățile franceze au interzis portul acestora pe motiv de interzicere 
a simbolurilor religioase în școli a reînviat vechiul conflict dintre religie și laicitate 
din Franța. Tot în Franța, anul 2017 a adus o intensă dezbatere despre prezența fe-
meilor musulmane pe plajele publice în burkini9. În Germania, procesele cu privire 
la un profesor musulman au adus referiri la o „cultură conducătoare” (Leitkultur) 
creștină, iar publicul a consolidat aceste referințe. Criza refugiaților din anul 2015 
a produs o amplă dezbatere publică în Germania și nu numai. Elveția a interzis 

7 Discuțiile care se concentrează în jurul problematicii situației femeilor musulmane din Europa 
sunt legate de anumite practici precum: căsătoriile aranjate/forțate, mutilarea genitală feminină, cri-
mele de onoare, practica divorțului, libertatea de gândire și de conștiință, vălul islamic.

8 Este vorba despre hijab - batic, acoperământul femeilor musulmane.
9 Costum de baie care acoperă tot corpul inclusiv părul, folosit de unele femei musulmane pentru 

înot.
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construcția de minarete și adhan-ul10. În același timp, Europa a fost martora succe-
sului politic al partidelor populiste de dreapta care se concentrează în principal pe 
prezența străinilor. Frontul Național al lui Jean-Marie Le Pen în Franța, Lijst Pim 
Fortuyn în Olanda, Lega Nord în Italia, FPÖ-ul lui Jörg Haider în Austria, precum 
și „Republikaner” și mai multe partide locale din Germania sunt toate exemple ale 
acestei tendințe. Unele dintre aceste partide nu sunt pur și simplu „rasiste” și „de 
dreapta”, ci îmbină astfel de poziții cu o trimitere la tradițiile „liberale” - uneori 
explicit la tradițiile „creștine” ale țărilor lor, pe care le consideră amenințate de tra-
diția „iliberală” a islamului și viitorul „fundamentalist” vizat de imigranții musul-
mani. Imigranții musulmani sunt folosiți ca prototip al străinilor a căror cultură 
este incompatibilă cu modurile de viață din Europa de Vest. În special, Pim Fortuyn 
a avut un succes deosebit prin combinarea unei pledoarii pentru „salvarea” tradiției 
iudeo-creștine liberale a Țărilor de Jos cu o retorică anti-imigranți și șovină (For-
tuyn, 1997/2001 sau Penning și Keman, 2002). Conflictele globale în care au fost 
implicate grupări musulmane fundamentaliste după 11 septembrie 2001, dar și 
tendințele fundamentaliste în rândul imigranților musulmani din Europa (a se ve-
dea Charlie Hebdo, atentatele din Belgia, Spania, Franța, Marea Britanie) au jucat 
un rol important în aceste dezbateri. Acestea tindeau să fie folosite ca scenariu pen-
tru un viitor fundamentalist iminent pe care imigrații musulmani l-ar putea avea 
în minte, atunci când își practică religia „ostentativ”. Prin aceasta, o perspectivă 
„civilizațională” s-a infiltrat atât în dezbaterile cât și în procedurile judecătorești lo-
cale cât și ale Curții Europene pentru Drepturile Omului11. Nu sunt doar musulma-
nii din țările respective și comportamentul lor în joc, ci și posibila lor asimilare în 
mișcările globale care se referă la ideea unei civilizații islamice. Așa cum am amintit 
mai sus, sfera publică din România a calchiat modelul dezbaterilor din Europa de 
vest și a rămas mai degrabă într-o sferă ”gălăgioasă” on-line și mass-media, rare-
ori în spațiul academic. Am recurs la această succintă radiografiere a temelor vest 
europene pentru a sublinia că aceste evenimente nu sunt faptic, încă, prezente în 
România, însă după cum vom vedea mai departe, nu înseamnă că România rămâne 
imună.

Musulmanii și musulmanele imigrației din România
Imigrația musulmană din România se caracterizează prin două secțiuni periodice. 
Prima - prezența studenților proveniți din țările arabe și/sau nord africane în pe-
rioada comunistă, o imigrație covârșitor masculină, mulți dintre acești studenți au 
continuat să rămână în România întemeindu-și aici familii, și o a doua - o prezență 

10 Chemarea publică la rugăciune în islam care se face de cinci ori pe zi prin incantații sau psal-
modieri care cuprind versete din Coran. 

11 Amintesc aici doar câteva cauze CEDO, Leyla Șahin împotriva Turciei, Dahlab împotriva Elve-
ției, Aktaș împotriva Franței, Gamaleddyn împotriva Franței, Lachiri împotriva Belgiei, etc
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cât mai numeroasă după Revoluția din decembrie 1989 a oamenilor de afaceri turci, 
arabi sau iranieni. Mai putem vorbi despre prezența câtorva sute, rareori peste o 
mie, a refugiaților care provin din țări precum Afganistan, Pakistan, Somalia, Siria, 
Irak, nordul Africii. 

Deși musulmanii reprezintă sub 1% din totalul populației, evenimentele ra-
portate în ultimii cinci ani asupra dezbaterii europene privind așa-numita criză 
a refugiaților, atacurile teroriste din țările europene și discursurile populiste ale 
politicienilor au îndreptat atenția publicului către sublinierea posibilelor pericole 
reprezentate de imigranți. Rezultatele unui sondaj din 2016 au indicat că peste 
84,6% dintre respondenți au fost împotriva refugiaților sau a imigranților care se 
stabilesc în România12. Mai mult, un sondaj din 2017 privind percepția relațiilor in-
teretnice din România a notat o creștere semnificativă a procentului de români care 
consideră că arabii nu ar trebui să vină în România (24% în 2017 vs. 18% în 2015)13.

Criza europeană a refugiaților, deși aceasta nu a afectat într-un mod semnifi-
cativ România14 și decizia guvernului de a aproba construirea unei mari moschei 
în București în 2015 (cu finanțare de la guvernul turc)15 au reprezentat cele mai 
importante probleme de divizare în ceea ce privește musulmanii din ultimii cinci 
ani în România. 

Pe parcursul anului 2017, au fost înregistrate articole și campanii islamofobe și 
anti-imigranți, în special în mass-media naționaliste și tabloide, în timp ce simpa-
tizanții partidelor politice extremiste au continuat să răspândească discursurile de 
ură față de musulmani. De exemplu în octombrie 2017, cinci membri ai Partidului 
Noua Dreaptă au început să cânte imnul național al României, strigând „Nu trebu-
ie construită nicio moschee pe pământurile românești” și „Rugăciunile în limba arabă 

12 Mirela Bărbulescu, Sondaj INSCOP: 84,6% dintre români nu sunt de acord ca refugiații/imi-
granții să se stabilească în România)”, Agerpres, 18 Aprilie, 2016, accesat la 13 martie 2020 la https://
www.agerpres.ro/social/2016/04/18/sondaj-inscop-84-6-dintre-romani-nu-sunt-de-acord-ca-refu-
giatii-imigrantii-sa-se-stabileasca-in-romania-12-08-39 

13 Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel”, ”Sondaj de opi-
nie privind Holocaustul din România și percepția relațiilor interetnice”, Octombrie, 2017, accesat la 16 
Aprilie 2020 la http://www.inshr-ew.ro/ro/files/Kantar_TNS_Raport_INSHR_2017.pdf 

14 România se caracterizează mai ales ca o țară de emigrare, fenomenul imigrării nefiind prezent 
pe agenda partidelor politice, care rămân tăcute în această privință. Nefiind un stat membru Schen-
gen și fiind ocolit de ruta principală de migrație din Turcia spre Europa Centrală, cu servicii sociale 
precare și un nivel de venit redus, a făcut din România o destinație neatractivă pentru migranți/refu-
giați. Acesta este motivul principal al numărului constant-puțin de solicitanți de azil și de resortisanți 
ai țărilor terțe. Prezența și integrarea imigranților în societatea românească rămâne astfel marginală 
în dezbaterile politice și publice.

15 Pentru o viziune mai largă despre proiectul moscheii din București, a se vedea un punct de 
vedere din interiorul comunității musulmane https://adevarul.ro/news/eveniment/de-megamos-
cheea-bucuresti-nu-antidotul-fundamentalismului-explicatiile-musulmane-romano-turce-ara-
bii-nu-vor-asculta-imami-turci-1_55a502a1f5eaafab2c909496/index.html , accesat la 19 aprilie 
2020.
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folosite de teroriștii musulmani nu vor fi folosite într-o instituție culturală” în timpul 
spectacolului sezonului de deschidere la Opera House din Cluj Napoca. 

În mare parte incidentele de ură și cazurile de instigare la ură rămân nedeclara-
te16, aceasta fiind o explicație parțială pentru lipsa de date despre incidente de dis-
criminare rasială/etnică sau religioasă care să aibă în centru imigranții musulmani 
din România. Mai mult, autoritățile publice nu colectează date dezagregate privind 
infracțiunile de ură și alte tipuri de violență adresate imigranților. Cu alte cuvinte, 
ne lipsesc informații de profunzime legate de anumite manifestări împotriva mu-
sulmanilor din România. 

În România nu au existat acțiuni publice majore care să afecteze drepturile 
musulmanilor cu excepția incidentului din octombrie 2017 de la Universitatea din 
București când un profesor de științe politice a fost acuzat de discriminare după ce 
a cerut unei studente musulmane să nu poarte vălul islamic în timpul clasei. Pro-
fesorul17 a declarat că este hotărât să strângă 100.000 de semnături pentru o ini-
țiativă legislativă care să interzică simbolurile oricărei religii în instituțiile publice 
mai exact propunerea legislativă lansată de 26 de parlamentari pentru interzicerea 
acoperirii feței cu orice material care împiedică recunoașterea fizionomică în insti-
tuțiile educaționale18 .

Din punctul meu de vedere, tabloul de ansamblu al relaționării dintre musul-
mani și populația majoritară, al armonizării mentalităților și culturilor diferite, nu 
poate fi unul alcătuit din nuanțe foarte clare. Studii sociologice, antropologice, cul-
turale, inclusiv din perspectiva științelor politice, ne-ar ajuta pentru a contura o 
imagine mai clară și mai puțin tentantă unor generalizări facile.

La o primă analiză, mai degrabă discursivă decât una de cercetare profundă 
calitativ - cantitativă, putem întelege că acțiunile descrise mai sus, sunt niște con-
secințe mimetice decât niște poziții ferme care să aibă o lungă tradiție în mentalul 
colectiv românesc sau în practica atitudinilor politice din România. Partidele de 
dreapta cu o lungă tradiție conservatoare și, uneori, accente naționaliste, afișează 
într-o linie antagonică valorile bazate pe religie și cultură ale poporului român, însă 
nu putem vorbi despre o tradiție anti-islamică în viața politică a partidelor. Mai 
mult, când vine vorba de aceeași cultură și tradiție, vom vedea că diferite practici, 

16 A se vedea în acest sens Enes Bayrakli, Farid Hafez (ed.), European Islamophobia Report, SETA - 
Foundation for Political, Economic and Social Research, 2018.

17 Preocupată de problematica femeilor musulmane în România, în noiembrie 2017 am avut o 
discuție destul de amplă cu profesorul amintit despre situația care a avut loc în cadrul cursului pe care 
îl predă. Argumentele profesorului au fost unele ce țin de înțelegerea personală și atașamentele sale 
seculare, laice și cum înțelege conceptul de spațiu public, mai degrabă decât ca o atitutine îndreptată 
împotriva islamului.

18 Propunere legislativa pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011), 
din Decembrie, 2017, https://adevarul.ro/educatie/scoala/lege-antiburka-scolile-romania-masu-
ra-siguranta-manifestare-urii-fata-islam--1_5a3bdf44d7af743f8d957e58/index.html 
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au fost comune (tributare lungii perioade de conviețuire și relaționare cu Imperiul 
Otoman, perioada fanariotă, etc…)19 și s-au influențat și respins reciproc. 

Femeile și corpurile lor, așa cum o spune elocvent Seyla Benhabib, sunt locul 
simbolic și cultural în care societățile umane își scriu sistemul moral20. Astfel, con-
flictele interculturale se concentrează adesea pe practici cu dimensiuni „morale” 
puternice, cum ar fi purtarea vălului, mutilarea genitală feminină, poliginia și căsă-
toriile forțate, practici ale divorțului, care implică femei: îmbrăcămintea, corpul lor, 
statutul lor legal. În ultimele decenii, o atenție deosebită a fost acordată dimensiunii 
de gen a confruntărilor interculturale de către politicieni, legislatori, instanțe, sa-
vanți și mass-media. Multe legi adoptate în diferite țări occidentale vizează practici, 
cum ar fi mutilarea genitală feminină și acoperirea corpului, în mod special a feței și 
capului, care afectează exclusiv femeile aparținând minorităților musulmane.

Oricare ar fi răspunsurile, premisa acestor dezbateri este că există un conflict 
între drepturile religioase/culturale și egalitatea de gen, și că societățile liberale pri-
mitoare sunt în mod legitim împuternicite să realizeze un echilibru între drepturile 
concurente ale femeilor aparținând grupurilor minoritare. În acest sens, vălul - sau 
anumite tipuri ale acoperământului corpului femeilor musulmane - a fost conside-
rat greu de reconciliat cu egalitatea de gen, cu valoarea egală a femeilor, cu autono-
mia, demnitatea și libertatea lor. 

Multe dintre studiile care abordează acest tip de subiecte, în special cele femi-
niste sau cele legate de drepturile omului, atrag atenția asupra faptului că nu putem 
ignora faptul că multe țări predominant musulmane, în special cele guvernate de 
legea religioasă (a se vedea cazul Iranului , Afganistanului și al Arabiei Saudite în 
mod special) , prezintă în mod special probleme acute în ceea ce privește tratamen-
tul femeilor. Acestea se concentrează în jurul unor critici autentice legate de siste-
mele juridice, normele și practicile opresive unde, de multe ori cultura este vizată 
ca și garant și mediul propice pentru dezvoltarea acestor abuzuri. Mulți cercetători 
susțin că examinarea matricei culturale a practicilor opresive de gen se încadrează 
în expertiza antropologilor, nu a judecătorilor și a legiuitorilor. Acest relativism 
cultural occidental este însă puternic contestat de mișcări din interiorul comuni-
tăților islamice, adesea aduse la tăcere prin mijloace ce presupun amenințarea sau 
stigmatizarea21. Feminismul islamic, islamul liberal22 sau progresist sunt curente 

19 A se vedea în acest sens Constanța Vintilă-Ghițulescu, În șalvari și cu ișlic - Biserică, sexualitate, 
căsătorie și divorț în Țara Românească a secolului al XVIII-lea, Ed. Humanitas, București, 2017.

20 Seyla Benhabib, The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era, Princeton Uni-
versity Press, 2002. 

21 În prezent, autoarea acestui articol lucreză la o cercetare calitativă despre femeile musulmane 
din România, între moralitate politică și moravurile islamice și aduce în discuție modul în care acestea 
contestă atât practicile din comunitățile din care fac parte cât și relativismul cultural atunci când vine 
vorba de apărarea drepturilor lor individuale - ex: dreptul de a divorța sau de a-și alege partenerul de 
viață sau custodia copiilor.

22 Nu în sensul ideologic al liberalismului occidental, ci un curent intelectual de interpretare al 
textului sacru coranic precum și o contextualizare istorică a imperativelor și recomandărilor coranice.
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care readuc în cadrul dezbaterilor academice în special, aceste practici pe care le 
contestă, le rediscută și, foarte important, le invalidează prin mijloace și procedee 
specifice filosofiei sau teologiei islamice23. De cele mai multe ori aceste studii, cerce-
tări, mișcări, trec neobservate în spațiul occidental și sunt insuficient mediatizate. 
Alte mișcări puternice sunt cele ale secularismelor din interiorul lumii islamice, de 
pildă cel turc sau iranian înainte de Revoluția islamică din anul 1979. O critică la fel 
de consistentă este legată de dublul standard al autorităților și societății occiden-
tale. Dacă sistemul juridic occidental este angajat serios pentru egalitatea de gen, 
spun criticii, ar trebui să se asigure că toate fetele și femeile, din toate culturile și 
religiile, se bucură pe deplin de drepturile lor la educație, de a munci, de a participa 
și de a fi reprezentate, în loc să demonizeze o parte din ei pentru că înglobează în 
felul lor de a îmbrăca valori care sunt privite de societățile occidentale, chiar dacă 
valorile similare nu au fost încă dezrădăcinate de la acestea din urmă.

Cu alte cuvinte, cercetătorii atrag atenția că învinovățirea islamului pentru 
patriarhat nu eliberează Occidentul de la rădăcinile sale patriarhale și nici nu scoa-
te patriarhatul din Orient. Suntem puși doar în fața unei retorici binecunoscute, 
standard, una care, așa cum a spus Yael Tamir, „ne conduce la condamnarea altor 
societăți, minimalizând în același timp deficiențele proprii. Prin urmare, aceasta 
împiedică critica interculturală fructuoasă și favorizează ipocrizia socială, poate 
chiar obtuzitatea morală și parohialismul”24.

În România, odată cu valurile de refugiați dar și cu stabilirea miilor de femei 
imigrante provenind din țări musulmane, sporadic au apărut astfel de discuții. 
Teme precum multiculturalismul, aspecte etice ale triunghiului gender - etnie - re-
ligie, sau cum răspundem diversității culturale, nu sunt subiecte care să se afle pe 
agenda publică, nu sunt nici subiecte ale unei preocupări educaționale instituțio-
nalizate și reprezintă un spațiu gol pe agenda politică deși toate acestea fac parte 
din niște preocupări ale unui viitor nu tocmai îndepărtat. O permanentă evitare, 
nu face altceva decât să lase locul unor derapaje atât politice cât și în cadrul socie-
tății în tot ansamblul ei. Cu toate acestea, prin prisma unui lung șir de observații 
participative, putem descrie, destul de modest, câteva aspecte ale unui ”acord mu-
tual informal” care să reflecte cum putem armoniza culturi diferite, și, mai exact, 
cum femeile aduc un aport consistent la această armonizare interculturală. Știm că 
frica, teama de ”celălalt”, provine din necunoaștere, din faptul că nu știm cine este 
în profunzime, nu îi cunoșteam obiceiurile, tradițiile, felul de a fi. Necunoscutul 
ridică suspiciuni, ne îndepărtează, ridică ziduri de protecție care nu au legătură cu 
realitatea. Începând cu anii 2000, femeile musulmane din comunitățile imigrante, 

23 În limba română, a se vedea Alina Isac Alak, Statutul femeilor în islam, Editura Polirom, Iași, 
2016.

24 Yael Tamir, The author’s reply to critics of her article Hands Off Clitoridectomy, Boston Review, 
Octombrie – Noiembrie, 2006 



214 / Caiet documentar 5 Calitatea vieții

în special din București și Constanța, organizează festivaluri ale culturii, festivaluri 
culinare prin care aduc la cunoștința populației majoritare muzica, poezia, instru-
mentele, obiceiurile din diferite regiuni geografice ale Turciei de pildă, obiciuri culi-
nare care aduc oamenii împreună pentru a schimba impresii, mărturisiri, descrieri 
în comparație ale propriilor culturi, sau care provoacă la dialoguri deschise pe teme 
de religie, filozofie, artă. În cadrul acestor evenimente organizate cu regularitate și 
devenite deja tradiție25 , sunt aduse în discuție idei prin care se promovează o cale 
de mijloc între laic și religios - islamic, și o permanentă promovare a toleranței și a 
comunicării interculturale și interconfesionale.

Etica grijii față de ceilalți - valoare centrală a religiei musulmane, altruismul, 
evitarea pe cât posibil a conflictelor ideologice, politice, sunt în mod repetat pro-
movate de aceste femei. Multe dintre ele își definitivează studiile în România, sunt 
înscrise în programe doctorale pe teme dintre cele mai diverse, economie, psiho-pe-
dagogie, științe ale educației, sociologie, medicină sau altele. O altă inițiativă care 
din păcate în acest an nu a mai putut fi pusă în practică din cauza pandemiei, este 
legată de tradiția familiilor musulmane de imigranți de a invita la cina de iftar - 
masa de deschidere a postului la asfințitul soarelui în timpul Ramdanului, familii 
de români, creștini sau nu, pentru a împărtăși tradițiile, rețete culinare, pentru 
a-i cunoaște pe musulmani la ei acasă. Anul 2019 a avut un real succes în cadrul 
comunității, peste 300 de familii de români răspunzând acestei invitații și fiind 
prezenți în casele musulmanilor. Una dintre cele mai importante inițiative ale fe-
meilor din comunitatea musulmană din București - cu precădere cea turcă, este 
legată de înființarea unei asociații - Asociația pentru Dialog și Valori Universale. 
Formată, condusă și organizată exclusiv de femeile din comunitate este un proiect 
care s-a desfășurat pe parcursul mai multor ani și a ajuns în această formă. Feme-
ile musulmane din comunitatea imigrantă turcă din București încă din 2010, au 
încercat crearea unui pod intercultural prin care să redescopere valorile esențiale 
și să le reactualizeze în viața de zi cu zi, fie că vorbim despre domeniul științific, 
social sau cultural. De-a lungul timpului, fie că s-a numit Platforma de Dialog din 
România (RODIAP), Asociația de Prietenie Româno-Turcă (APRT) sau Centrul de 
Cercetare Interculturală (IRC), ideea a fost întotdeauna aceeași: indiferent de etnie, 
religie sau orice altă apartenență identitară, indivizii unei societăți trebuie să se 
implice activ în promovarea valorilor care dau unitate grupului și conduc spre pro-
gres. Declarând educația ca o valoare universală, femeile organizate în jurul acestei 
asociații au promovat evenimente, dezbateri, prelegeri abordând teme centrale de 
interes universal privite din diferite unghiuri susținând în același timp demersuri 

25 Este vorba despre Festivalul Anatolian și Festivalul Turcesc care are loc în fiecare an la sfârșitul 
lunii sfinte din calendarul islamic, Ramdan, și în fiecare lună iunie și septembrie din an în Parcul IOR. 
De asemenea, după ce festivalurile au loc în București, există o caravană a festivalului care se organi-
zează apoi în orașe precum Iași, Cluj, Arad, Brașov, Timișoara.
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umanitare și de responsabilizare socială. Subiectul multiculturalității, al dialogului 
intercultural dar, mai ales, promovarea pluralismului cultural, este de asemenea în 
centrul preocupărilor asociației. Foarte puține dintre inițiativele femeilor musul-
mane din România sunt cunoscute publicului larg. 

Concluzii
Necesitatea abordării unor subiecte și problematici precum cele expuse mai sus, 
probabil vor fi din ce în ce mai necesare și pentru spațiul public românesc. Atunci 
când vine vorba despre triunghiul gender - etnicitate -religie, există necesitatea unor 
cercetări și studii aprofundate dar și a unor dezbateri publice. Dezbaterile publcie 
au nevoie de specialiști și au nevoie de o abordare obiectivă și de evitat culturalistă. 
Venind în întâmpinarea abordărilor culturaliste, pentru viitor ar trebui să ținem 
cont de două elemente esențiale: în primul rând să renunțăm la tendința de a în-
țelege culturile ca entități omogene și fixe, cu granițe ascuțite, fără a fi atenți la 
diversitatea „internă” și la influențele „externe”; a doua renunțare necesară este 
legată de tendința de a reifica culturile, adică de a vedea culturile ca lucruri fixe care 
există independent de „purtătorii” lor specifici, mai degrabă decât ca procese care 
implică agenția umană (în sensul de ființă autonomă) și creativitatea deopotrivă. 
Efectul abordărilor culturaliste, nu este ceva necunoscut pentru zona academia sau 
chiar una mai profană. Încadrarea provocatoare a islamului ca fiind o religie opresi-
vă pentru femei, a avut o consecință viciată: imigranții/tele se simt atacați din cau-
za tonului negativ al dezbaterilor publice despre ei și modul lor de viață. Ei percep 
această situație legată de religia și cultura lor ca și cum a devenit un teren de joacă 
în mâna liderilor de opinie. Aceasta duce la o reacție din partea lor care se manifestă 
fie în răspunsuri pasive sau active, fie, de multe ori, violente.

Ceea ce consider însă imperios necesară este vocea femeilor care se regăsesc 
în interiorul acestor comunități cu aceste problematici. Ele trebuie să fie nu doar 
subiecte cercetate ci, mai ales, parte autonomă de exprimare și revendicare a pro-
priilor gânduri, dorințe, conștiințe. Dacă există ceva din spațiul occidental care poa-
te fi de ajutor sau benefic acestor femei și benefic unei armonizări între culturi, este 
de a da posibilitatea necondiționată a acestor femei să se exprime. Atât în termeni 
religioși, cât și culturali, sociali, politici, premiza unei armonii durabile inter și mul-
ticulturale este dialogul și exprimarea liberă. 



Problema migrației, o provocare  
pentru societatea viitorului din perspectivă globală  
și națională1

Mihai Sebe

Ultimii ani au (re)adus în atenția opiniei publice naționale și europene problema 
migrației, o problemă adesea ignorată sau tratată în tușe groase, fără a avea o dez-
batere bazată pe date. Astfel criza refugiaților și a migranților din anul 2015 a pus 
Uniunea Europeană și implicit România în fața unei provocări care a relevat slăbi-
ciunile instituționale existente în fața unei crize care nu era o „lebădă neagră” ci 
mai degrabă o situație previzibilă și, în linii mari, evitabilă.

Dificultățile care reies din abordarea acestei tematici rezidă, în opinia acestui 
autor, încă din aspectele terminologice ale problemei, la nivel internațional neexis-
tând o definiție universal acceptată pentru „migrant”. Pentru scopurile prezentu-
lui articol voi utiliza definiția furnizată de către Organizația Internațională pentru 
Migrație și anume „o persoană care pleacă dintr-un loc în altul, care traversează o 
frontieră internațională sau se deplasează în interiorul unui stat, departe de locul 
de rezidență sau de familie, făcând abstracție de: (1) statutul juridic al unei per-
soane; (2) tipul deplasării (voluntară/involuntară); (3) cauzele care au determinat 
deplasarea sau (4) care este durata șederii.”2

Înainte de a aborda provocările migrației este important să stabilim în primul 
rând dimensiunea problemei. Astfel în anul 2019 avem un număr de apro-
ximativ 272 milioane de migranți internaționali (care locuiesc în afara țării 
unde s-au născut) reprezentând aproximativ 3,5% din populația lumii (de la apro-
ximativ 174 milioane în anul 1995). 

Din acest total aproximativ 82,6 milioane se regăsesc în Europa (aprox. 
30,4 milioane în Europa Occidentală, 20,3 milioane în Europa de Est, 16,5 milioa-
ne în Europa de Sud respectiv 15,1 milioane în Europa nordică) aproape 30% din 

1 Acest material este un material de lucru (working paper) și implicit reprezintă o cercetare în 
curs de desfășurare. Opiniile exprimate în acest material aparțin doar autorului și nu reflectă în niciun 
fel politica sau poziția oficială a organizațiilor la care autorul este afiliat.

2 Centrul de Drept al Avocaților, Glosar de termeni în domeniul azilului, Chișinău, 2017, disponi-
bil online la adresa https://cda.md/files/Glosar_de_termeni_in_domeniul_azilului.pdf respectiv UN 
IOM, Who is a migrant?, 2020, disponibil online la adresa https://www.iom.int/who-is-a-migrant 
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totalul migranților internaționali3. Europa se află de asemenea în top prin faptul că 
Germania este pe locul doi în lume ca și total migranți internaționali cu 13,1 mili-
oane (în timp ce România are aprox. 462 600 migranți internaționali)4.

Acestea fiind cifrele putem afirma că tendința la nivel global privind mi-
grația internațională este una ascendentă cu posibilități de accentuare în vii-
tor. 

Figura 1: Tendințe globale referitoare la creșterea numărului de migranți internaționali
Sursa: Global Migration Data Portal, Total number of international migrants at mid-year 2019, 2020, 

https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2000&m=1

Ecomigrația, noua tendință la nivel mondial
Dacă până în prezent există o vastă literatură de specialitate cu privire la migrația 
cauzată de motive socio-economice sau politice, migrația cauzată de schimbări-
le climatice a primit relativ puțină atenție, aceasta reprezentând o nouă tendință 
la nivel internațional. Termenul de „migrant de mediu ” (environmental migrant) va 
fi detaliat de Organizația Internațională pentru Migrație care îl definește ca fiind 
acea persoană care ca urmare a schimbărilor climatice își părăsește locul de domiciliu și 
se mută în altă parte a țării sau în afara ei5 

3 United Nations, Migration, 2020, disponibil online la adresa https://www.un.org/en/sections/
issues-depth/migration/index.html respectiv Global Migration Data Portal, Total number of interna-
tional migrants at mid-year 2019, 2020, disponibil online la adresa https://migrationdataportal.or-
g/?i=stock_abs_&t=2019&m=1 

4 Global Migration Data Portal, Total number of international migrants at mid-year 2019, 2020, 
disponibil online la adresa https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2019&cm49=642 

5 IOM, Discussion Note: Migration and the Environment, MC/INF/288, 1 noiembrie 2007, dispo-
nibil online la adresa https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/about_iom/en/
council/94/MC_INF_288.pdf 
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O primă estimare furnizată de un raport al Băncii Mondiale din anul 2018 ne 
oferă o cifră amețitoare – aproape 143 milioane de persoane din Africa Sub-sahariană, 
Asia de Sud și America Latină ar putea fi forțate să migreze ca urmare a schimbărilor cli-
matice până în anul 2050 dacă nu se iau măsuri de prevenție6. Au fost realizate esti-
mări similare care prevăd o sporire a numărului de cereri de azil în Uniunea Europeană 
ca urmare a schimbărilor climatice cu aproape 28% până în 21007.

Recenta criză sanitară a adus în discuție și problematica migrației ca urma-
re a crizei generate de COVID-19. Măsurile de carantinare, distanțarea socială și 
interdicțiile de călătorie au dus la oprirea activității economice și la afectarea vieții 
comunitare. Întrucât o mare parte din zonele urbane bogate sunt puternic afectate 
de coronavirus, acestea fiind o destinație predilectă a migranților, impactul asupra 
acestora este unul direct, ei fiind adesea în prima linie a celor afectați. În plus con-
secințele sunt agravate de problema remitențelor economice care au scăzut respec-
tiv de reîntoarcerea în țările de origine a numeroși migranți8.

Având în vedere natura prezentei intervenții provocările migrației sunt pre-
zentate de o manieră succintă ținând seama de intenția de a provoca mai degrabă 
o discuție decât de a oferi răspunsuri la întrebări dificile, răspunsuri greu de oferit 
într-un spațiu atât de mic.

Principale provocări: integrării migranților internaționali, radicaliza-
rea gazdelor, suprapopularea orașelor

Va fi vorba de crearea oportunităților de cazare, de angajare, de acces la in-
frastructură medicală și educațională etc. Pe scurt de tranziția de la temporar la 
permanent.

O altă provocare este acea a comunităților gazdă. Cum putem transforma 
comunitățile în care migranții se stabilesc în zone stabile, ferite de provocări politi-
ce în care inegalitatea să fie redusă spre a elimina radicalizarea cetățenilor? O aten-
ție sporită va trebui acordată educației pentru a preveni radicalizarea cetățenilor și 
a reduce tensiunile provocate de factorii culturali și economici.

Foarte importantă va fi și pregătirea orașelor spre a face față provocă-
rilor climatice și migrației cauzate de factori de mediu. Planificatorii urbani 

6 Rigaud, Kanta Kumari; de Sherbinin, Alex; Jones, Bryan; Bergmann, Jonas; Clement, Viviane; 
Ober, Kayly; Schewe, Jacob; Adamo, Susana; McCusker, Brent; Heuser, Silke; Midgley, Amelia. 2018. 
Groundswell : Preparing for Internal Climate Migration. World Bank, Washington, DC. © World Bank. 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29461 

7 Anouch Missirian, Wolfram Schlenker, ”Asylum applications respond to temperature fluctua-
tions”, Science, 22 decembrie 2017, disponibil online la adresa https://science.sciencemag.org/con-
tent/358/6370/1610 

8 Banca Mondială, COVID-19 Crisis Through a Migration Lens, Migration and Development Brief 
32, Aprilie 2020, disponibil online la adresa https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/
handle/10986/33634/COVID-19-Crisis-Through-a-Migration-Lens.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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vor trebui să gândească noi maniere de creștere a orașelor spre a evita crearea de 
zone lipsite de facilități, suprapopulate și insalubre.

De asemenea o prioritate va fi politica de relocare a migranților. Cum pu-
tem asigura o repartizarea socio-economică și geografică a migranților spre a evita 
formarea unor focare de sărăcie și radicalizare reprezintă o întrebare cheie pentru 
clasa politică și planificatorii urbani.

O altă provocare majoră va fi regularizarea migrației. Am asistat în ultimii 
ani la o sporire fără precedent a migrației ilegală. Identificarea unor formule potri-
vite pentru a gestiona această situație nu poate decât să ducă la reducerea abuzuri-
lor și la stabilizarea unei situații potențial explozive9.

Este importantă de asemenea dezvoltarea unei politici coerente de reuniu-
ne a familiilor migranților. Această temă a devenit una importantă în numeroa-
se societăți și în special în Europa de Vest.

Gestionarea participării politice a migranților este de asemenea o provo-
care întrucât în ultima vreme implicarea lor politică în calitate de votanți sau chiar 
de candidați fiind pe agenda publică.

În cele din urmă chestiunea naturalizării migranților este un subiect con-
troversat naturalizarea fiind un element important dar nu definitoriu în buna in-
tegrare în noua lor societate. Mai mult posibilele dezechilibre cauzate de un flux 
masiv de migranți care obțin naturalizarea poate dezechilibra scena politică loca-
lă10.

Provocările menționate anterior sunt provocări care se regăsesc la atât la ni-
vel european cât și național, ele necesitând o abordare integrată în folosul tuturor 
părților implicate. Migrația nu reprezintă o soluție magică la nivel european pentru 
rezolvarea problemelor demografice sau economice. În schimb, gestionată în mod 
corespunzător poate duce la sporirea prosperității colective. 

9 Ratna Omidvar, The biggest issues facing migrants today - and what we can do to solve them, World 
Economic Forum, 2016, disponibil online la adresa https://www.weforum.org/agenda/2016/11/
the-biggest-issues-facing-migrants-today/ 

10 Organizația Internațională a Migrației, World Migration Report 2020: Chapter 6 Migration, in-
clusion and social cohesion: Challenges, recent developments and opportunities, 2020, disponibil online la 
adresa https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020-chapter-6 



Corectitudinea politică și exploatarea divizării sociale

Miruna Butnaru-Troncotă

„Limbajul corect politic este premisa pentru o lume fără discriminare”.
Anatol Stefanowitsch

„Corectitudinea politică e, de fapt, o negare a realității”.
Pascal Bruckner

În volumul „Lumea în 2020 – o schiță a viitorului global prezentată de Consiliul 
Național de Informații al SUA”1, publicat acum mai bine de un deceniu - printre 
predicțiile făcute privind fenomenele caracteristice actualității apar menționate și: 
ascensiunea naționalismului și tendința către populism, politica identitară - bazată 
pe convingeri religioase și pe afilieri etnice ca reacție la globalizarea agresivă, ce 
creează o ruptură evidentă între elitele transnaționale și publicul devenit tot mai 
„patriot”. Ei bine, viitorul e deja aici. Una din sursele acestei evoluții pe care o pu-
tem ușor recunoaște ca o descriere fidelă a zilelor noastre ar fi anii ’90 marcați de 
deconstrucția lumii „așa cum o știam” (adică în versiunea ei liberală și conservatoa-
re din SUA) care, printre altele, a dus la propagarea multiculturalismului și a luptei 
împotriva discriminării, și a deligitimat rasa și etnia ca baze ale identității națio-
nale. Nu e deloc întâmplător că în aceeași perioadă a anilor ’90, ai sfârșitului de 
Război Rece, au apărut și primele discuții articulate despre „corectitudinea politică” 
(CP de aici încolo), conceptul asupra căruia vreau să reflectez în cele ce urmează. 
Acum mai bine de trei decenii acest concept era unul exclusiv elitist, discutat doar 
de un număr foarte redus de intelectuali occidentali ca parte a unor transformări 
de curriculă în universitățile americane. În schimb, astăzi termenul a ajuns să fie în 
centrul atenției și a dezbaterilor publice, depășind cu mult cercurile elitiste, în jurul 
său creându-se numeroase controverse și apărând tot mai des în limbajul uzual. 
Evident, sensul său a ajuns să fie foarte distorsionat și politizat. Având în vedere 
că el a apărut cu referire la nevoia de reformă a modului de predare a anumitor 
subiecte în mediul educațional, și a influențat mai multe generații de studenți, și 
având în vedere forța lui de a antagoniza societăți diverse în zilele noastre, la nivel 
global, e nevoie cu siguranță să reflectăm la formele de manifestare și consecințele 
dezbaterii despre CP ca unul din elementele cheie ce definesc cadrul global actual, 
și ca parte a paradigmei educaționale corelate cu acesta. 

1 „Lumea în 2020 – o schiță a viitorului global prezentată de Consiliul Național de Informații al 
SUA”, cu o postfață de Dan Dungaciu, editura Cartier, Chișinău, 2010.
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Corectitudinea politică –cine e și ce vrea
Într-o eră digitală a fragmentării comunicaționale accentuate, diviziunile întreținu-
te sau chiar mărite exponențial (mai ales în perioade electorale) de tema CP merită 
o analiză atentă. La nivelul opiniei comune, modul de înțelegere și definire al CP 
pendulează între extreme, fiind definit fie ca un produs al marxismului cultural 
desprins din Școala de la Frankfurt, care ar fi „colonizat” nu doar universitățile 
americane spre final de Război Rece, ci și spațiul public, și apoi sfera vieții private 
căpătând trăsături „totalitare”, fie ca o reacție „conservatoare“ de respingere a evi-
dențelor privind discriminarea, cu scopul de a-și ascunde crimele, a-și proteja privi-
legiile, ierarhiile și pozițiile dominante de putere, negând realitatea și extrapolând 
excepțiile. Acest lucru a fost confirmat de faptul că în timpul campaniei electorale 
pentru alegerile din 2016, conceptul de CP a fost „înfierat” în mod explicit de Do-
nald Trump drept sursă a problemelor societății americane2. Astfel, scopul acestui 
capitol este de a analiza în primă fază contextul și dinamica ideilor în evoluția CP 
global și apoi mai specific cu manifestările ei în România, și apoi în final de a încheia 
cu o serie de predicții privind evoluțiile de viitor.

Nu e deloc ușor să reflectezi la adresa CP într-o perioadă în care aproape nicio 
mențiune în treacăt a termenului nu trece neobservată, și în care rar mai poate fi 
purtată o discuție pe tonuri moderate și nuanțate despre el. Popularitatea concep-
tului stă probabil și în faptul că e generator de conflicte aprinse, tensionate, im-
plicând mai multe emoții și pasiuni decât rațiune, angajând în dezbatere categorii 
foarte diverse de oameni și acoperind o arie de domenii aproape nelimitată. El însă 
a fost extrem de trivializat, decontextualizat masiv și redus la o serie de sloganuri 
folosite uneori complet fără discernământ atât de detractori, cât și de susținători, 
adesea cu o anume agendă politică în spate. Prin urmare cu greu se mai poate folosi 
termenul de CP cu inocență sau neutralitate. Voi pleda însă în cele ce urmează pen-
tru o înțelegere cât de cât nuanțată a conceptului, așa că trebuie de la bun început 
să elimin din definiție versiunile radicale.

Cuvintele creează realitatea
Dar cum a început totul? Plecând de la o serie de constatări - și anume că cei care 
domină dezbaterile publice relevante sau care iau decizii sunt de obicei bărbați, albi, 
heterosexuali - unii gânditori au considerat că această stare de fapt e „incorectă”, 
pentru că atestă privilegiul unor grupuri atât în luarea deciziilor prezentului, ce afec-
tează toate comunitățile, nu doar pe cele „favorizate” de acele decizii, ci și în memo-
ria colectivă prin supra-reprezentarea lor în manuale, și prin invizibilizarea altor 
contribuții. Are o relevanță reală încurajarea diversității în spațiile publice, cât și în 

2 ‘Trump: I’m so tired of this politically correct crap’, Politico, 23.09.2015, disponibil la: https://
www.politico.com/story/2015/09/donald-trump-politically-correct-crap-213988 
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manuale, în ceea ce dăm mai departe generațiilor viitoare? Acestea au fost tipurile 
de întrebări și tematici problematizate de primii gânditori ai CP. Cei care au început 
să își pună aceste întrebări erau intelectuali de stânga, formați în mijlocul revoltelor 
anului ’68, într-o Americă a discriminării sistematice pe mai multe niveluri - rasiale, 
etnice, de gen, de orientare sexuală. Aceasta era și o perioadă marcată profund de 
ultra-ideologizare - și anume perioada de vârf a Războiului Rece. Aceste subiecte 
au început să fie ridicate în universitățile americane de intelectuali preponderent 
umaniști, care nu considerau drept legitimă acceptarea stării de fapt - a acestei „am-
nezii” istorice, sistemice în care doar unele voci au dreptul să fie în manuale, adică și 
își spună/impună povestea, mai bine spus „versiunea lor asupra faptelor”, iar altele, 
aflate în inferioritate de putere (numerică sau doar simbolică, cum e cazul femeilor) 
să fie date uitării, prin excludere sau minimalizare și marginalizare. 

Primii susținători ai CP au problematizat discriminarea având ca sursă genul, 
etnia, orientarea sexuală, religia, handicapul, vârsta, rasa (uneori toate cumulate) 
toate fiind aspecte care nu se pot schimba și care nu țin de individ și care sunt folo-
site de anumite grupuri pentru a inferioriza sau a reduce la tăcere aceste categorii 
sociale. CP susţine că nu poţi categorisi oamenii după o singură trăsătură pe care 
tu o crezi fundamentală și au militat pentru acceptarea diversității și promovarea 
toleranței. Astfel, dezbaterile din jurul CP au marele merit a fi încurajat cercetările 
care să documenteze ce impact a avut/are discriminarea în diverse domenii și cum 
afectează ea calitatea vieții, percepția, statutul categoriilor discriminate, despre 
care se cunoștea foarte puțin. Interesul academic pentru categoriile defavorizate 
a crescut astfel exponențial după anii ’90. În acest context, mulți au acuzat adepții 
CP de la nivel academic că au instituit o „modă” de a cerceta mai ales aceste teme, 
și unica preocupare în mediul academic a devenit deconstrucția și discriminarea, 
teme ce au coincis și cu agenda politică de stânga și cu discursul anti-occidental al 
URSS/ al comuniștilor3.

Una din dimensiunile definitorii ale CP este pledoaria pentru folosirea unui 
limbaj inclusiv, care să nu mai jignească și care să respecte drepturile unor grupuri 
sociale defavorizate/ discriminate sistemic, recomandând folosirea unei termino-
logii considerată mai „corectă”, adică nonrasistă, nonsexistă, non-ageistă, nonpa-
triarhală etc. Susținătorii CP pornesc de la ideea că limbajul creează atitudinea. Ei 
subliniază importanța a ce cuvinte folosim și în ce context, pentru că prin ele defi-
nim realitatea (prezentă, trecută sau viitoare). Sigur, nu cuvintele de unele singure 
sunt influente, dar cuvintele pun baza a ceea ce apoi sistemele sociale, instituționa-
le creează pe baza unor decizii. S-a propus astfel ideea de „curățare” a limbii de ter-
meni discriminatorii, pornind de la premisa că gândirea va fi și ea astfel „eliberată’ 

3 Angelo Codevilla, „The rise of Political Corectness”, The Independent Institute, 28.11.2016, dis-
ponibil la https://www.independent.org/publications/article.asp?id=8932
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de tendințe de dominare și suprimare, iar în consecință acțiunile din cadrul vieții 
sociale nu vor mai produce inegalitate.

În esenţă, CP înseamnă conștientizarea faptului că unele cuvinte au un anu-
mit impact social negativ și ar trebui folosite în mod conștient de către public. S-a 
pornit de la constatarea cinic-machiavellică că cei care au avut forță fizică, militară 
sau politică și-au exercitat discreționar puterea față de ceilalți, modelând atât legile 
statului, cât și normele morale ale vremii, după interesele proprii. Limbajul este 
considerat de aceea o oglindă a relațiilor de putere din societate. Drept consecință, 
limba a preluat și ea raportarea grupului puternic la membrii grupului slab și a nor-
malizat folosirea de termeni reproduși de la o generație la alta precum: țigan, jidan, 
bozgor, gălbejit, poponar, cioroi, retardat, țărănoi etc. Acești termeni sunt adesea 
folosiți chiar și de către grupurile ce erau astfel desemnate, aceștia ajungând să 
își internalizeze percepția de inferioritate. Ceea ce CP a încercat inițial să atragă 
atenția că e nevoie de mai multă atenție la termenii pe care îi folosim public, și 
mai ales la cei cu o conotație negativă, derogatorie, care au un trecut cultural foar-
te întunecat. Drept soluție, au venit cu o serie de termeni alternativi, care să nu 
ofenseze. Să aplici principiile CP în mod concret înseamnă să nu spui „negru”, ci să 
spui „afro-american”; să nu spui „țigan”, să spui „rom”; să nu spui „handicapat”, să 
spui „persoană cu dizabilități”; să nu spui „boșorog”, să spui „persoană în vârstă” 
și tot așa tocmai pentru a se reaminti că nu etnia/ vârsta/ genul definește în mod 
unilateral o persoană. Mai mult, termenii definiți drept „incorecți politic” precum 
„negru”, „țigan” sau „jidan” au fost folosiți în perioade istorice în care au reflectat 
apariția unor grupuri de forță și atitudinea lor față de alte grupuri, mai slabe, și au 
fost folosiți pentru a justifica abuzul, chiar crima. Folosirea lor în actualul context 
arată nu doar ignoranță istorică, ci și dispreț față de toate faptele reprobabile pe 
care persoanele care foloseau aceste cuvinte le-au provocat. Nu e deci vorba doar de 
a spune cuiva „negru” și atât, ci este vorba despre comportamentul (cel mai desea 
negativ, disprețuitor, de minimalizare) care urmează acestui cuvânt. Susținătorii 
CP au observat astfel că prin intermediul unor modele sau formule verbale pot fi 
exprimate jigniri sau conţinuturi depreciative, fără ca persoana care le folosește să 
fie trasă la răspundere pentru afirmațiile sale. După același model de gândire func-
ţionează și limbajul care exclude femeile (denumirea unor meserii fără particula 
feminină de exemplu în limba română). Din aceste motive, și a acestei preocupări 
pentru sensibilizarea la cuvintele folosite, detractorii definesc CP adesea drept o 
„poliție a limbajului.”

Îndreptarea nedreptății
O altă dimensiune a CP nu a fost doar constatarea nedreptății, ci a vrut să treacă 
și la acțiune – la remedierea acestei nedreptăți. Cum? Prin a crea un cadru legal 
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sau proceduri instituționale pentru a oferi dreptul entităților discriminate la a-și 
spune propria poveste, de a da „voce” unor grupuri fie minoritare, fie oprimate 
și excluse din „marile” teme studiate în universități - în cazul SUA fiind vorba de 
negri, de femei în general, de latinos sau de minoritățile sexuale (subiecte tabu pen-
tru America anilor ’60-’70). Astfel curricula universitară americană a început să 
includă cursuri axate pe multiculturalism, feminism, ecologism și studiile culturale 
postcoloniale, aceste teme rămânănd mereu asociate stângii progresiste americane, 
Partidului Democrat și mai ales programului politic al erei Clinton, continuat apoi 
de Barack Obama, ales în 2008 ca primul Președinte de culoare al SUA. Ca și impact 
vizibil, în SUA aceasta dezbatere a produs o deschidere academică către studierea 
și a unor texte și perspective non-occidentale, care să includă autori/autoare din 
Asia, Africa, India, Orientul Mijlociu, care până atunci lipseau. Acest interes pentru 
detabuizarea „celuilalt” a devenit apoi vizibil în tematicile filmelor de la Holywood 
sau ca politică de recrutare în companii private sau instituții de stat. Dorința de 
îndreptare a nedreptății a ajuns însă la un exces de zel iar implementarea sa a creat 
numeroase situații dificile, în care universitățile americane au angajat așa-numiți 
„agenți ai diversității” care au deschis procese unor numeroși profesori pentru fra-
zele sau atitudinile folosite în cadrul crusurilor sau a companiilor care au introdus 
angajaților cursuri obligatorii de „sensibilizare la multiculturalism”. Unele măsuri 
au mers astfel prea departe de intenția inițială. Astfel, CP doar a recomandat în pri-
mă fază, dar apoi a ajuns să și impună (prin folosirea unor instrumente legislative) 
modificări de limbaj și de atitudine, pentru a nu jigni pe cei vulnerabili și pentru 
a preveni comportamente abuzive în baza acestor termeni, de care abundă istoria 
ultimelor două secole. Astfel de măsuri au ajuns să creeze un alt tip de nedreptate. 
O altă consecință directă a dezbaterilor născute de CP au fost măsurile care să pună 
„în avantaj” minoritățile - discriminarea pozitivă. Inițial, argumentelor de vehe-
mentă opoziție era foarte greu să le aduci contraargumente bazate pe exemple și 
dovezi solide din simplul motiv că nu existau aproape deloc cercetări sistematice 
legate de impactul respectării pluralității, și a contribuțiilor însemnate a anumitor 
categorii minoritare asupra anumitor domenii. De aceea, adepții acestei prime ge-
nerații a CP - au început chiar de la această constatare ca fiind un argument solid 
împotriva conservatorilor - lipsa de interes academic/științific pentru diversitate e 
chiar o dovadă a „invizibilizării” sistematice a celor vulnerabili - fie ei femei, negri 
sau alte minorități4. Drept soluție, susținătorii CP considerau că ar trebui încura-
jate cu precădere aceste voci aflate în minoritate și marginalizare, prin politici spe-
ciale adresate doar lor. Propunerile cele mai concrete au vizat crearea unui sistem 

4 vezi aceste argumente și în Chimamanda Ngozi Adichie, „The Danger of a single story’, TED 
Global 2009, disponibil la https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_
of_a_single_story/up-next?language=ro 
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de „cote” (locuri speciale doar pentru ei) cu scopul de a favoriza și a stimula parti-
ciparea minorităților/ a femeilor. Așteptarea era că în timp, valoarea și gradul lor 
de expunere publică va crește, tocmai ca răspuns la crearea unui sistem de sprijin 
care le facilitează accesul la piața ideilor și la dezbaterile publice. Astfel au apărut 
măsurile „afirmative” cum au fost ele numite, prin care în decurs de câteva decenii 
s-a ajuns la creșterea masivă a participării și integrării persoanelor de culoare în 
universitățile americane de top (spre exemplu), sau a femeilor în funcțiile de con-
ducere. Susținătorii CP argumentau aceste tipuri de politici pe baza ideii că, fiind 
menținute în marginalizare și sistematic „neascultate” și chiar uneori devalorizate, 
vocile non-majoritare nu vor avea șansa de a se face afirmate la același nivel cu cele 
majoritare, cu atât mai mult cu cât selecțiile și topurile sunt realizate după criteriile 
majorității (vezi juriile formate în special din bărbați, spre exemplu).

Rezistența la Corectitudine politică – acuzele de totalitarism
Previzibil, astfel de propuneri „revoluționare” a fost însă întâmpinate cu multă 
rezistență de alte grupuri de intelectuali, în principali neoconservatori de dreap-
ta, care vedeau în aceste teme doar o marotă „stalinistă”, comunistă, periculoa-
să pentru societățile liberale. Aceștia adesea folosesc denumirea de „fulg de nea” 
(snowflake în original) pentru a critica noile generații, mult mai sensibile la proble-
ma respectării diversității și a non-discriminării și a acțiunilor de discriminare afir-
mativă. Ei sunt astfel acuzați că sunt răsfățați, infantili și prea sensibili, fiind astfel 
creați de ideologia CP care este una a victimizării și acuzării. Printre intelectualii 
globali foarte critici la adresa CP sunt Lionel Schiever,5 Jordan Peterson6 sau Pascal 
Bruckner7. Ei acuză CP de excese și de instaurarea unei adevărate „dictaturi”. Dar 
de ce nu vor unii oameni să renunţe la folosirea limbajului catalogat drept „incorect 
politic”? Ca argumente împotriva limbajului politic corect se invocă, de regulă, fap-
tul că ar fi vorba despre o interdicţie de a vorbi și gîndi într-un anumit fel, că ar fi o 
formă de cenzură și, ca atare, o îngrădire a libertăţii de exprimare. Cu alte cuvinte, 
această corectare a limbajului ar avea un efect negativ asupra democrației și ar echi-
vala cu „o spălare a creierului”. Pascal Bruckner vorbește despre promovarea unui 
„rasism imaginar” instrumentalizat politic de anumite grupuri (exemplele lui fiind 
direct legate în special pe tema islamofobiei în Franța), fiind folosit ca un adversar 
al libertății cuvîntului, el reușind să suprime „libertatea pe care o avem de a critica”. 

5 ‘Lionel Shriver says ‚politically correct censorship’ is damaging fiction’, The Guardian, 
22.02.2018, disponibil la https://www.theguardian.com/books/2018/feb/22/lionel-shriver-says-po-
litically-correct-censorship-is-damaging-fiction 

6 Jordan Peterson, ‘The right to be politically incorrect’, National Post, 8.11.2016, disponibil la 
https://nationalpost.com/opinion/jordan-peterson-the-right-to-be-politically-incorrect 

7 „Corectitudinea politică e, de fapt, o negare a realității“ – interviu cu Pascal BRUCKNER, Di-
lema veche, 113-19.09.2018, disponibil la https://dilemaveche.ro/sectiune/la-zi-in-cultura/articol/
corectitudinea-politica-e-de-fapt-o-negare-a-realitatii-interviu-cu-pascal-bruckner ;
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El definește CP ca „un instrument care înăbușă orice altă viziune asupra lumii”, 
pentru că împarte lumea în mod artificial și reducționist doar în termeni de majo-
ritate oprimantă versus minorități oprimate, lipsind nuanțele. Mai mult decât atât, 
deși a pornit cu intenții bune, acesta a devenit doar „o ideologie care te împiedică să 
spui lucrurilor pe nume”8. Este sau nu liber cel care se simte mai tot timpul temător 
dacă spune altora ceea ce gândește? Detractorii CP susțin că astfel este înăbușită 
dinamica opiniilor în societăți libere, care trebuie să se bazeze pe o critica liberă 
a aspectelor dăunătoare realității sociale. Iar această critică liberă și exprimare a 
îndoielii căreia CP îi pune „călușul în gură” este dealtfel chiar indispensabilă ameli-
orării aspectelor care ne nemulțumesc.

Nu doar că acești critici nu consideră că CP ar contribui la o lume fără discrimi-
nare, ci dincontră îi acuză pe aceștia de „totalitarism cultural” sau ipocrizie, aver-
tizând că acesa va produce răsturnarea de valori în societate. Argumentul acestora 
este că nedreptatea e parte naturală din societate, la fel cum este și asimetria de 
putere - prin urmare ea trebuie prezervată și nu în mod artificial îngradită/ascunsă. 
Mai mult, ei susțin că o lume fără discriminare nu e o lume reală, ci e o utopie no-
civă care vrea să niveleze, să uniformizeze forțat lumea în care trăim. În acest sens 
ei aduc permanent drept exemplu ilustrativ comunismul stalinist (sau cel ceaușist 
în cazul României) care s-a construit pe aceleași premise și au dus la abuzuri, repre-
siune și chiar crime în numele idealurilor dreptății. U alt contraragument puternic 
este acela al lipsei de meritocrație - dacă încurațezi pe cineva doar pe criteriul genu-
lui, sau al etniei și îl faci să fie selectat într-o competiție doar folosind acest ecriterii 
și nu pe cel al valorii atunci vei distorsiona selecția, și vei promova non-valori, doar 
de dragul egalității, ceea ce în domeniul artei sau al știiței poate fi dfoarte nociv și 
poate crea nemulțumiri și frustrări în rândul celor ce au „merite reale”. 

Corectitudinea politică și „vânătoarea de vrăjitoare” în România 
Unul din efectele globalizării este transferul de idei, iar aceste tipuri de întrebări 
puse inițial în SUA, au fost apoi transmise în Europa de Vest și cu ceva întârziere și 
în România și în Europa de Sud Est. În spațiul românesc această dezbatere a ajuns, 
din motive lesne de înțeles, abia spre finalul anilor ’90/2000, „transplantată” din 
cercurile intelectuale din SUA mai degrabă după „ureche” cum susține Mihai Iovă-
nel9 (fără o profundă înțelegere a parcursului temei de-a lungul ultimelor decenii), 
de unde și multiplele neadecvări la situația de la noi. Umbrela sub care au apărut 
dezbaterile despre CP în România a fost aceea de marotă a „comunismului ameri-

8 vezi și Pascal Bruckner, Un rasism imaginar. Islamofobie și culpabilitate, Editura Trei, București, 
2018 

9 Mihai Iovănel și Christian Moraru, „Corectitudinea politică între realitate și fetiș”, revista 
Euphorion, 16.01.2020, disponibil la http://revista-euphorion.ro/corectitudinea-politica-intre-reali-
tate-si-fetis/ 
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can”, fiind pusă de la bun început în cheia nivelatoare a discursului anti-comunist 
al tranziției de către intelectualii publici din jurul revistei 22, al editurii Humanitas 
și a Grupului de Dialog Social. Situațiile apărute în America, unde măsurile afirma-
tive au o vechime de peste trei decenii (ceea ce în România nu este cazul) sunt de 
cu totul alt nivel. Acolo s-a ajuns la un anume exces de zel din partea apărătorilor 
CP (concedierea unor renumiți profesori sau stigmatizarea lor publică) și chiar la 
comiterea de abuzuri în numele CP cu mult timp după ce multe situații de discrimi-
nare reală au fost rezolvate. Ceea ce mulți dintre criticii CP din România fac este să 
preia doar exemple de astfel de abuzuri (ce sunt mai degrabă excepția, nicidecum 
regula) și pe baza lor să invalideze nevoia aplicării unor norme CP în România, pe 
principiul - dacă acordăm prea multe drepturi minorităților uite unde ajungem. Ei 
uită însă să menționeze și rezultatele bune și schimbările de mentalitate pe care CP 
le-a produs de-a lungul timpului. Recent, în România o serie de intelectuali, artiști 
și comentatori publici au pornit o tiradă critică împotriva CP, o adevărată „vână-
toare de vrăjitoare”: Andrei Șerban10, Cristi Puiu11 sau Cristian Tudor Popescu12, în 
domeniul cinematografiei, printre alții. Dincolo de avertismentele lor panicarde, 
temele puse de adepții CP în România (organizații feministe sau ONG-uri de apăra-
re a drepturilor romilor de exemplu) sunt mai articulate atunci când sunt discutate 
adaptat la situația specifică a discriminării în România, nu raportându-se la reali-
tățile din SUA care sunt foarte diferite de cele de aici. O problemă este că detrac-
torii metodelor folosite de susținătorii CP (unele în mod vădit exagerate) neagă 
validitatea acestor probleme în România, acuzând că ele au fost „copiate” mecanic 
din Occident, reflectând strict preocupări ale Occidentului „decadent”, departe de 
realitățile românești. Dar dacă în SUA de poate vorbi argumentat și nuanțat despre 
faptul că „CP a mers prea departe” și în numele apărării diversității ajunge să comi-
tă o serie de abuzuri asupra reprezentanților majorității, în România însă nu poţi 
discuta despre „cât de departe a mers CP” pentru că în România așa ceva aproape 
că nu există. În spațiul românesc, așa cum o demonstrează și numărul recent din 
revista culturală „Euphorion” de la Sibiu și ancheta lor pe această temă PC nu este 
o modă, un efect de globalizare uniformizatoare și nici rezultatul unui „import” de 
mentalitate, ci reflectă o serie de probleme reale cu care se confruntă încă societa-

10 „Andrei Șerban demască comunismul corectitudinii politice din SUA”, Napoca News, 
6.11.2019, disponibil la https://www.napocanews.ro/2019/11/regizorul-andrei-serban-demasca-co-
munismul-corectitudinii-politice-din-sua.html

11 „Cristi Puiu, despre filmului care i-a mai adus un premiu la Berlin. „Trăim zorii unor ideologii 
noi și o viziune discutabilă despre lume”, Radio Europa Liberă, 1.03.2020, https://romania.europalibe-
ra.org/a/cristi-puiu-despre-lumea-in-care-traim-un-nou-premiu-berlin-malmkrog/30462443.html

12 „Cristian Tudor Popescu, după ce „The Shape of Water” a luat Oscarul pentru cel mai bun film: 
„Corectitudinea politică nu are legătură cu valoarea cinematografică”, Republica, 5.03.2018, disponi-
bil la https://republica.ro/cristian-tudor-popescu-dupa-ce-zthe-shape-of-water-a-luat-oscarul-pent-
ru-cel-mai-bun-film-zcorectitudinea 
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tea românească, la 30 de ani de la Revoluție - discriminarea femeilor, „invizibiliza-
rea” realizărilor lor într-o mulțime de domenii, discriminarea romilor etc. Mai mult 
chiar, o serie de site-uri cu mesaj extremist de dreapta au ajuns să facă o modă din 
a fi „incorect politic”, propagând mesaje defăimătoare către categorii largi de popu-
lație și promovând un limbaj jignitor13 viralizate pe internet. A fi „incorect politic” 
aduce audiență și aprobare din partea unei categorii de public care se simte „elibe-
rată” de așa-numita „tirania” CP dar aceasta este o temă complet falsă în România. 
Ea este cumva „transplantată” din spațiul vestic unde într-adevăr au avut loc și 
derapaje ale CP, excese de zel ce au dus la suprimarea drepturilor unor persoane. 
Dar în România nu poate fi cazul unei asemenea situații14. Un alt element proble-
matic este folosirea permanentă a temelor puse de CP în România (cum ar fi de 
exemplu, lipsa scriitoarelor din programa pentru BAC la limba și literatura română 
de exemplu15) alături de paradigma simbolică a comunismului românesc. Asocierea 
între cele două are rolul de delegitima orice discuție serioasă despre discrimina-
re și promovarea toleranței pe care anumite grupuri de intelectuali conservatori 
din România o folosesc pentru a caricaturiza o temă foarte serioasă. Faza aceasta 
de negare completă a nedreptății este la fel de nocivă ca și excesul de zel. Dealtfel 
consider că suntem într-o anumită stare de ambivalență, și mai este încă nevoie de 
dezbateri solide pe acest subiect, deoarece și cei care spun că „s-a mers prea departe 
cu CP” și cei care spun că „nu s-a mers îndeajuns de departe” în cazul României au 
parțial dreptate. 

Predicții – noile paradigme educaționale și cultura toleranței  
și a diversității
CP stă la baza a ceea ce s-au numit drept „războaie culturale”16 în SUA, dar care 
actualmente au devenit unul din elementele cheie care vor defini cadrul global în 
următoarea decadă, definită drept una a „tribalismului” de gândire. Personal consi-
der că toate controversele de idei din jurul CP vor continua pe viitor, mai ales că în 
România nu s-au făcut încă suficiente reforme în acest sens. Un mare pericol însă 
este folosirea temelor ridicate de CP, radicalizarea mesajului și ultra-simplificarea 

13 http://inliniedreapta.net ,https://www.incorectpolitic.com , www.nationalisti.ro 
14 vezi și Dragoș Costache, „Are România prea multă corectitudine politică, cum se plâng unii? 

Să ne uităm la cazurile Nicolae Bacalbașa sau Andrei Caramitru”, Hotnews, 5.09.2019,disponibil la 
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-23350314-corectitudinea-politiuca-cazurile-nicolae-bacalba-
sa-andrei-caramitru.htm

15 Elena Vlădăreanu, „Scriitoarele lipsesc din manuale. Și ce dacă?”, Scena 9, 26.03.2018, disponi-
bil la https://www.scena9.ro/article/femei-scriitoare-in-manuale-literatura-romana 

16 Michael Grunwald, „How everything became the culture war. America’s petty tribal arguments 
are now driving the bus on serious policy. Here’s why we should worry.”, Politico, 3.11.2018, disponi-
bil la https://www.politico.eu/article/democrats-republicans-us-immigration-global-warming-educa-
tion-how-everything-became-the-culture-war/
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lor pentru a fi folosite spre a exploata divizarea socială - fenomen specific în SUA 
atât în 2016 când a fost ales Donald Trump, cât și în campania alectorală actuală. 
Consider că o serie de principii și de problematizări puse de CP sunt valide și pot 
reprezenta o parte valoroasă a noii paradigme educaționale prin promovarea unei 
culturi a toleranței și a diversității. În acest sens, cred că este nevoie de studii mai 
nuanțate asupra CP și la adaptarea a în România, și pe baza acestora să ne străduim 
să alegem ce e bun din ea și sa înlăturam extremismele.

Detractorii CP din România propun o trivializare a subiectului și a adevăratelor 
probleme puse de CP. Din punctul meu de vedere ideea că atenția la limbajul pe care 
îl folosești, și efortul depus în a evita jignirea cuiva este mai gravă decât însăși dis-
criminarea - arată de fapt o formă de infantilizare și de dublu standard. Dacă tu ai 
dreptul de a folosi limbajul cum vrei tu, asumând că vrei jigni pe cineva și făcând-o 
chiar conștient, de ce nu ar avea dreptul o persoană discriminată să se apere și să 
invoce un regulament intern/ sau alte proceduri de a fi apărat împotriva acestui 
atac, repet „asumat”? Ceea ce politicile afirmative încearcă să facă nu este să impu-
nă nimănui nimic - ci să ofere ocazia celor ce sunt sistematic discriminați de a avea 
o voce sau de a putea reacționa când li se încalcă drepturile sau nu sunt lădsați să se 
exprime. Ca în cazul oricărui curent de gândire, există și variante care radicalizează 
anumite idei sau propuneri de măsuri, precum există și variante moderate, echili-
brate. Desigur, formele extreme pot duce la denaturarea întregului demers critic și 
îl pot adesea compromite. Cu toate acestea, argumentul pe care doresc să îl susțin 
aici este că faptul că cineva comite abuzuri in numele CP nu invalidează complet 
premisele sale. Atacurile la adresa PC sunt adesea forme de a întări prejudecățile și 
de a „normaliza” abuzurile și nedreptățile sub argumentul „așa e tradiția”. 

În concluzie, nu consider că CP este o formă de cenzură, ci o invitație la a face 
un minim efort pentru a evita jignirea unui seamăn și posibilul impact negativ asu-
pra altora al propriului limbaj. Implică o formă de efort, dar și de grijă precum e 
și purtarea centurii de siguranță în mașină. Uneori centura ne deranjează, căci ne 
îngrădește mișcările, și poate fi uneori „incomodă” pentru noi, dar o face cu un scop 
- acela de a ne proteja în cazul unui accident. CP în varianta sa moderată și de bun 
simț este astfel o „centură de siguranță” pusă cuvintelor pe care le folosim - da, ea 
poate limita parțial libertatea de expresie, dar are rolul de a proteja, mai puțin pe 
noi înșine, dar mai ales pe aceea mai vulnerabili ce pot fi lezați de anumite cuvinte. 
Ceea ce trebuie evitat însă este folosirea abuzivă a temelor puse de CP pentru pola-
rizarea și la divizarea societăţii românești, mai ales în dezbaterile online. Consider 
că ideile neplăcute sau chiar periculoase trebuie discutate, analizate și demontate, 
nu eliminate. Mai mult, consider că a îndrepta nedreptatea nu implică răzbunarea, 
anihilarea celui ce a greșit. Principala problemă pe care o văd este esențializarea CP 
în viitor - folosirea sa pentru a reduce la tăcere și a exclude, adică exact principiile 
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pe care le acuză. Unii din „războinicii” CP folosesc principiile sale nu pentru a marca 
o nedreptate, cât pentru a se răzbuna, ceea ce creează dezechilibru social. Cred că 
în anii următori în România este un mare potențial de a folosi temele CP în mod 
esențializat, cu mesaj radical și în spirjinul unor agende politice anti-românești de-
oarece încă avem o serie de teme „tabu” cum ar fi - robia romilor, Holocaustul, 
violența domestică, inegalitatea salariilor între femei și bărbați, lipsa de acces a 
femeilor la posturi de conducere, dreptul femeilor de a decide asupra propriului 
corp etc. Aceste teme prezintă un teren fertil pentru ca actori ostili intereselor Ro-
mâniei să se axeze pe a le promova în spațiul online prin troli și site-uri propagato-
are de dezinformare, tocmai aceste narațiuni care divizează, care au rolul de a crea 
prăpăstii între diverse categorii sociale, folosindu-se de agenda radicalizată a CP. 
Scopul acestora este scăderea încrederii în partenerii strategici, în instituțiile sta-
tului român prin mistificare și ultra-generalizări de tipul mesajelor anti-globalizare, 
anti-UE, care discută despre „colonizarea” României de forțe străine, care ne șterg 
identitatea națională. Aceste mesaje folosesc adesea și religia, deoarece aceasta are 
un impact major în societate pentru amplificarea unor frici deja existente - exa-
gerarea impactului unor fenomene, propagarea panicii și a fricii - folosirea unor 
jumătăți de adevăr, anti-știința, anti-vaccin etc Având în vedere că permeabilitatea 
unor anumite categorii de public din mediul online la teoria conspirației este deja 
dovedită - într-un context de izolare informațională, de lipsă a lecturilor din surse 
veridice și diverse, - teoriile devin foarte credibile - și sunt prezentate ca fiind foar-
te logice - și de bun-simț. Astfel, în cazul unei posibile viitoare crize a migranților, 
propagarea islamofobiei se va folosi de moment pentru a induce teama creștinilor 
de o „invazie” a străinilor, care se vor „înmulți și ne vor domina”, o temă ce exploa-
tează ușor un refren al istoriei românilor în cheie naționalistă - „rezistența de-a 
lungul veacurilor în calea cotropitorilor”… Consider prin urmare că temele CP aduc 
o serie de vulnerabilități dezbaterilor publice din România, dar ele pot fi folosite 
în beneficiu dezbaterii publice doar dacă au un ton moderat, integrator, neagresiv, 
dacă permit posibilitatea unei schimbări pe viitor, și nu dacă închid porţile oricărei 
discuţii și manifestă toleranţă 0 pentru oricine susţine anumite idei. Să închizi gura 
unor persoane care au păreri împotriva unor grupuri sau categorii de oameni ucide 
orice șansă la un dialog constructiv care le-ar putea schimba acele opinii. Promova-
rea unei culturi a toleranței și respectului pentru diversitate și egalitate de șanse nu 
are în sine ceva nociv, ea poate fi însă instrumentalizată pentru a stârni pasiunile 
„conservatoare” dintr-o anume societate și a diviza în mod exagerat și artificial o 
societate (iar exemplul Referendumului pentru Familie din 2018 stă ca mărturie 
în acest sens). De aceea, cred că sunt merite în a discuta de pe acum limitele dintre 
acceptabil și inacceptabil în materie de CP tocmai pentru a nu ajunge la situaţii 
precum cele din SUA.



Economie sustenabilă pentru societate:  
De ce mai multe zebre și mai puțini unicorni

Anamaria Mihăescu, Nina Bratfalean

Întrebarea recurenta in perioada pandemiei este „cum va arata economia post Co-
vid19?”

Pentru a găsi răspunsuri, primul impuls este sa ne uitam la lecțiile învățate din 
istoria secolelor 20-21: cu precădere anii 1918, 1929 sau 2009. 

Însă criza cu care ne confruntam acum este structural diferita si este deter-
minata de un factor perturbator extern puternic, cu impact mondial si asupra 
tuturor sectoarelor vieții sociale – inclusiv cu un efect destabilizator puternic pe 
planurile psihologic și emoţional. 

Dintotdeauna guvernele au încercat sa se pregătească pentru managementul 
catastrofelor sau al crizelor si exista planuri gândite pentru diverse situaţii. Ca 
exemplu, eminenta unei catastrofe declanșate de schimbări climatice a fost recu-
noscuta de majoritatea statelor, însă protocoalele de la Kyoto sau Paris nu repre-
zinta răspunsuri uniforme si de substanţă - cu câteva excepţii.

Prin agresivitatea sa și prin absolut-neprevazutul sau, Covid 19 a reușit sa de-
termine guvernele sa reacționeze. Criza ne-a demonstrat ca globalizarea in sine – 
singura - nu reprezinta o soluţie viabila, întrucât frontierele naţionale au fost cele 
care au contat primordial, iar încercarea de rezolvare a crizei a trebuit sa pornească 
de la fiecare economie naţională, capabila să răspundă nevoilor din interiorul fron-
tierelor naţionale. Ajutorul a venit și de la entități globaliste, însă mai târziu, într-o 
măsură secundară.

Lupta împotriva contracției economice și a stagnării va determina un apetit 
mai mare pentru politicieni înspre a defini interesul national și setul de politici ne-
cesare dezvoltării economiei in situația acestei crize nemaiîntâlnite; cu toții speram 
ca aceasta sa se întâmple fără a se ajunge însă la autarhii.

 Ideograma chineza care definește cuvântul „criza” cuprinde doua părţi: „pri-
mejdie” și „oportunitate”. 

Acum este momentul sa gândim, cu mintea limpede si cat mai curând, pana 
nu ne intoarcem la inerția modului de a lua decizii dinainte de pandemie, politici 
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care sa fie orientate inspre OPORTUNITATEA de schimbare de paradigma pe care 
a adu-so criza Covid19. 

Ar fi de dorit ca la repornirea economiei romanesti sa se promoveze cu preca-
dere un model anume, puternic, al dezvoltarii economiei, cu impact pentru o parte 
cat mai mare a populatiei. 

Un model de relații mai puțin egoist și care să suplinească  
și lipsa de eficiență a sectorului de stat
Daca vrem o economie puternica in competitie – sau in comparatie - cu celelate 
state, nu vom putea continua sa cheltuim 42% din buget pe salariile bugetare si 
nici sa nu finantam infrastructura critica sau alte sectoare prioritare, conform unei 
strategii de dezvoltare solide. 

Nici fara un puternic sector privat nu vom putea razbi cu adevarat. Sa ne amin-
tim ca sectorul privat a fost cel care a dus greul iesirii din criza din 2009; la un de-
ceniu de atunci acesta nu este suficient de bine stimulat sau ajutat pentru a putea 
duce greul noii crize. 

In determinarea noii strategii de dezvoltare durabila, clasa politica va trebui sa 
se focalizeze cu precadere pe bunastarea majoritatii populatiei si pe ajungerea din 
urma a tarilor dezvoltate. Strategia va trebui sa porneasca de la realitatile romane-
sti, aflate intr-o Europa tot mai constienta de schimbarile climatice si aflata intr-o 
competitivitate crescuta cu economiile asiatice si transatlantice.

Scopul acestei strategii trebuie sa fie clar si agreat de toate fortele politice, mo-
dalitatile de atingere a scopului fiind apoi diferentiate de fortele politice, in functie 
de doctrinele lor.

Un exemplu de succes este o tara est-europeana care in anii ’90 si-a propus sa 
isi dezvolte sectorul privat national pentru a accelera procesul de a ajunge din urma 
in timp cat mai scurt nivelul de competitivitate al celei mai performante economii 
europene.

Daca am gandi in aceste zile un deziderat similar pentru Romania, atunci aces-
ta ar determina necesitatea dezvoltarii cel putin a infrastructurii critice, a agricul-
turii si industriilor competitive, dar si a educatiei.

In 30 de ani, Romania nu a reusit sa ajunga la competitivitatea economiei 
aproape de media europeana, pentru ca niciodata nu a existat un set coerent de 
politici care sa promoveze clar un anumit tip de strategie.

Aducem in atentie, ca parte a unei strategii stabile si solide, sprijinirea investi-
tiilor in societati cu deziderat nu numai de profitabilitate crescuta, ci si de impact 
social. Idei si proiecte care ar putea contribui la efortul statului pentru o patura lar-
ga de recipienti, modele noi care sa porneasca de la impactul social si care sa fie cele 
care sa ne duca inainte, si nu cele care „sa ne intoarca la viata noastra de dinainte”. 
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Sa sprijinim acei jucatori care prin activitatea lor pot sprijini la randul lor statul 
in rezolvarea unor probleme sociale, intr-un mod mai eficient decat a facut-o pana 
acum sectorul bugetar.

Aceste deziderate se regasesc si intr-o miscare aparuta in SUA, numita „Ma-
nifestul Zebra”, care reuneste investitori dornici sa realizeze proiecte profitabile, 
dar si sa raspunda unei comenzi sociale. Ar fi ideal sa avem o clasa de antreprenori 
preocupati de impactul social si nu neaparat sa dezvoltam politici care in cel mai 
bun caz, dupa ani de munca, pot crea un unicorn.

Spre deosebire de modelele „unicorn”, care au ca scop crestere exponentiala si 
un posibil monopol, modelele „zebra” au ca scop prosperitatea sustenabila si plura-
litatea, iar cresterea afacerii este suficient de buna daca are un multiplu de doi si nu 
de 7-10 ori capitalul investit, ca in cazul unicornilor.

Conceptul de „castig-pierdere” al modelului „unicorn” se traduce in „castig-cas-
tig” in gandirea „zebra”; competitia in cooperare, beneficiarii exclusiv privati in be-
neficiari mai ampli – comunitatea. Daca in modelele in care am crezut pana acum 
– si pe care multi antreprenori am incercat sa le urmam – am prioritizat numarul 
clientilor, cantitatea si cumpararea imediata a produselor/ serviciilor (dorind sa 
imitam modelul „unicorn”), in modelul pe care il propunem – „zebra” – prioritatea 
sta in crestere regenerativa si in succesul sau bunastarea clientului si a comunitatii 
in care se desfasoara activitatea. 

O aplicatie de tip „zebra” in agricultura si in industriile alimentara sau farma 
poate fi reprezentanta de proiecte care leaga intre ele centrele de cercetare medicale 
si investitorii pentru a determina zone de cultura competitiva agricola si de indus-
trii de top care ajuta la dezvoltarea competitiva a comunitatii.

Ca exemplu, in pomicultura, un astfel de model implementat in Romania ar 
fi realizarea excelentei in cultivarea livezilor de nuci. Pe langa folosirea „Internet 
of Things”, a celor mai noi modalitati de irigare si a altor cercetari pomicole recen-
te, am recurge la cercetari pentru definirea si stabilirea unor produse bio pentru 
o nutritie sanatoasa a tinerilor si a seniorilor. Substante din nuc pot fi folosite in 
dezvoltarea industriei farma si well-being. 

Un proces-model poate fi acesta: statul, prin agentiile din Ministerul Sanatatii, 
confirma rezultatele ce sunt de aplicat pentru o nutritie sanatoasa, necesara unei 
noi generatii, si prin implicarea Ministerului Educatiei semneaza contracte cu fir-
mele producatoare ce vor include hrana stiintifica in nutritia elevilor. Din aceasta, 
un anumit procent de produse sa fie pe baza de nuci.

Un proces similar sa existe pentru seniori, iar pentru cazul acestei categorii de 
varsta se pot adauga si contracte cu industria farma, care foloseste substante din 
nuci pentru reducerea bolilor cognitive.
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Astfel, ajungem la implementarea economiei circulare: agricultura, industria 
alimentara, farma etc produc deșeuri care se folosesc mai departe in producerea de 
energie. Vom putea folosi totul si nu vom risipi nimic. 

In agricultura exista un potenţial uriaș pentru segmentele small market si pen-
tru food-processing. Nu doar pentru un macroeconomist cu experiență internaţi-
onală este evidenta nevoia de concentrare a acestora pentru beneficiu scalabil pe 
termen lung… sau, pur si simplu, scalabil.

Efect adiacent și bine-venit al unui astfel de program care incepe cu o aplicatie 
„zebra” in agricultura si duce la implementarea industriei circulare este angajarea 
pe termen lung a fortei de munca din mediul rural si mai ales a femeilor. Iar aceasta 
are impact imediat sesizabil asupra educației copiilor in zonele rurale. 

Credem într-un restart sănătos și care încurajează sectorul privat, după mo-
delul pe care il propunem mai sus si in configurațiile care leagă tehnologia cu agri-
cultura, cu sănătatea, cu forța de munca, cu voluntariatul, cu intenţia de a ne hrăni 
mai sănătos si de a ne proteja sursa hranei, pe termen lung. 

Pe termen lung vedem și strategii de susţinere a dezvoltării economice in Ro-
mania, cu precădere pe modelele de relaţii prezentate anterior. Nici o guvernare 
care a venit după alta la putere in ultimii 30 de ani nu a folosit ce a făcut bun cea – 
sau cele – de dinainte. Vedem, într-un fel, o ilustrare a faptului ca „mai-binele ucide 
binele”.

In condițiile in care relațiile economice și sociale se bazează pe prioritatea im-
pactului social asupra majorității, asupra comunității, vom putea fi siguri ca pe vii-
tor binele va prevala și nu vom mai asista la cum mai-binele ucide binele.



Proiectul biopolitic al unei bune guvernări. 
Moștenirea COVID-19: cum putem regândi politica 
plecând de la viață?

Ionuț Vulpescu

„Să nu vă fie frică nici o clipă. Se așteaptă de la dumneavoastră să uitați 
puțin de propria persoană, dar fără să uitați nici o clipă ce îndatoriri aveți. 
E regulă de onoare.” (Albert Camus, Les cahiers de la Pléiade, 1947)

Lockdown: premise pentru un proiect biopolitic
Pandemia provocată de virusul SARS-COV-19 a dublat criza sectorului medical 
mondial printr-o criză politică a contractului social dintre indivizi, respectiv dintre 
state. A guverna aceste crize corespondente presupune a regândi politica plecând 
de la fenomenul vieții. Acesta este un principiu marginal atât pentru stânga cât 
și pentru dreapta spectrului politic de până acum. Suntem obișnuiți să guvernăm 
administrând resurse regenerabile – forme de capital – asumând ca scop al acțiunilor 
politice „bunăstarea” statului, respectiv a cetățenilor. Nu am fost însă niciodată 
provocați să administrăm viața ca resursă neregenerabilă și să asumăm ca funda-
ment al unui proiect de guvernare extinderea puterii de stat ca bioputere pentru 
securizarea, conservarea și dezvoltarea populației. Timpul acestei provocări a sosit. 
Nu e vorba de a face un pariu politic pentru viață, ci a face din biopolitică cea mai 
bună guvernare pentru viață. 

Pe măsură ce statul a recunoscut pandemia ca o stare de excepție care legiti-
mează intervenția sa absolută în toate aspectele vieții individuale în vederea limi-
tării răspândirii coronavirusului și protejării populației, sfera publică a executat 
obediența civilă cu scepticism față de caracterul rezonabil și îndreptățit al acestor 
măsuri. Spiritul pancomunității europene s-a dovedit a fi mai degrabă un consens 
valoric. Statele au arbitrat diferit, printr-un calcul rațional, închiderea progresivă 
a granițelor și maximizarea protocoalelor de izolare socială până la carantinarea 
totală („lockdown”). Cetățenii au privit maximizarea dispozitivelor de supraveghere 
și control al populației sub semnul unui test al autonomiei și libertății. În România, 
criza experților din domeniul politic, vulnerabilitatea infrastructurii sistemului de 
sănătate, precum și subfinanțarea anumitor sectoare ale economiei, dovedite acum 
esențiale pentru susținerea activităților ansamblului social în urma impunerii dis-
tanței fizice, au amplificat mefiența indivizilor față de eficiența politicilor publice. 

Treptat, sfera politică și cea civilă au fost traversate de dileme morale comune 
care ne sugerează că singura cale de conciliere a acestor două emisfere ale societății 
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este o platformă biopolitică. Este acesta momentul istoric în care deciziile politice 
trebuie să prioritizeze securizarea sănătății publice în detrimentul vieții private? Care 
este limita până la care putem sacrifica libertățile individuale în numele principiului 
prudenței? În ce condiții starea de excepție devine sursa unor conținuturi normative 
care permanentizează militarizarea societății în vederea ocrotirii populației? Cum 
putem asigura coerent biosecuritatea prin disciplină colectivă sanitară și cooperare 
civilă, câtă vreme autoritățile sunt privite cu scepticism, ba chiar cu neîncredere de 
către cetățeni? 

Dispute biopolitice: pandemia, o stare de excepție. Despre comunitate  
și imunizare, de la apărarea la guvernarea societății
Biopolitica nu a pătruns încă în spațiul autohton ca un proiect de natură politi-
că. Acest fapt este, într-un anumit sens, contraintuitiv, câtă vreme s-a constatat 
că statele care au traversat episoade de totalitarism au înțeles, în tranziția către 
democrație, cât de important este managementul vieții și administrarea dispunerii 
populației, în regimuri de normalizare, supraveghere, control sau disciplinare. 

Un tablou teoretic al tradiției biopolitice, de altfel foarte recentă în peisajul 
ideologiilor contemporane, ne arată că există un domeniu solid de joncțiune între 
factorul politic și cel biologic, la întâlnirea cărora se dezvoltă practici pentru asigu-
rarea, susținerea, multiplicarea, respectiv ordonarea vieții, prin principii ale bunei 
guvernări. Puțini știu că întemeietorul geopoliticii este și fondatorul orientării bi-
opolitice: teoria lui Kjellen, care era interesat preponderent de felul în care „marile 
puteri”1 distribuie și administrează politic viața, este continuată de autori care au 
dominat spațiul francez și italian. 

Rând pe rând, Agamben, Foucault, Esposito, au dezvoltat tradiția biopolitică 
într-un proiect social și politic sustenabil pentru societățile contemporane, iar una 
dintre nișele de lucru a fost analiza formelor în care statul politic poate guverna 
viața în „stări de excepție”, plecând de la toate ocurențele care pot izola sau eradica 
bios-ul, precum războiul, boala, catastrofe sau calamități naturale. Pentru Kjellen, 
ca de altfel pentru autori ca Hobbes, cu mult înaintea lui, care au deschis tradiția 
modernității prin examinarea statului ca un organism care dublează viața biologică 
și spirituală a individului, societatea trebuie să supraviețuiască, în termenii unei 
specii. Statul poartă, așadar, un corp politic, care pentru primii autori ai tradiției 
biopolitice a fost relevant mai degrabă în analiza conflictelor provocate de rasism. 
Semnificativ pentru analiza de față este celălalt versant biopolitic, anume, cel care 
testează formarea unor stiluri de guvernare care organizează populațiile și admi-
nistrează viața prin „bioputere”, adică, prin impactarea tuturor aspectelor vieții 

1 A se vedea Markus Gunneflo, “Rudolf Kjellén: Nordic biopolitics before the welfare state”. Ret-
færd. 35 (3). 
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umane prin prisma guvernării. Ecuația, simplă, este aceea că trecerea de la starea 
naturală, sau anarhie, la contractul social, s-a făcut din nevoia de a securiza nu nu-
mai viața biologică, adică zoe-ul, ci și viața spirituală, anume bios-ul, care reunește 
majoritatea suprastructurilor unui stat, anume elemente religioase, culturale, eco-
nomice, politice etc. 

Lui Foucault și Agamben le datorăm deschiderea biopoliticii către reconfigu-
rarea practicilor de guvernare plecând de la boală ca stare de excepție care poate 
modifica viața publică a unui stat, dar și relația acestuia cu alte state. Pandemiile, 
așadar, sunt un ingredient biopolitic în calculul rațional al teoriilor bunei guver-
nări, dar care, prin forma lor de manifestare, reclamă întotdeauna necesitatea unui 
proiect biopolitic. Prin lucrări precum Nașterea biopoliticii și Societatea trebuie apă-
rată, Foucault anunță bioputerea ca un factor de extindere a puterii de stat asupra 
administrării corpurilor fizice și politice din ansamblul unei societăți2. Foucault 
tematizează pandemiile ca sursa biopoliticii moderne: boala oferă statului ocazia 
de a dezvolta un control exhaustiv asupra raportului dintre nașteri și decese, repro-
ducerea populației și supravegherea ei. Totuși, ceea ce contează, din acest context, 
este capacitatea statului de a dezvolta, sub premisa asigurării protecției sociale și 
medicale a cetățenilor, practici totalitare, prin care se asigură supravegherea, distri-
buția și disciplinarea indivizilor. 

Astăzi, discutăm despre controlul biometric al indivizilor în izolare și caranti-
nă, instituționalizată sau nu, despre testarea în masă sau termoscanare, deci des-
pre dispunerea corpului fizic al unui individ de către corpul politic al unui stat, ori 
despre tendința statelor de a urma tiparele societăților închise, făcând din granițe 
hotare biopolitice ale încrederii mutuale și cooperării. Până unde poate interveni 
statul asupra zoe-ului și bios-ului? Care sunt limitele până la care statul poate inter-
veni, sub pretenția exercitării bunei guvernări și securizării sănătății cetățenilor, 
asupra intimității indivizilor sau distribuirii lor în spații de izolare? Autori precum 
Harari conchid că marele pericol într-o speță biopolitică este să uităm să fim de-
mocrați sau să gândim democratic în condiții de bioputere radicală, așa cum se în-
tâmplă astăzi oriunde în lume, din pricina pandemiei. Din perspectiva lui, teoria 
aristotelică a omului ca zoon politikon este relevantă astăzi ca traducere a politeia ca 
echivalent al comunității. Această trăsătură definitorie speciei noastre în terme-
nii bios-ului, socialibilitatea, pe care Rousseau3, de pildă, o vedea ca pe o facultate 
naturală de care dispunem, este cea în baza căreia se răspândește boala. Calitatea 
fundamentală de a fi homo sapiens4 este aceea de a fi o ființă socială. Izolarea sau dis-

2 A se consulta Michel Foucault, Trebuie să apărăm societatea, Editura Idea, Colecția Panopticon, 
2009 și Michel Foucault, Nașterea biopoliticii, Editura Idea, Colecția Panopticon, 2007. 

3 Jean-Jacques Rousseau, Discurs asupra inegalității. Contractul social, Editura Institutul Euro-
pean, 2006. 

4 Yuval Noah Harari, Sapiens. Scurtă istorie a omenirii, Polirom, 2017.
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tanțarea socială este o măsură antinatură, în contradirecția formei de organizare și 
manifestare a speciei noastre. De aceea, un test important al civilizației va fi regân-
direa interacțiunii sociale și a protocolului de coabitare, care se manifestă la nivelul 
tuturor suprastructurilor. Deja, sfera publică este monopolizată de subiecte pre-
cum condițiile desfășurării ceremonialelor religioase, a execuției actelor artistice, 
a practicării turismului și altor forme de mobilitate socială, respectând criteriile de 
distanțare socială și normele prudențiale de igienă și prevenire a răspândirii bolii. 

În același timp, pentru că nu există o cunoaștere integrală a bolii, impredictibili-
tatea dinamicii ei, respectiv incertitudinea epistemică referitoare la structura și mu-
tațiile coronavirusului, întăresc bioputerea. Cu cât suntem mai departe de o soluție 
medicală a corona-crizei, cu atât statul va tinde să crească formele de bioputere în 
gestionarea ei. Observația mea este aceea că bioputerea trebuie să fie punctul de plecare 
pentru gândirea unor principii ale bunei guvernări plecând de la viață. Un portofoliu 
de guvernare biopolitic este unul în care toate domeniile (finanțe, sănătate, cultu-
ră, educație, cercetare, turism, agricultură, mediu, muncă etc.) vor fi reconfigurate 
punând viața, în centrul lor, ca resursă epuizabilă, neregenerabilă și amenințată 
de factorul pandemic, fără a crește controlul și supravegherea. Cu alte cuvinte, un 
proiect biopolitic rezonabil este acela care guvernează criza, nu boala, care propune 
cetățenilor un program politic plecând de la viață și nu practici de guvernare ple-
când de la fenomenele bolii și morții. 

În spațiul occidental, tema biopolitică a recucerit sferele publice. Disputa bi-
opolitică recentă dintre Georgio Agamben și Jean-Luc Nancy ne arată cum se 
arbitrează, epistemic și valoric, pandemia ca teren în care guvernarea trebuie re-
considerată prin prisma stărilor de excepție, asumate ca stări de urgență, pe care 
le generează. Îngrijorarea lui Agamben este aceea că există o tendință de a folosi 
starea de excepție ca paradigmă normală pentru guvernare, că „pentru igiena și si-
guranța publică se va produce o autentică militarizare a societății”. Pe scurt, Agam-
ben reamintește faptul că „nu există factor perturbator mai periculos decât starea 
de frică”5 și „panica” pe care statele le pot folosi ca pretext ideal pentru ca unele 
măsuri adoptate în „stările de excepție” la nivelul guvernării să treacă, cu pretextul 
unor bune intenții, în stările de „normalitate” a guvernării. Poate tocmai de aceea, 
iată că pe finalul vieții, Agamben, unul dintre gardienii biopoliticii, a ajuns să enun-
țe epidemia provocată de SARS-COV-19 o „influenza” care, statistic, nu provoacă 
atâtea decese câte provoacă rujeola, varicela sau alte boli similare, motiv pentru 
care limitările libertăților indivizilor în contextul pandemiei ar trebui tratată critic 
și moderat. 

Reacția lui Nancy a fost una provocatoare: în ciuda prieteniei de ani de zile care 

5 Georgio Agamben, “The Invention of an Epidemic”, publicat în italiană în Quodlibet, în engleză 
în European Journal of Psychoanalysis, în dosarul tematic Coronavirus and philosophers.
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îi leagă, autorul francez a sancționat public declarația lui Agamben, amintindu-i 
că gripele normale au la dispoziție un vaccin omologat pentru combaterea bolii, 
ceea ce nu este cazul6. Tocmai această stare de excepție medicală provoacă o stare 
de excepție la nivelul guvernării. Pandemia ocazionează o serie de excepții virale, 
la rândul lor: biologice, științifice, culturale, politice. Cred că arbitrarea disputei 
dintre Agamben și Nancy nu trebuie operată prin jocul simplist, biopolitic, dintre 
starea de excepție în planul crizei medicale și aceea din planul crizei politice. 

Un punct sustenabil pare a fi, mai degrabă, întemeiat pe teoria lui Robert Espo-
sito, potrivit căruia radiografia etimologică a „comunității” e cea care ne sugerează 
destinul reluării vieții în coabitare după pandemie, atât social, cât și politic. Com-
munitas și immunitas, comunitatea și imunizarea împărtășesc o rădăcină comună: 
„munus”. La bază, cele două sensuri ale lui „munus” sunt „onus” și „officium”, anu-
me „obligația” și „ceremonialul”. Un al treilea sens vine din instituirea lui „munus” 
ca „donum”, adică, un dat. Cu alte cuvinte, „munus” reprezintă obligațiile și obice-
iurile pe care o comunitate le dezvoltă „natural”, ca dat. Potrivit lui Esposito, poli-
tica a fost dintotdeauna preocupată să apere viața unei comunități, a unui stat, și 
a cetățenilor săi, dar uneori, în baza conflictelor civilizațiilor, sau din considerente 
pur naturale, precum factorii pandemici, comunitățile au trebuit să se „imunizeze”, 
să se ermetizeze în fața altora, pentru a-și consolida puterea și perspectivele, pen-
tru a internaliza stările lor de excepție și a relua viața plecând tocmai de la acest 
factor de perturbare a normalității. 

Imunizarea înseamnă, deci, reconfigurarea obligațiilor și obiceiurilor unei co-
munități, adică regândirea daturilor ei naturale, într-un context de amenințare a 
vieții. Marele pericol este ca sub pretextul imunizării în fața bolii, statele să nu se 
imunizeze reciproc, așa încât solidaritatea în solitudine să nu devină deviza colap-
sului cooperărilor unioniste, transfrontaliere, europene. În Bios și Immunitas, Espo-
sito analizează „o criză globală autoimună”7, mai periculoasă decât oricare alta, care 
va afecta „politica prieteniei”8 dintre state, în sensul lui Derrida. Boala devine un 
pretext pentru a învăța să trăiești, să muncești, să iubești, să îngrijești de la distan-
ță, în separare: toate aceste elemente produc o dezagregare socială, adică o întoar-
cere a lui communitas împotriva lui însuși, chiar dacă miza este una nobilă, aceea a 
immunitas-ului medical. Aici, biopolitica are de trecut un test al umanității: ea tre-
buie să guverneze prin distanța care ne apropie, nu care ne înstrăinează. Mai dificil 
și mai provocator, este faptul de a guverna plecând de la viață, o sarcină pe care nici 
dreapta și nici stânga spectrului politic nu sunt obișnuite să o facă. Propunerea mea 

6 Jean-Luc Nancy, “Viral exception”, publicat în italiană în “Antinomie”, în Engleză în European 
Journal of Psychoanalysis, în dosarul tematic Coronavirus and philosophers.

7 Robert Esposito, Immunitas. The Protection and Negation of Life, Polity Press, 2011 și Robert 
Esposito, Bios. Biopolitics and Philosophy, University of Minnsesota Press, 2008. 

8 Jacques Derrida, The Politics of Friendship, Verso, 2006. 
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la toate aceste dispute teoretice este dezvoltarea unui proiect biopolitic practic, 
concret, prin care să construim un nou umanism politic. A te întoarce la viață ca 
sursă a guvernării înseamnă nu doar a umaniza politicul, ci a-i da o nouă ideologie, 
un umanism, care poate fi și trebuie să fie, dată fiind pandemia ca stare de excepție, 
unul biopolitic. De aceea, soluția mea este un manifest al umanismului biopolitic. 

Manifest pentru un umanism biopolitic
Acest manifest umanist pentru acțiunea politică plecând de la viață are în centrul 
său un principiu, de la care pleacă analiza crizei actuale și planificarea măsurilor 
de reluare a vieții așa cum a fost posibilă înainte de pandemie. Puterea politică 
trebuie să fie biopolitică. 

Administrarea vieții nu numai pentru conservarea, cât și pentru îmbunătățirea 
și dezvoltarea acesteia trebuie să se facă operând simultan prioritățile vieții biologi-
ce (zoe) și suprastructurile vieții anorganice (bios). Astfel, provocarea acestui mani-
fest este aceea de a pune bazele unei platforme biopolitice prin care principiile bunei 
guvernări să urmărească simultan și responsabil garantarea, de către stat, a tuturor 
resurselor necesare pentru prezervarea vieții organice, integrității și sănătății corpului, 
respectiv dezoltarea tuturor domeniilor nonorganice precum politica, societatea, econo-
mia și cultura, plecând de la potențialul lor de a conserva și îmbunătăți calitatea vieții. 

Ca cetățeni, vă întrebați cum vom trăi viața de aici înainte? Poate cu mai multă 
prudență. Ca politicieni, vă întrebați cum veți guverna de aici înainte? Cine crede 
că angajarea prudenței va fi suficientă se înșeală. Viața rămâne la fel: ea are o valoa-
re în sine care ne obligă să regândim calculul politic sub forma unui calcul pentru 
viață. Nu vom mai putea face politică la fel. Ca oameni, vom păstra aceleași datorii, 
vulnerabilități, plăceri, idealuri. Ca politician însă, nimeni nu va mai putea pretin-
de că se îngrijește de viața celorlalți îngrijindu-se doar de sine. Ziua în care viața 
cetății nu a mai fost un rest al grelei moșteniri din arbitrajul politic e ziua în care 
viața cetății a început să însemne ceea ce trebuia să fie dintotdeauna: viața fiecărui 
cetățean în parte. Biopolitica are un caracter revoluționar. Acțiunea politică se 
produce plecând de la viață. Nu guvernarea vieții, ci guvernarea insecurităților ei repre-
zintă provocarea politicii zilelor noastre. A situa viața în mijlocul praxisului politic 
presupune a gândi principiile unui nou umanism. Sferele occidentale își dispută 
autoritatea în domenii precum transumanismul, prin implicarea noilor tehnolo-
gii în conservarea și îmbunătățirea vieții, respectiv postumanismul, prin reiterarea 
nostalgiilor umanismului european modern. Cred că ambele sunt mari narațiuni 
ale umanității noastre, dar niciuna nu poate reda un umanism al epocii noastre. La 
limită, biopolitica, așa cum urmează să o schițez, este un bioumanism. În absen-
ța unor strategii politice, agendele electorale se construiesc prin boala celor mulți 
și chiar prin moartea lor, nu prin păstrarea decenței celor puțini ca model pentru 
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crearea unui spațiu dezinteresat pentru securizarea vieții tuturor. Prin urmare, bi-
opolitica, asumată ca un bioumanism, pare singura soluție pentru recuperarea lu-
cidității și pragmatismului politic. Ecuația biopolitică este una simplă și marchează 
două componente. Oamenii nu vor să vadă puteri, ci să cunoască guvernatori. Nu 
vor să câștige timp, ci să păstreze vieți. Ce știe și ce poate face politica autohtonă 
pentru a răspunde acestor două exigențe minimale? 

Guvenarea biopolitică nu este un simplu exercițiu de management al populației.
O platformă biopolitică pentru guvernare nu este un proiect de stânga sau 

de dreapta, ci o construcție incomodă și absolut necesară a unui umanism politic 
plecând de revizuirea următoarele 12 principii și măsuri:

1. Solidaritatea în solitudine. Distanțarea socială și (auto)izolarea ne tes-
tează nu numai civismul și responsabilitatea socială, dar și frontierele empatiei, ale 
încrederii și cooperării mutale în absența interacțiunii directe. Fiecare pentru sine 
e dictonul după care ne-am construit individualist o formă de supraviețuire soci-
ală. Viața exclusiv la domiciliu presupune o anumită rutină, în ergonomia căreia 
munca, însingurarea sau coabitarea își găsesc, după caz, noi forme de manifestare. 
Această atomizare socială e singura care nu trebuie să se imunizeze în fața formelor 
de dialog comunitar, purtate prin alte resurse decât cele tradiționale. Solidaritatea 
în solitudine este o provocare atât la nivelul vieții individuale cât și la nivelul state-
lor care deși reacționează ca „societăți închise”, caută să păstreze un sens al panco-
munității europene printr-o morală deschisă. Compasiunea fără cooperare nu poate 
fi un spațiu pentru administrarea vieții prin solidaritate. 

2. Inegalitatea socială ca temă a dezbaterii publice a condițiilor și calită-
ții vieții exclusive la domiciliu pentru siguranța și protejarea cetățenilor. Pe de 
o parte, protocolul carantinei la domiciliu reia principalele preocupări ale agendei 
politice de stânga cu privire la inegalitățile sociale și privilegiile de clasă în baza că-
rora sunt evaluate confortul, siguranța și calitatea vieții. Desfășurarea activităților 
profesionale la domiciliu nu țin nici pe departe de retorica romantică a carantinei. 
Distincția dintre timpul muncă și timpul liber este dublată de aceea dintre spațiul 
pentru locuire și spațiul pentru activitatea profesională. Ergonomia poate fi insufi-
cientă pentru munca de la domiciliu prestată în paralel de toți membrii unei familii 
(continuată, în unele cazuri, de activitatea didactică a elevilor care desfășoară cur-
suri online), iar costurile (non)materiale implicate de aceste noi contexte care își 
pun amprenta asupra calității și intimității vieții private depășesc în majoritatea 
cazurilor puterea financiară a indivizilor. În unele cazuri, protocolul de distanțare 
fizică trebuie menținut între membrii unei familii care aparțin unor grupe de risc 
diferite și care coabitează într-un spațiu în care minimizarea interacțiunii este im-
posibilă. În plus, în numele securizării vieții cetățenilor prin izolarea la domiciliu, 
statul a eșuat deseori să asigure integritatea fizică și morală a acestora. Statistica ne 
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arată că scad infracțiunile în spațiul public, dar cresc cazurile de violență și abuzuri 
în familie. Există și un cinism al protocolului de izolare: sunt mulți aceia care nu au 
o casă. Pentru aceste categorii vulnerabile de cetățeni, protejarea vieții înseamnă 
luarea vieții de la capăt, cu sprijinul statului. 

3. Compatibilizarea măsurilor de sănătate publică pentru protejarea 
vieții cetățenilor cu drepturile omului, așa încât limitarea temporară a drep-
turilor fundamentale să nu conducă la cenzură, discriminare, xenofobie. Gu-
vernarea trebuie să asigure condiții pentru o practică biopolitică, nu thanatopolitică. 
Nu arbitrarea morții, ci protejarea și dispunerea vieții în arhitectura spațiului social este 
principala preocupare a acțiunii politice. Sfera publică a semnalat câteva dintre te-
mele importante ale acestei direcții: limitarea accesului la serviciile medicale inde-
pendent de gravitatea cazului medical, invocând prudența în distanțarea socială 
și evitarea supraîncărcării sistemului sanitar; accesul la medicamente cheie într-o 
schemă de tratament ca formă de respectare a dreptului la sănătate (ex. absența, de 
pe piață, a Euthyroxului), nerespectarea principiilor dreptului la viață privată prin 
limitarea deplasărilor în vederea compatibilizării vieții profesionale și a vieții de 
familie ori a formelor de parteneriat civil, limitarea libertății religioase prin impu-
nerea unor restricții robuste și esențiale în combaterea răspândirii coronavirusului 
asupra activității publice a cultelor etc.). Nu efectele crizei medicale vor fi negu-
vernabile la capătul acestei pandemii, ci reacțiile sociale la criza medicală, departe 
de solidaritatea globală, marcate de blamarea etnică, vulnerabilizarea minorităților 
religioase or răcirea relațiilor dintre statele considerate responsabile, în prima linie, 
pentru administrarea pandemiei. 

4. Democratizarea securității biopolitice prin transparentizarea for-
melor de protejare a vieții și sănătății cetățenilor în spațiul public și a su-
pravegherii biometrice. Există lacune ale comunicării dintre stat și cetățeni în 
administrarea protocoalelor de prevenție a răspândirii coronavirusului. Starea de 
urgență ca stare de excepție este un element de noutate nu numai pentru guver-
natori, cât și pentru guvernabili. Creșterea progresivă a intervenției statului în ad-
ministrarea vieții civile a generat panică în rândul populației. Oamenii au cunoscut 
astfel fața nevăzută a „mâinii invizibile”, puterea de stat ca un element extins, evi-
dent, care deține monopolul responsabilității asupra protejării și dispunerii popu-
lației. În același timp, informațiile despre gestionarea pandemiei în diferite colțuri 
ale lumii au adus la cunoștința populației faptul că noile tehnologii pot fi aplicate 
creativ în supravegherea digitală a subiecților carantinați, autoritățile controlân-
du-le mobilitatea și adaptarea la protocolul legal impus pentru izolare. Faptul că 
există o supraveghere biometrică virtuală asigură doar eficiența acestui protocol și 
producerea unor efecte disciplinatoare asupra subiecților sau pacienților. Asta nu 
înseamnă că măsura nu poate fi resimțită ca fiind una invazivă. Trăim într-o soci-
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etate digitală, ale cărei avantaje pot fi capacitate nu numai în sfera informațională 
sau cognitivă, ci și în cea medicală ori socială. Totuși, transparentizarea biocomuni-
cabilității este o măsură crucială pentru a face cunoscut cetățenilor că supravegherea 
bolii nu coincide cu supravegherea indivizilor decât în limitele prudenței și biosiguranței. 

5. Controlarea efectelor deglobalizării și automatizării muncii în dife-
rite sectoare economice asupra receptării valorii muncii manuale, efortului 
individual, timpului muncă, domeniilor industriale esențiale și nonesenția-
le. Am constatat că sub pretextul conservării și securizării vieții, pandemia a reușit 
pe alocuri nu să ne unească, ci să ne diferențieze. Consecințele ei asupra activității 
profesionale a indivizilor au crescut vizibilitatea clivajelor economice și identitare. 
Execuția politicii funcționează impersonal: discutăm despre populație în termenii 
capitalului uman. Însă fiecare formă de capital uman este o formă de viață, perso-
nală, așadar competentă, reflexivă, critică. Digitalizarea nu va putea substitui in-
tervenția creativă a factorului uman nici în segmentul politic, nici în cel economic. 
Dacă anterior pandemiei domeniile economice erau recunoscute ca fiind esențiale 
și nonesențiale, postpandemie, redresarea lor se va face distingându-le ca sectoare 
critice și necritice. 

6. Creșterea empatiei umane prin asumarea solidarității față de toate 
formele de viață. Din acest punct de vedere, viața speciilor este o strategie politică. 
Pandemia conferă cadrul necesar renegocierii și reevaluării interacțiunilor dintre 
specia umană și speciile nonumane, dincolo de relativismul cultural care ne pro-
voacă, de la societate la societate, să arbitrăm această relație nu doar în termenii 
ecosistemelor, ci și ai modurilor de viață. Conservarea și îmbunătățirea vieții nu 
reflectă o simplă sarcină de lucru a agendei biopolitice, ci și o turnură ecologică a 
politicilor de stat. Aceasta nu este însă o temă de reflecție a politicii naturale. Criza 
climatică provocată de exhuberanța tehnologică și ameliorarea ei odată cu izolarea 
socială a indivizilor ne obligă la reconsiderarea relației dintre natură și indivizi prin 
prisma speciilor nonumane. 

7. Combaterea formelor de izolare națională în numele biosecurității 
statului. În plan extern, statele își vor configura, la rândul lor, modele naționale 
de conservare a zoeului și a biosului, a vieții organice și anorganice. În același timp, 
dublarea crizei sanitare la nivel mondial de o criză epistemică, marcată de incer-
titudinile științifice cu privire la morfologia coronavirusului, eficiența schemelor 
de tratament alternative și structura optimă a unui vaccin eficient, poate declan-
șa o adevărată „olimpiadă a sănătății”. Statele pot intra într-o competiție pentru 
resurse limitate, indiferent de natura lor – cognitive sau materiale. Diseminarea 
informațiilor și transparentizarea acestora în crearea unor platforme transnațio-
nale pentru combaterea pandemiei trebuie să devină obiectivul biopoliticii externe. 
Reacția întârziată a solidarității promovată de Uniunea Europeană față de anumite 
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state afectate radical de către pandemie poate constitui un precedent riscant pen-
tru creșterea ostilității, și nu a ospitalității transnaționale. O platformă biopolitică 
externă este unul dintre puținele proiecte care poate optimiza standarde comune de 
biosecuritate pentru viitorul cosmopolitanismului european. A guverna criza coronaviru-
sului presupune, în plan biopolitic, a guverna mobilitatea populației sub toate aspectele 
ei: migrație profesională, cooperare economică, turism liber sau cultural, ca feno-
mene corelate sub aspectul incluziunii și emergenței sociale. Fragilitatea nu trebuie 
să devină o lecție a umilinței între state, ci o morală a simțului comun. 

8. Inovațiile legislative în domeniul creșterii securității și protejării vie-
ții cetățenilor nu trebuie să profite de anomiile sau vulnerabilitățile democra-
ției pentru a maximiza intervenția statului la nivelul vieții individuale. Istoria 
ne-a dovedit că politica tinde să transforme orice criză într-un câmp al experien-
țelor totalitare. De aceea, la orice acțiune biopolitică a statului, cetățeanul reacțio-
nează, natural, printr-o politică a suspiciunii. Indivizii chestionează dacă măsurile 
de prevenție sunt mult prea restrictive, ori dacă măsurile impuse pentru suprave-
gherea și controlul populației nu dezvoltă, simptomal, și efecte de disciplinare ce 
se pot transforma în reflexe necivilizatorice. Oamenii trebuie să înțeleagă organic 
că starea de excepție nu este un pretext pentru a transforma aceste măsuri provi-
zorii în protocoale de supraveghere pe termen lung, care cresc intruziunea statului 
la nivelul vieții civile, comunitare, și individuale. Dar pentru a asuma că starea de 
excepție nu dezvoltă norme care vor rezista și după încetarea acesteia, și nici nu 
oferă o manieră de a compensa vulnerabilitățile democrației doar pentru o clasă de 
subiecți privilegiați, cetățenii trebuie să își confirme încrederea în stat, respectiv în 
cei care guvernează. 

9. Nicio pandemie nu trebuie dublată de infodemie: fakenews-ul alimen-
tează (ne)supunerea civilă, angoasa, anxietatea și starea de panică a popu-
lației. Pentru industria entertainmentului, statisticile care descriu distribuirea 
subiecților și a vieții au o altă relevanță: configurarea unor sfere de audiențe prin 
care spectacularul, senzaționalul și falsul ocupă sfera timpului liber și produc profit 
prin alimentarea formelor de contracultură. Redobândirea pragmatismului comu-
nicării publice în termenii biocomunicării ar putea aduce un avantaj mass-mediei. 
Furnizarea unor informații corecte cu privire la securitatea populației ar duce la 
scăderea monopolului de informație pe care statul îl deține în comunicarea stra-
tegică a combaterii pandemiei, respectiv la democratizarea accesului la cultură și 
adevăr. Altminteri, statul va rămâne, în vocația sa biopolitică, un agent unic al ges-
tionării informațiilor privind dinamica bolii. 

10. Consolidarea spațiului public ca prelungire a spațiului domestic, în 
care coabitarea dintre indivizi este posibilă prin distanțarea socială fără a 
afecta valorile culturale, timpului liber, capitalului de libertate, segregării 
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sociale și respectului dintre indivizi. În contextul pandemiei provocată de noul 
coronavirus, proprietatea esențială a speciei umane, aceea de a fi animale sociale 
(chiar dacă unii își amintesc convenabil doar de calitatea de animale politice) stă la 
baza modelului răspândirii comunitare a bolii. Tocmai de aceea, o abordare biopo-
litică este fundamentală: prin menținerea protocoalelor de izolare socială, oamenii 
se împotrivesc, într-un anumit sens, propriei lor naturi: aceea de a socializa, de 
a fi împreună. Ergonomia spațiilor publice și modelul structural al metropolelor 
reprezintă nucleu reconfigurării distribuției sociale a indivizilor aflați în relație ca 
sursă a sferei publice. În același timp, nimeni nu poate spera la sfere publice rezona-
bile în absența unui orizont cultural solid, singurul care poate asigura solidaritatea 
dintre indivizi. Nicio putere nu este credibilă dacă își reduce guvernabilii la biomase. O 
putere democratică, reflexivă, este aceea care guvernează mase critice. Pentru aceasta, 
orizontul cultural este singurul care poate expune indivizii conflictelor și consensu-
rilor de valori, principii și conduite. Tema reluării vieții „normale” este o narațiune 
populară, dacă nu chiar populistă. Boala în sine este o abatere de la normalitate, 
un fenomen anormal. Situarea culturii la periferia sectoarelor esențiale menținerii 
normalității unei societăți nu produce nimic altceva decât pierderea identității ei. 
Fără maximizarea intervenției culturii în reluarea stilurilor de viață și educarea lor 
progresivă, atât pentru securizarea vieți cât și pentru dezvoltarea ei, normalitatea 
e doar o idee ficțională din maculatura programelor de guvernare. Normalitatea 
înseamnă propriul și optimul unei societăți, adică tocmai cultura ei. Biopolitica pre-
supune în egală măsură tematizarea valorilor culturale asociate vieții prin care înțelegem 
predispozițiile unui popor sau ale unei societăți către empatie, toleranță, cooperare, sa-
crificiu. Modelul societăților deschise sau închise ivite de gestionarea pandemiei nu 
reprezintă altceva decât consecințele unor culturi care adoptă mentalități și credin-
țe diferite în administrarea vieții. Întoarcerea la normalitate înseamnă întoarcerea 
la comunitate: însă numai cultura are capacitatea de a crește gradual participarea 
cetățenilor la dinamica societății și statului în care trăiesc. 

11. Reconsiderarea relațiilor dintre Biserică și stat în gestionarea mana-
gementului vieții. De-a lungul istoriei, pandemiile au avut puterea de a confirma 
puterea unui Stat în termenii capacității lui de a se transforma într-un agent al 
ocrotirii vieții. Intervenția lui însă la nivelul managementului vieții se face exclusiv 
prin instrumente politice. Moralizarea atitudinilor în fața vieții și a morții a fost 
întotdeauna o practică de natură culturală, iar rolul acesta a aparținut Bisericii. 
Nu este vorba doar despre recunoașterea capacităților ei de a extinde capitalul cul-
tural, simbolic și material al unei forme de spiritualitate în adaptarea oamenilor 
la experiența unor situații de criză și insecuritate. Desigur, Biserica a dezvoltat o 
eschatologie a pandemiilor ca narațiuni ale destinului acestei lumi și solidarității 
dintre indivizi. Dar rolul ei rămâne acela de a completa agenda socială a unui Stat 
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printr-un spațiu de intervenție în care filantropia, misionarismul și spiritualitatea 
întrețin idealurile solidarității și coeziunii comunitare. Statul a preferat să exercite 
managementul serviciilor religioase în sfera publică, dar a eșuat în bună măsură 
în a transforma Biserica într-un partener pentru intervențiile și responsabilitățile 
lui sociale. Dialogul dintre Stat și Biserică nu este un element de antimodernitate. 
Câtă vreme puterea publică se împarte între o sferă politică și una socială, Statul 
trebuie să arbitreze nu libertatea celor două, până la imunizarea reciprocă, ci poten-
țialul lor complementar de a oferi cetățenilor siguranță și încredere. Pandemia nu 
este un test al credinței. Biopolitica însă poate fi un test al secularizării. 

12. Proiectarea politicilor publice în termeni biopolitici. Epidemia gene-
rează zone și grupe de risc, spații de izolare și imunizare, secluziune domestică, 
militarizare. Toate aceste expresii ale crizei arată că profilul politicianului abil 
pentru a guverna un asemenea impas rezistă prin două virtuți politice: pragma-
tismul și reziliența. Însă neînsoțite de o sensibilitate istorică, acestea nu sunt 
virtuți, ci doar competențe. Electorii sunt tot mai puțin obișnuiți să privească la 
politicieni ca la autori ai unui proiect de țară. Această criză biopolitică recuperea-
ză funcția autorului ca legislator competent și virtuos. În recunoașterea legitimi-
tății măsurilor de combatere a pandemiei dar și în recunoașterea caracterului de 
rezonabilitate al acestora, oamenii leagă autoritatea legii de autoritatea autoru-
lui. Cine dezvoltă, cu alte cuvinte, politicile publice? Ce capital de credibilitate și 
competență au legislatorii în a propune legi deopotrivă drepte și morale pentru 
prezervarea vieții și siguranța cetățenilor? Care este capitalul de încredere și ex-
pertiza pe care trebuie să o aibă autorii politicilor publice pentru ca un conți-
nut legislativ întemeiat să nu producă efecte imorale atunci când acesta vizează 
subiecte sensibile precum: libertatea, intimitatea și drepturile omului? De data 
aceasta, elaborarea politicilor publice trebuie să se realizeze situând ca sursă dar 
și ca scop viața indivizilor. 

Concluzii: biopolitica, platforma unei bune guvernări
Pandemia a dezvoltat un experimentum crucis: globalizarea și recalcularea trenduri-
lor cosmopolite, creșterea autoritarismului pentru biosecuritate și ridicarea valului 
naționalist-populist ca instrument politic pentru „imunizarea” statală, regândirea 
umanismului și guvernării digitale ca utopie în paralel cu augmentarea controlului 
digital al populației ca distopie. De aceea, un proiect biopolitic al bunei guvernări ar 
trebui să înlăture toate aceste contraste și forme de risc antrenate de reconstrucția 
sferei publice postpandemie, având în vedere următoarele domenii-cheie:

1. Siguranța biopolitică (biosecuritatea),
2. Reconstrucția sferei publice civile și a consensului dintre indivizi (biocomu-

nicarea),
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3. Guvernarea biopolitică în plan intern și orientarea către o abordare biopo-
litică a proiectului solidarității europene. 

Unii spun că secolul XXI va fi unul al sănătății publice sau nu va fi deloc. Dar 
dacă această sentință riguroasă nu e altceva decât forma unei dileme prin care ne 
propunem să alegem între medicalizarea politicii și politizarea medicinei? Între gu-
vernarea vieții prin frică, una contagioasă, de altfel, și guvernarea vieții prin igno-
ranță? Toate aceste dileme pot fi evitate printr-o construcție biopolitică a bunei 
guvernări. De aceea, secolul XXI va fi unul al biopoliticii sau nu va fi deloc...

Altminteri, îndemnul lui Camus pentru medici în timpul pandemiei e valabil și 
pentru politicieni. „E adevărat că nimic din toate acestea nu-i ușor. Cu toate măștile 
și săculeții, cu tot oțetul și toată îmbrăcămintea impermeabilă, cu tot calmul și cu-
rajul dumneavoastră și cu toate eforturile dumneavoastră hotărîte, într-o zi n-o să 
mai puteți îndura orașul acesta de muribunzi, mulțimea asta care mișună pe străzi 
încinse și prăfuite, strigătele și agitația dincolo de care nu se întrevede viitorul. 
Într-o zi o să vă vină să strigați cît vă repugnă frica și durerea tuturor. Pentru ziua 
aceea nu pot să vă mai recomand nici un leac în afară de compasiune, sora neștiin-
ței.” (Les cahiers de la Pléiade, 1947). Faceți din biopolitică o compasiune sănătoasă 
pentru viață, ca să nu ne pară rău. 
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Omul nou, omul cu îmbunătățiri sau omul 2.0?

Adrian Hatos

Introducere
Sintagma „om nou” ne trimite imediat cu gândul, pe cei care am apucat să trăim pe 
viu limba de lemn a dictaturii, la idealul bizar al unei personalități înregimentate 
total în structura ideologică și instituțională a unui polis totalitar. Toate mișcările 
revoluționare au promovat un om nou care evident că era opusul celui vechi pe care 
revoluția trebuia să-l reeduce, disciplineze sau, dacă altă cale nu era, să-l extermine. 
Dacă omul nou este rezultatul planificat al unei traume istorice, adeseori sângeroa-
se, care privește mai ales credințele și loialitățile sale, trebuie să ne întrebăm dacă 
doar rupturi istorice dramatice pot schimba omul, dacă fără scandal acesta rămâne 
permanent vechi? Dacă nu cumva omul se înnoiește permanent, dar pe alte căi mai 
pașnice și asistăm chiar la apariția adevăratului Om Nou?

Omul s-a înnoit permanent
Omul nu a încetat nicicând să fie îmbunătățit fie ca individ fie ca specie. E adevărat 
că în ultimele zeci de mii de ani această îmbunătățire a fost cel mai adesea o ma-
nifestare a selecției naturale. Ne-o spune Cohran (2009) care ne arată că în ultimii 
50.000 de ani viteza selecției a fost de 100 de ori mai mare decât până la apariția lui 
Homo Sapiens ca specie. Câteva exemple simple pot să fie interesante aici: expansi-
unea speciei umane a fost susținută de o adaptare care a permis anumitor populații 
să metabolizeze lactoza, cu alte cuvinte laptele crud, ceea ce a dus la o creștere a 
aportului caloric al alimentelor pentru populațiile de crescători de animale; crește-
rea volumului creierului fost stimulată de un aport caloric mai mare determinat de 
inventarea gătirii la cald (a prăjirii, a coacerii și a fierberii) (Wrangham, 2009); pe 
de altă parte creșterea în volum a creierului a fost instrumentală pentru ca fiecare 
om să poată gestiona mai multe relații sociale, ceea ce a încurajat comunități și so-
cietăți organizate mai complex (Gamble, Gowlet, Dunbar, 2014). 

Uneori aceste modificări au fost atât de rapide, chiar dacă avantajul evoluți-
onar nu e foarte clar, încât sunt aproape vizibile: față de secolul al 17 înălțimea 
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medie a frunții unui bărbat englez a crescut cu 1,5 cm, amănunt care probabil că e 
legat de faptul că în secolele trecute celor din categoriile muncitorești li se spunea 
„capete rotunde” și de faptul că o figură prelungă este asociată cu un status care nu 
e dependent de activități manuale consumatoare de efort. 

Trans-umanismul – când evoluția tehnologică și economică o ia înaintea 
selecției naturale
Și totuși ritmul evoluției naturale nu mai poate ține pasul cu evoluția societății și 
a tehnologiei. Resimțim aceasta în lumea care trăim, în care dependența de munci 
fizice a scăzut în mod radical iar cea de capacitate de procesare a informației a de-
venit fundamentală. Contradicția dintre modul de viață modern și nevoile corpu-
lui nostru rudimentar, în mare măsură similar celui al strămoșilor noștri de acum 
câteva milenii, se reflectă acut în patologiile vieții moderne. Incidența afecțiunilor 
cardiovasculare, a diabetului de exemplu, nu reflectă de altfel decât inadecvarea 
corpurilor noastre primitive la modul de viață modern. Viața noastră modernă, 
marcată de o speranță de viață îndelungată, de suprasolicitare informațională și 
relațională, de munci sedentare, de subutilizarea unor mari porțiuni ale aparatului 
muscular și locomotor și de posibilități enorme de consum întreține, pentru nevo-
ile corpului său dotat cu o grămadă de mușchi și membre mari inutile, un întreg 
ecosistem de competențe și servicii menite a-l ajuta pe omul modern să supravie-
țuiască existenței de acum. Nutriționiști și multe alte categorii medicale, fizio-ki-
netoterapeuți, psihoterapeuți, antrenori de diverse activități fizice (yoga, pilates, 
dans etc. etc.), toți sunt ocupați să mențină în stare de funcționare corpurile și 
creierele noastre de vânători și agricultori prizoniere ale terminalelor informatice 
în încăperi cu aer condiționat.

Acestor imperative, alături de nevoile acut resimțite de fitness având motivație 
sexuală, economică, sau pura comparație invidioasă, le răspunde nu doar această 
industrie a serviciilor de îmbunătățire și de menținere a corpurilor dar și o un imens 
efort de cercetare și dezvoltare devotat găsirii de soluții pentru a obține oameni cât 
mai inteligenți, sănătoși mai longevivi. Ingineria genetică cu segmentarea genomu-
lui uman și promisiunea secretă a programării genetice a indivizilor, tehnologia și 
economia celulelor stem (cu băncile de celule stem prin care oamenii își rezervă o 
zestre de viitoare organe și țesuturi de schimb), industria protezelor – care variază 
de la simple surogate fizice simple la organe de sinteză sau dispozitive electronice 
care încorporează tehnologii digitale sofisticate, diversele tehnici de chirurgie es-
tetică toate ne promit nouă și copiilor noștri viață lungă și sănătoasă în condițiile 
traiului din ce în ce mai modern. 

Deosebirea fundamentală între optimizarea speciei prin selecție naturală și 
îmbunătățirile de acum este că acestea din urmă sunt programate și livrate într-un 
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cadru organizat. Chiar dacă nu o spun direct, o mare parte din cercetarea și dezvol-
tarea biotehnologică, genetică, medicală, psihologică și chiar și unele din domeniile 
interdisciplinare care combină tehnologiile digitale, neuroștiințele, informatica, cu 
cercetarea medicală au ca obiectiv furnizarea de soluții pentru îmbunătățirea fizică, 
psihică și relațională a omului. Efectului acestei îmbunătățiri unii optimiști îi zic 
creșterea calității vieții.

Să denumim aceste îmbunătățiri produse și servicii trans-umane și care adaugă 
un nivel suplimentar, copleșitor, îmbunătățirilor pe care le-a produs selecția natu-
rală producând o specie hibridă, Omul 2.0.

Trans-umanismul este rezultatul competiției dintre indivizi în epoca 
înaltei tehnologii în economia capitalistă 
Elementul critic al acestei noi evoluții a omului către Omul 2.0 este logica economi-
că căreia i se subordonează – sistemul de motivații și recompense care determină 
distribuirea produselor și serviciilor trans-umane, ceea ce include aranjamentele 
instituționale ale producției și distribuției dar și ideologiile care susțin această eco-
nomie politică a economiei trans-umane. Ele pot să fie produse și distribuite în 
regim de piață sau, cel mai adesea de cvasi-piață dacă e să fim realiști, în economiile 
capitaliste, în care cererea va determina, în mare măsură, oferta. Alternativa este 
cea a economiilor subordonate statului în care sectorul trans-uman va fi și el dictat 
de interesele puterii politice. Ambele economii politice ale serviciilor și produselor 
trans-umane pot avea un impact decisiv asupra organizării sociale și politice, pe de 
o parte, și asupra distribuirii șanselor de viață pe de alta. 

Chiar dacă promotorii trans-umanismului aplaudă aproape întotdeauna posi-
bilitățile individuale nețărmuite ale noilor tehnologii, realitatea este că utilizarea 
instrumentelor de îmbunătățire a corpului este motivată la fel de mult de competi-
ția dintre indivizi pe cât este de dorința de îmbunătățire a calității vieții. Produsele 
și serviciile care ne oferă un plus de longevitate, acuitate intelectuală, forță fizică, 
atractivitate fizică față de ceilalți sunt interesante tocmai prin avantajul pe care îl 
furnizează în competiția de status și/sau reproductivă cu ceilalți. 

Viitoruri distopice: Elysium
Inegalitatea economică determină gradul de acces la serviciile și produsele trans-u-
mane. Programarea genetică a copiilor, înlocuirea unor organe, protezarea cu dis-
pozitive cu inteligență artificială ș.a.m.d. vor fi corelate cu resursele economice. 
Nimic nou, calitatea vieții este corelată cu posibilitățile materiale. Și acum cei mai 
bogați au acces la clinici mai bune, la medicamente sau tratamente mai eficiente. 
Longevitatea, sănătatea, performanța intelectuală, fizică și reproductivă se cumpă-
ră, iar printr-un efect Matei specific acumulării capitalului, această dinamică eco-
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nomică a sănătății, frumuseții și inteligenței va fi exacerbată de economia politică a 
produselor și serviciilor trans-umane. De altfel, din acest punct de vedere, distopia 
din Elysium este destul de realistă. 

Așadar viitorul omului nou trans-uman poate fi și cel al unor inegalități scan-
daloase iar dezbaterile de politică publică s-ar putea concentra pe posibilitatea de 
a transforma produse și servicii trans-umane în bunuri publice distribuite de stat, 
după modelul educației și al multor servicii de sănătate. Chiar dacă predicția pe o 
fac pare sumbră ea este susținută de tendințele din deceniile postbelice din țările 
capitaliste avansate. În timp ce decalajele medii de dezvoltare și de șanse de viață 
dintre diversele locuri de pe glob poate s-au estompat diferența de acces la resurse 
în interiorul țărilor celor mai avansate a ajuns la niveluri întâlnite poate doar înain-
te de primul război mondial (Piketty, 2014). 

Viitoruri distopice: Idiocracy
Dar această lume a Omului 2.0 nu emerge independent de dezvoltarea economiei și 
democrației algoritmice, alte două evoluții corelative creșterii capacităților de pro-
cesare a datelor, poate prin calculatoare cuantice și de transmitere și de colectare de 
date la viteze uluitoare comparative cu cele disponibile astăzi. 

Dintotdeauna intelectul omului a fost o mașinărie biologică adaptivă de rezol-
vare de probleme care nu sunt/au fost puține sau necomplicate. Pe de altă parte 
recompensele pe care le așteaptă oamenii, factorul motivațional, sunt mai degra-
bă emoționale, capabile să producă dependență inclusiv prin dimensiunea sa hor-
monală. Societatea hipertehnologizată modernă este una care a preluat masiv din 
sarcinile intelectuale ale oamenilor, pe care le-a atribuit unor mașinării și, pe de 
altă parte, încearcă să întrețină și să crească o economie a consumului bazată pe 
producerea de emoții. 

Capacitatea noastră de reflecție este în mod constant subminată de universul 
computațional pe care îl creăm, în care algoritmii preiau sarcinile de decizie. Aten-
ția, capacitatea de concentrare, memoria de lucru, par a fi afectate în mod negativ 
de expunerea îndelungată la ecranele dispozitivelor inteligente. De altfel, una din-
tre sectoarele cele mai promițătoare ale industriei serviciilor bazate pe inteligență 
artificială este exact a eliberării omului de efortul deciziilor de consum: oamenii se 
uită pe Netflix la filmele recomandate pe bază de algoritm, ascultă muzica de pe 
Spotify după aceeași logică, găsesc comerciantul care vinde un anumit produs cel 
mai ieftin etc. Să nu ne amăgim, mușchiul neexersat se atrofiază iar acest lucru este 
reflectat deja în studii recente care arată că umanitatea a atins maximumul coefici-
entului de inteligență printre cei născuți la mijlocul anilor 70 după care declinul a 
fost constant și aparent ireversibil în ceea ce se numește inversarea efectului Flynn 
(Bratsberg, B., & Rogeberg, O., 2018). La fel vom pierde capacitatea de a conștienti-
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za ce ne place, de a alege și de a experimenta – mă aștept ca și surpriza, elementul de 
entropie din mașinăriile de decizie, să fie inclus în algoritm. Nu pot anticipa până 
unde merge această pierdere a capacităților reflexive, pe care o consider deja sem-
nificativă pentru generațiile ultra-conectate la sistemele de decizie automatizată 
obișnuite să consume produse livrate sub forma recomandărilor. 

Automatizarea consumului prin dominația algoritmilor, încurajată și de sim-
plificarea acesteia prin caricaturizarea subsecventă a proceselor reflexive – alegere 
este un cuvânt poate exagerat pentru un marketing în care un calculator care te-a 
transformat într-o înregistrare dintr-o ecuație de regresie care prezice ce model de 
mașină sau de pantaloni îți dorești și ți le sugerează din timp, atât pentru a susține 
adecvarea modelului (model fit) dar și pentru a veni în ajutorul industriei prin pre-
dicții precise privind volumele care trebuie vândute și care ar putea fi astfel și mai 
eficientă – nu e însă finalul poveștii. 

O altă problemă a economiei algoritmice ar putea emerge din dezvoltarea unor 
capacități concurente insidioase și intrusive de dimensiuni abuzive pentru livra-
rea serviciilor producătoare ale emoțiilor pe care consumatorii le caută în fond. 
Preferințele, gusturile, slăbiciunile, viciile, reacțiile consumatorilor vor fi modelate 
din ce în ce mai precis prin acumularea și procesarea de date, iar satisfacția va fi 
transmisă din ce în ce mai personalizat într-un context de toleranță crescută la sti-
muli. Este destul de plauzibil că resurse din ce în ce mai mari vor fi investite într-o 
industrie a publicității din ce în ce mai sofisticată și mai automatizată dar din ce în 
ce mai puțin capabilă să livreze rezultate. 

Viitoruri distopice: Matrix
Dar logica transumanului poate fi nu doar una capitalistă ci și una autoritară. Îm-
bunătățirea corpurilor și emergența unei categorii de super-oameni este potențial 
nu doar la îndemâna bogăției ci și a puterii politice ca instrument de reproducere 
lărgită a puterii. 

Oricum economia algoritmică este în co-dependență de politica algoritmică, 
atât prin aplicarea strategiilor de comunicare țintită pe bază de modele comporta-
mentale dar mai ales printr-o extensiune greu de imaginat a sistemelor de supra-
veghere și predicție a comportamentului. Greu de imaginat un control democratic 
satisfăcător în condițiile în care toți algoritmii vor fi opaci.

Dacă piața poate fi modelată prin inteligență artificială de ce nu ar fi eficien-
tizată și guvernarea prin proceduri specifice? Cu 30 de ani în urmă calculatoare pe 
care azi nu le-am instala nici într-o mașină de spălat inteligentă rulau jocuri de stra-
tegie care implementau de fapt simulatoare de societate. În 2020 Națiunile Unite 
recomandă guvernelor stabilirea politicilor guvernamentale și planificarea buge-
telor cu ajutorul un simulator de politici bazat pe inteligență artificială dezvoltat 
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de Programul de Politici Publice al Institutului Alan Turing din Londra1 (Heaven, 
2020). Oricât de atrăgătoare pare ideea nu putem să ignorăm faptul că tehnologia 
poate fi folosită nu doar pentru planificarea politicilor către îndeplinirea obiective-
lor de dezvoltare ale mileniului – cum propune ONU. 

Pentru ca acest lucru să nu se întâmple este imperativ ca guvernarea să fie limi-
tată de ceva autoritate. În democrațiile moderne această restrângere este aplicată 
de voința populară. Dar câtă încredere putem avea în voința populară exprimată de 
populații din ce în ce mai puțin capabile să înțeleagă lumea din jurul lor și din ce în 
ce mai controlabile atât prin instrumente de supraveghere ubicue care alimentează 
cu date un sistem de comunicare bazată pe modele predictive? Este capabilă umani-
tatea să iasă din pericolul distopiei gen Matrix sau mai degrabă Idiocracy?

Paradisul Omului 2.0
Să nu ignorăm însă aspectele pozitive ale acestor evoluții. Integrați în sisteme 
ubicue de monitorizare și îngrijiți de întregul aparat al lumii bazate pe mașini cu 
inteligență artificială, Omul 2.0, omul trans-uman, poate avea o viață pe care pre-
modernii o asimilau paradisului iar modernii o disprețuiesc din neputință. Oame-
nii vor trăi vieți din ce în ce mai îndelungate și mai tihnite. Eliberați de multe alte 
obligații și de frica bolii sau a degradării generațiile viitoare se vor putea dedica 
celor mai plăcute îndeletniciri. Din punct de vedere filosofic pierderea libertății 
poate fi o catastrofă dar dintr-o perspectivă managerială și strict umană libertatea 
poate fi înțeleasă și ca un eufemism al responsabilității și efortului pe care fiecare 
individ sau colectivitate trebuie să le investească în gestiunea chestiunilor comu-
ne în societăți vulnerabile la risc și incertitudine. Din această perspectivă, multă 
lume ar fi de acord că libertatea este o povară. La fel cum, în curând, mașinile in-
teligente ne vor scuti de efortul de a le manevra, modelele predictive cu învățare 
automatizată și inteligența artificială ne pot elibera de stressul democrației. Soci-
etatea inteligentă o va înlocui poate pe cea democratică iar libertatea nu va mai fi 
înțeleasă ca dreptul la participarea la conflictul politic intern ci îndreptățirea de a 
contribui cu date la automatul care monitorizează și gestionează alocarea resur-
selor în societate. 

Poate, pe de altă parte, că potențialul de reflecție nefolosit nu se va atrofia 
ci se va întreține prin dezbaterea critică a economiei și consumului pe bază de al-
goritm pe care o prefigurăm. Poate că se vor dezvoltat subculturi subversive care 
vor respinge programatic economia și guvernarea algoritmică într-un soi de reacție 
romantică – gen hippie – la mașinăria de optimizare gestionată, destul de probabil, 
de inteligență artificială și bazată pe modele cognitive și hormonale. Ar putea fi 
ascensiunea trans-umanismului momentul pentru o resurgență dialectică a uma-

1 https://www.turing.ac.uk/research/impact-stories/supercharging-sustainable-development
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nismului și o nouă ocazie pentru o dezbatere globală despre om, responsabilitate și 
libertate, o atât de mult absentă conversație în ultimele trei decenii?

Sau poate că, eliberați de grija zilei de mâine – care nu înseamnă doar asigura-
rea pâinii, căldurii sau îngrijirea sănătății dar și participarea anxioasă la democrația 
locală aparent rudimentară, oamenii își vor dedica resursele abordării mai eficiente 
a riscurilor globale – proliferarea nucleară, încălzirea globală, pericolul pandemiilor 
și al infodemiilor, dispariția zilnică a zeci de specii de plante și animale ale căror 
habitat este distrus de oameni, poluarea etc. atât de greu de gestionat în cadrul in-
stituțional primitiv al statelor naționale? Să ne imaginăm că puterea de măsurare și 
procesare într-o creștere extraordinară, în care capacitățile calculatoarelor cuantice 
nici măcar nu au fost încă luate în calcul în mod serios, va fi folosită pentru spriji-
nirea unei guvernări globale? 

Epilog
Evident că predicțiile optimiste au fost formulate într-o notă ușor ironică. Vrem să 
fim pozitivi dar istoria ne învață mai degrabă să fim sceptici. Deocamdată știm că 
inegalitatea internă a statelor capitaliste este în creștere, că populismul și autori-
tarismul sunt pe val, că forțe puternice se opun globalizării și dau aripi politicilor 
naționaliste, că nimic nu pare să prezică un răspuns adecvat al umanității la criza 
climatică, că marile puteri încearcă să controleze internetul și dezvoltarea tehno-
logiilor cuantice cu obiective strategice mai degrabă belicoase decât umaniste, că 
oamenii sunt efectiv din ce în ce mai proști. Deocamdată Omul 2.0 este un prost 
fericit care își aprinde jointul cu fitilul aprins al calupului de dinamită.
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2. EDUCAȚIA TRANSFORMAȚIONALĂ

Educația ca Proiect de Țară1

Marius Stoian

Postulat: avem de-a face, pe întreaga planetă cu diversele derivate ale aceluiași model de 
învăţământ, modelul prusac, pe care în cele ce urmează, pentru simplificare, Sistemul.

În timp ce Reforma educației românești este investită aproape anual cu câte 
o nouă formulă executorie care se subrogă în drepturi precedentei întru confuzia 
deplină a societăţii, (17 miniștri ai învățământului din 1989 cu aproximativ tot atâ-
tea intervenții asupra domeniului), ideea unui Revoluții în educație aprinde puține 
conștiințe. 

Una dintre ele, Marian Staș, purtătorul flamurii Harvard, încearcă să aglutine-
ze sinergii pentru o nouă paradigmă a învățământului în România. 

Din acest punct de vedere, Staș este un deschizător de drum. Putem însă plasa 
această Revoluție strict în context românesc? În dinamica provocărilor contempo-
rane, în atleticele procese cu substrat tehnologic, dar și înalt ideatic dorința de a re-
gândi modelele educaționale par a contamina toate cele trei lumi: de la lumea întâi 
a celor bogați, la lumea a treia, a sărăciei endemice. Dar, paradoxal, în majoritatea 
cazurilor discuțiile iau forma Reformei (ajustarea Sistemului) și doar pe alocuri a 
unei Revoluții care să schimbe paradigma.

Din păcate, avem o singură sursă majoră a Sistemului care-și produce prin cri-
tică propria reinventare revoluționară SUA și Anglia. De aici provin „antieroii” Sis-
temului: Salman Kahn, sir Ken Robinson, Dennis Liittky, Elliot Washor sau Marian 
Staș, filosofi, practicieni, autori de experimente sau atitudini publice care provoacă.

Pe alt plan, chestiunea educației preocupă subtil la Davos, în cadrul Bilderberg, la 
World Policy Conference al cărui invitat permanent sunt, dar și în întâlnirile lunare ale 
Clubului România. Acesta este cadrul în care ne situăm.

Deși teza democratizării educației pare a avea sorginte de stânga în dezbate-
rea occidentală, în noua „oceanografie” planetară post-criză ea devine o necesitate 
„transideologică”. 

1  Preluare integrală a prefeței la volumul Marian Staș, Educație și securitate națională, Editura 
BMI, 2014.
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Într-o abordare succintă, cinci raporturi fundamentale îmi par a alcătui stâlpii 
de susținere ai unei noi paradigme în educație: 

1.Raportul național/global
2.Raportul masa/elită
3.Raportul informație (cunoaștere)/creativitate
4.Raportul generalist (holist)/ specializat
5.Raportul acumulare individuală/ sharing.

Când Salman Kahn îi face KO pe urmașii lui Johann Fichte
Stat național, educație națională. Stat global, educație națională? Pare a exista o 
contradicție între național și global în câmpul educației. Ce elemente sprijină con-
tradicția? Cum poate fi determinat punctul de contact sau mulțimea argumentelor 
convergente funcție de viitor?

Să remarcăm că atributul „global” se referă la desprinderea dezbaterilor din 
contextul limitativ al statelor.

În general, „național” are în accepțiunea noastră valoarea „românesc” (un 
simptom de provincialism autist susținut de unii politicieni și o aripă media). Dar 
frământările, contradicțiile cresc intens și Anglia, SUA sau India în materie de șle-
fuire a viitoarelor resurse umane. În tot ceea ce cuprinde aria unui teritoriu delimi-
tat de granițe.

Cu un headline de tabloid, aș titra anticipativ bătălia dintre viziunea naționala 
(reformistă) și cea globalistă (revoluționară): „Salman Khan îi face KO pe urmașii 
lui Johann Gottlieb Fichte”.

Bogdan Gavrilă (fondatorul conceptului „E-Școala” la finalul anilor ‘90) îmi 
atrage atenția că unul dintre arhitecții Sistemului, Johann Gottlieb Fichte, indică o 
legătură profundă între establishmentul politic și instituțiile de forță, pe de o parte, 
și modelul educațional, pe de altă parte.

Sistemul modern constituie o primă revoluție în educație deoarece odată cu 
acea cucerire, populații mari au avut acces la educație. Dar, modelul actual de școală 
a fost proiectat pentru a oferi posibilități de îndoctrinare politică și religioasă.

Pe de altă parte, deliberat, a împiedicat prin fragmentare, accesul la cunoaș-
tere. Ca să-i citez pe designerii Sistemului, „informațiile abstracte livrate de pro-
fesori vor asigura o generație de absolvenți docili și supuși” (JG Fichte). Scopul 
școlii era să creeze cetățeni loiali - limitat educați- care să se supună autorității 
părinților, profesorilor, bisericii și în ultimă instanță președintelui/regelui, pri-
mului ministru.

Fără a cădea în determinism neomarxist, notez totuși că școala actuală este 
produsul de sinteză al epocii fermenților statului național și a „revoluției indus-
triale” și nu a mai fost schimbat exact din acea perioadă. Societățile s-au dezvoltat 
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atât de mult în ultima sută de ani încât modelul educațional și-a pierdut legătura cu 
scopul inițial și nu face decât să se reproducă, cu minore corecții.

Dacă modelul prusac oferea la sfârșit de secol 18 informație, alfabetizând na-
țiunile pentru prima dată și având caracter progresist, în noile condiții el este un 
anacronism, un limitator de acces. El continuă să blocheze totodată saltul de la 
informație la cunoaștere. (A se vedea raportul „World development indicators” al 
Băncii Mondiale).

Revoluțiile, transformările radicale ale sistemelor au avut la bază ideile unor 
vizionari. Astăzi, un nou iluminat, Salman Khan înaintează ferm cu un model expe-
rimental de succes salutat de greii globalizării, de la Bill Gates până la Carlos Slim 
Helu: Khan Academy.

Desigur că, legătura depistată de Fichte între politicul național și Sistem con-
tinuă să existe. Cu cuvintele lui Ken Robinson, politicieni de toate orientările și din 
toate statele sunt în consens în „a nu pune sub semnul întrebării importanța stan-
dardelor academice și a sistemelor de educație standardizate”. E doar o chestiune 
de timp, cred.

Pe fundalul psihologic creat de Google și rețele, Khan vine cu o largă reinven-
tare a educației: orice posesor de device, oricât de ieftin, de oriunde de pe planetă 
poate accesa informație și mai ales ajunge la cunoaștere pe baza unui model colabo-
rativ, de „sharing”, în care profesorul devine mentor, într-un sistem cu feed-back, 
care nu fragmentează informația, ci facilitează conexiunile, într-o versiune a unei 
instituții de învățământ nesegregată pe criterii de vârstă. Ceea ce Sistemul numește 
„materii” se vor preda integrat: un elev va înțelege - odată cu primirea cunoștințelor 
de bază- în ce măsură elementele abstracte din matematică, fizică și chimie alcătu-
iesc „schela” construcției unui pod de cale ferată, spre exemplu. 

Efectul acestui proiect pilot care se rostogolește la scară planetară înseamnă 
începutul Revoluției în educație. 

Arhitecții precum Salman Khan și Marian Staș știu că „educația convențională, 
cu insistența sa pe memorare, separarea artificială a conceptelor și programa nedi-
ferențiată axată strict pe testare, nu mai dă roade. Într-o lume în care schimbările 
cer mai mult decât oricând un grad nemaiîntâlnit de flexibilitate, educația conven-
țională este în continuare casantă”.

O singură școală cu costuri minime pentru toată lumea, iată un deziderat re-
alizabil pe termen mediu, pe modelul Khan, o operă care armează reconstrucția 
democrației imposibilă fără democratizarea reală a educației și cunoașterii.

Salman Kahn, Sir Ken Robinson, sau la scară reală, Marian Staș, sunt promo-
tori vizibili ale acestor gânduri, trend setteri, partea de suprafață a aisbergului. 
Există și programul pilot „School of One” din New York, 60 de școli „Big Picture 
Learning” sau Sudburry Valley School, etc, în spatele cărora stă propulsia unor en-
tuziaști pragmatici.
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Viziune globală=conecting people everywhere and everytime
Viziune națională=conecting people only on a limited aria.
Tradus în peisajul românesc, conflictul național/global, care scapă radarelor de la 

București ar putea însemna oportunitatea unui salt uriaș: nu sincronizare, ci ceea ce vi-
zionarul român Marian Staș numește inspirat, în colecția sa de eseuri pe care o aveți în 
față leapfrogging, (concept din business și din dezvoltare durabilă care poate fi tradus 
prin „arderea etapelor”). O comutare directă pe schimbarea revoluționară de paradigmă.

Ca Proiect de Țară, cum spune Marian Staș, România ar putea fi primul stat care 
schimbă integral, cu onestitate și curaj intelectual, Sistemul, fără a mai disipa resursele 
pe „scenarii” deja depășite.

Utopia învinge? Educația personalizată cu costuri către zero.
În educație cuvântul cheie care distinge actualmente între elită și mase este costul 
educației, care dă măsura accesului la calitate.

Din când în când, pentru a nu se autogripa prin sterilitate, Sistemul care este 
apanajul elitelor, trage prin burse, sânge proaspăt, inteligența din marea masă, pe 
teoria paretiană a recirculației elitelor. (Am în vedere partea anglo-saxonă, vârful 
performanței „modelului prusac” care polarizează elita planetară).

Problema raportului dintre elite și masa beneficiară de educație îmi permite un 
interesant excurs pe aceasta latura financiară - cea mai invocată în miile de studii ce 
străbat mediile academice drept cauză a perpetuului clivaj.

Concluzia tristă divizată egal între vizionari și non-vizionari cel puțin în țara 
noastră, este că în educație se investește prea puțin. De unde și, pe cale de consecin-
ță, rezultatele proaste. Se postulează absurd o cifra fixa 6% din PIB ca diferențiator 
între eșec și succes.

Un primar din România, preocupat sincer să acorde suport școlii declară ui-
mit: „Îmi este cu neputință să înțeleg. Am investit în modernizare, gresie, faianță, 
termopane, calculatoare, am mărit salariile profesorilor, am pus chiar și cele mai 
performante sisteme de monitorizare. Si, totuși rata de neadmiși la bacalaureat 
este de aproape 50%”.

Desigur, calcule de acest tip se fac, mai subtil, și în marile universități din SUA 
de la Harvard la Princeton și de la MIT la Iowa. Se investește în echipamente, cam-
pusuri și formatori. Și Sistemul funcționează, în felul său. Elitele Ivy League com-
pun execuția bugetară a Planetei. Costul prohibitiv al studiilor la aceste centre face 
diferența: ar părea că doar elitele pot avea acces la calitate. Există un interes pentru 
Revoluția în educație? Nici măcar marii altruiști prinși în sistem nu pot semna pen-
tru altfel decât contre-coeur.

În ambele cazuri – al infimului administrator român dar și al marilor corifei 
americani – avem de-a face cu conservatorism însoțit de grave erori. Primul sfâr-



I. EDUCAȚIE PENTRU TRANZIȚIA GLOBALĂ / 259

șește concluzând că banii nu ajung, totuși, pentru performanță. În al doilea caz, 
autosatisfacția are un nume: da, banii generează calitatea.

Cele două exemple invocate întaresc iluzia că numai fondurile financiare fac 
diferența între învățământul de elita și cel pentru mase. Și că viitorul nu poate fi 
diferit. Salman Kahn sau Ken Robinson și, pe alocuri, Marian Staș, demonstrează 
falsitatea aserțiunii(...).Aproape șocant, Khan demonstrează realismul unui cost de 
44 USD/elev/an față de o medie de 10499 USD/elev/an, în școlile publice america-
ne (statistică 2008-2009).

Tehnologiile cuplate cu voința și metoda aduc în același block-start, cu același 
suport teoretic, pe romul din Ferentari, texanul din Dallas și tânărul tutzi din sub-
urbiile Mombasei.

Eu cred că Revoluția educației care aduce masa și elita la același atribut compe-
titiv este inevitabil.

Opozanții ideii seamănă unor cetățeni care vor să constituie Asociația pen-
tru Conservarea Mașinilor de Scris împotriva invaziei laptopurilor, tabletelor și 
smart-phone-urilor. Nu gâfâi sub presiunea unui optimism sufocant, în fond și 
autoturismul de 2000 de euro e blocat de un alt sistem acaparator și lacom, dar 
depun mărturie cu aceste rânduri că Revoluția în educație este și sub acest raport, 
inevitabilă.

Desigur că, lărgirea bazei de selecție nu contribuie per se la o explozie a calității 
(două exemple autohtone: în comunism Daciada a adus efecte notabile în sport însă 
Cântarea României a parazitat inutil teritoriul cultural) dar, în plan superior, prin 
ridicarea nivelului teoretic și practic se diminuează potențialul de ruptură tectonică 
în interiorul societății și între societăți. Temă serioasă de gândire în ultimii ani

Cred că elitele tinere (produsul Sistemului) vor deveni în următoarea decadă 
marii promotori ai Revoluției dar, din păcate, nu și conținutul ei. Peste 65 % din 
joburile viitorilor 10 ani încă nu au apărut pe piața muncii.

 Îl încurajez pe Marian Staș să pluseze pe ideea unui hub pentru sinergiile și 
inovatorii din educație: sigur că e bine ca vehiculul vigurosului său demers să fie 
seva tradiției închegată în Alianța Colegiilor Centenare, dar o chemare la mobiliza-
re a „experimentaliștilor” ONG-iști, o coagulare a modelului non-guvernamental dă 
mai multă legitimitate și substanță. Câteva persoane cheie și inițiative de explorat: 
Andreea Sorescu (Asociația Învingem Autismul), Mirela Stetco, Ioana Bere (Cen-
trul de Voluntariat Cluj), Razvan Crișan (Asociația ORICUM), Oana Preda (Centrul 
de Resurse pentru Participare Publică), Diana Certan (Fundația Noi Orizonturi), 
Romeo Moșoiu (Ministerul Educației Naționale), Paul Baran (IREX), Magdalena 
Balica (Institutul de Științe ale Educației), Vlad Tausance, Traian Bruma, Violeta 
Caragea, Cristina Cristea, Vlad Atanasiu (CROS și Universitatea Alternativă), Irina 
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Socol, Bogdan Gavrilă, Iuliana Stan sau Andreea Roșca - creativitatea și ideile în 
întâlnire cu noul antreprenoriat. 

Mi-a plăcut mult o exprimare a lui Solomon Marcus: „olimpicii sunt o oglindă 
falsă a sistemului”. Din nefericire efectul negativ aportat de aceste elite școlare ro-
mânești este că dau impresia că sistemul funcționează, ne fac să ne complacem în 
confort ideologic și sterilitate. În timp ce masa funcționează inerțial.

Așa cum o văd eu, Revoluția în educație va lăsa vârfurile să crească liber concomitent 
cu o atenție acordată rădăcinilor. Evident că mereu va exista elita și masa, indiferent de 
domeniu, timp și loc. Important este ca masa să aibă acces necondiționat financiar la 
dreptul de a se califica pentru statutul de elită. Pentru aceasta trebuie rasă din temelii 
întreaga filozofie de finanțare a educației. Acesta este al doilea pilon al schimbării inte-
grale a Sistemului.

Creativitatea – noua monedă forte în epoca sensibilității
Încă din perioada liceului meu, la sfârșitul anilor 80, în cenaclurile literare bucureș-
tene, un soi de oaze de dialog liber și exercițiu cultural, discutam intens cu colegii 
de generație atât despre suprasaturarea programelor noastre școlare cu informație 
inutilă (ex: chimie organică avansată în ultimul an de liceu, inclusiv la uman), cât și 
despre lipsa de dialog profesor/elev care să facă trecerea în zona cunoașterii.

De asemenea, despre tendința școlii de a descuraja creativitatea și spontane-
itatea: admiterea la Drept sau Medicină - cele mai prestigioase instituții ale epo-
cii - presupuneau reproducerea fotografică a paginilor de manual, introducerea în 
câmpul discursiv a unui termen sinonim ducând la depunctarea celui examinat. Un 
recurs exclusiv la memorizarea unor informații deseori vag procesate mental.

Țara ne vrea confortabil de proști - ne gândeam- alfabetizați cât să putem citi 
și înțelege propaganda comunistă din literatură, istorie, etc., pregătiți cât să putem 
presta munci calificate. Problema unei piețe a muncii nu se punea, cu o diplomă 
în buzunar erai ca și angajat, deci discuția era una pur intelectuală, fără conotații 
practice.

În închiderea în care trăiam, idealizam Occidentul la modul absolut. Ceea ce nu 
înțelegeam era că și Vestul se confrunta cu modelul bazat fundamental pe acumu-
lare de informații (excepție paraziții ideologici) și mai puțin pe cunoaștere și încă și 
mai puțin pe creativitate. În fond, erau două fațete ale aceleiași probleme separată 
de gradele de libertate. Până la un punct, același Sistem. După mai bine de un sfert 
de secol, la firul ierbii, discursul apare exasperant de asemănător:

„În prezent, notele nu reflectă cunoașterea sau creativitatea la diverse discipli-
ne, ci doar ușurința de a reproduce teoria, iar cunoașterea și creativitatea presupun 
mult mai mult: depășirea reproducerii, ingeniozitatea soluțiilor. Notele nu sunt 
concludente și adevăratul standard al elevului nu se identifică prin notele obținute. 
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Însă această valoare predictivă va crește odată cu realizarea condițiilor în învăță-
mânt pentru formarea gândirii independente și creatoare a elevilor și în măsura în 
care notele vor reflecta performanțele acestei gândiri.

Societatea s-a bazat întotdeauna pe cunoaștere, chiar dacă a promovat-o prin 
metode empirice. Observațiile și experiențele banale sau, mai bine spus pentru pre-
zent – firești, sunt dorite în subconștient de elev. Noțiunile teoretice rămân lucruri 
abstracte, de neatins, chiar dacă sunt cunoscute exemple din mediul înconjurător. 
A oferi modele, exemple, cazuri concrete elevului facilitează foarte mult învățarea 
consistentă și coerentă.”

Acest text este extras în august 2014 de pe saitul realizat de către Mădălina 
Inginovschi, masterandă la programul de studii MEOPE, anul al II-lea, Facultatea 
de Psihologie și Științele Educației. Titlul saitului : sinergia dintre cunoaștere și 
creativitate!

Pe plan mondial, în urmă cu multe decenii, la debuturile revoluției tehnico-ști-
ințifice, când calculatorul avea dimensiunile unui container de cale ferată și funcțio-
na cu cartele perforate, lua naștere un concept electrizant: „societatea cunoașterii”. 
Societatea era proiectată să fie o federație de ecosisteme care combina informații 
din diverse arii de interes pe suport tehnologic în vederea stimulării proceselor 
socio-economice. Ecosistemele s-au creat în zona laboratoarelor universitare și a 
think-tank-urilor. Procesul bazal educațional a rămas însă încremenit. Sistemul nu 
s-a clintit preț de o virgulă.

A trebuit să treacă o jumătate de secol pentru ca un document oficial al UE, 
Programul specific pentru cercetare și inovare - Horizon 2020 să prevadă în limbaj 
lemnos de proces verbal, îmbunătățirea cooperării dintre mediul de afaceri și cel 
economic prin crearea „Alianțelor bazate pe cunoaștere” și crearea de parteneria-
te între Universităti, organizații non-profit, think-tank-uri, entități din domeniul 
cercetării și firme din sfera afacerilor (comunități bazate pe cunoaștere și inovare).

Analiștii Sistemului apreciază că fondurile de 80 de miliarde de euro alocate 
dezvoltării acestor politici demonstrează „importanța acestora”.

Între timp, însăși conceptul de „societatea cunoașterii” a căpătat un diez pu-
ternic urcând către „societatea creativă”. Industriile creative domina piața. De la sir 
Ken Robinson la prietena mea Cristina Guseth de la Freedom House România care 
pregătește un volum despre aceste industrii, sublinierea este limpede: creativitatea 
este diferențiatorul viitorului. Într-o lume hiperșcolarizată în Sistem, marea masă 
de masteranzi și doctoranzi începe să fie un mediu uniform și conform. Creativita-
tea va produce delimitările.

Sistemul de învățământ e uniform, fie că vorbim de cel din SUA sau din Româ-
nia. Prin urmare, absolvenții deprind într-o măsură asemănătoare, cam același gen 
de cunoștințe/abilități. Creativitatea e o înzestrare individuală.
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Câteva întrebări se pun totuși: Cum se poate investi în creativitate dacă nu 
se cunosc mecanismele actului creativ și nu a fost posibilă stabilirea unui indice al 
creativității?

Întrebarea necesită un răspuns complex care nu poate lua forma unui plan de 
afaceri cu cifre și scenarii. Dar o cheie rezidă în revenirea, odată cu fenomenul post-
modern, a emoției în prim plan. Creativitatea se fixează la intersecția dintre rațiune 
și emoție. O prelungire a acestui gând: vom trăi din ce în ce mai mult într-o lume a 
emoțiilor în care imponderabilele vor bate în termeni valorici suma activelor nete.

Prin urmare, cred că ruptura de Sistem va aduce o sinergie a cunoașterii și creativi-
tății cu o prevalentă a celei de-a doua. În plus, vom avea de-a face cu ceea ce Staș numea, 
interpretându-l pe Gardner cu o „ipostaza etică” a minții care va îndepărta creativitatea 
nocivă de zonele epicentrale.

Un Babel de limbaje și coduri specifice. Cine traduce?
În urmă cu câțiva ani, eram tentat să-i dau dreptate universitarului român de la 
Purdue (SUA) Sorin Adam Matei care vedea apusul românesc al intelectualului ge-
neralist descinzător imediat din teoria premodernă a lui Francis Bacon asupra cu-
noașterii.

În fond, cunoașterea culturală, o construcție complexă care creștea și creștea 
constant cu viteza gândului, a dus în timp la o specializare accentuată pe toate câm-
purile. Scenariul românesc al unei elite atotcuprinzătoare intelectual mi se părea o 
bizarerie, o incapacitate de racordare la noile concluzii extrase din dinamica pro-
cesuală. În „Elita fără girofar” am susținut fără rezerve această „clasă de mijloc a 
spiritului”, pledând pentru o educație de tip peer review în contrast cu principiul 
aderenței la grupul condus de un Maestru.

„O schimbare de paradigmă cu sursa peste Ocean, propune trecerea de la in-
telectualul public generalist-enciclopedic și moralist universal, derivat din relația 
feudală maestru/discipol (model care domină spațiul public românesc actual), 
la”punditocrație”, „un grup proteic de specialiști mass-media sau antreprenori in-
telectuali ce și-au creat capitalul de încredere sau cunoștinţe specifice în nișe speci-
alizate, de obicei academice, juridice sau jurnalistice, pe care le-au transformat apoi 
în antreprize ideologice și intelectuale”. (Sorin Adam Matei).

Esența acestei transformări a suprastructurii noetice este, în fond, abandona-
rea paternului elitelor patriarhale, bazat pe cultul geniului și al iluminării, și contu-
rarea elitelor de tip nou – elitele specializate, ancorate în expertiza clar delimitată 
profesional. Cu o precizare: în România, supraexpunerea subcategoriei „culturale”, 
umaniste a elitei, a creat falsa impresie a existenței exclusive. În mod subiectiv pu-
blicul percepe a fi elită numai o anumită zonă a elitei: scriitori, filosofi, artiști.”- 
scriam, în 2011 în volumul „Proiectul România”.
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Mă văd nevoit să revin. Explozia din tehnologia informațiilor, revoluția Big 
Data care cere o limitare draconică a segmentului de expertiză, par a ne duce prin 
efect la antipozi. Știind din ce în ce mai mult, despre din ce în ce mai puține lucruri 
ajungem, precum în celebra butadă, să știm Totul despre Nimic. Sensul ansamblu-
lui se pierde înecat într-un ocean de fragmente particulare. Prin urmare, se cere 
intervenția unui anume tip de generalist, integratorul.

Într-o lume conectată, raportul holistic/specializare devine și mai important 
pentru a fundamenta geneza viitoarelor idei creative. Or, creativitatea va domina 
deja înșurubatei „economii a ideilor”. Explorarea unui domeniu cu o gândire ato-
mistă nu face decât să limiteze capacitatea creativă. În schimb, abordarea holistică 
poate genera noi perspective deoarece îmbină cunoașterea din mai multe domenii 
cu scopul de a obține un produs total nou.

Cu un amendament: în vechea paradigmă, perspectiva holistică asupra siste-
mului era specifică elitei și presupunea existența unui număr mare de specialiști 
doar în domenii clar definite și limitate și a unui număr mic de integratori (strategi, 
creativi, lideri). Un psiholog rar era și un lingvist, un antreprenor sau un ghid spi-
ritual.

Noua inversare a raportului holistic/specific înseamnă că fiecare cetățean să își 
înțeleagă rolul în sistem și impactul pe care îl are asupra planetei și să își asume o 
responsabilitate globală, în calitate de locuitor al planetei cu multiple specializări.

Astfel, tehnologia permite ca responsabilizarea dar și Specializarea trebuie să 
fie continuă, să se facă și eficient dar și eficace.

O problemă de elasticitate a modelului actual este că ajunge să fie eficient dar 
nu eficace (adică pregătim rapid și în număr mare niște ingineri geniali pentru dez-
voltarea mașinilor de scris, însă societatea folosește deja calculatoare). Cu alte cu-
vinte, în loc să pregătim tinerii pentru specializări care nu se mai caută, ar trebui să 
le oferim un model de bază pentru învățare, astfel încât pe tot parcursul vieții să-și 
schimbe ocupația în funcție de interese și de evoluția economiei.

Epoca meseriilor /specializărilor „pe viață” a apus, însă o nouă generație s-a 
născut. Exemplul unui prieten doctor este relevant: de când a apărut internetul, 
îmi mărturisește el, mai toți pacienții mei au devenit specialiști - își pun singuri 
diagnostice, știu detalii avansate despre boli, tratamente și chiar găsesc ușor alter-
native de medicamente generice - rolul doctorului este să-și ghideze pacientul în 
tratament sau să-l ajute .

Un alt punct de plecare: o structură guvernamentală are la bază ministere care 
se ocupă de finanțe/economie, energie, transporturi, sănătate sau mediu, deoarece 
aceste dosare ne definesc societatea.

Totuși niciun copil nu învață despre creditele bancare, despre îndatorare, infla-
ție sau profit. Tinerii nu știu ce sunt banii și nici ce sunt taxele sau de ce le plătim. 
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Nu e de mirare faptul că românii nu sunt conștienți de încălzirea globală și nici de 
importanța infrastructurii rutiere de mare viteză în dezvoltarea economiei - sunt 
aceste lucruri carențe majore în educația națională sau trebuie să le ignorăm și să 
ne concentrăm mai mult pe olimpiada la limba latină? Este tot o formă de inadec-
vare, de distorsiune a raportului holistic/specializat, pe latura temporală.

În sfârșit, stricta specializare, inflexibilă prin excelență, duce la o codificare 
specifică a discursurilor, a limbajelor. Într-o conferința, din iunie 2014, la BCU 
București, consacrată lansării volumului „7 teme fundamentale pentru România”, 
atrăgeam atenția asupra acestei forme de enclavizare: „Când star-sistemul domi-
nant la modul absolut, și fiecare subsistem al lui (includem și politicul și show bi-
zz-ul, pentru că-și extrag seva din notorietate), zona de cultură sau business și-au 
creat propriile sisteme de valori, propriile coduri corodând însăși ideea de valoare 
universală, de axiologic comun/larg acceptat, bunul simț însuși capătă interpre-
tări diferite. Aici este un risc. Societatea se transformă într-un Babel de limbaje 
împosibil de echivalat, de tradus între ele. Fără spații de mediere, crash-ul este 
inevitabil.”

În privința raportului holist/specialist, Revoluția în educație se va baza pe Integra-
torul holist care va crea „spații de mediere”: campusuri de cercetare integrata, platforme 
de dezbatere și armonizare a conceptelor, academii non-formale, cluburi generaliste de 
reflecție, etc. Superspecializarea, socialmente vorbind, va rămâne apanajul minoratului.

La aceasta se refera și Marian Staș când propune: „operaționalizarea unei stra-
tegii de resurse umane moderne, centrate pe conceptul carierei didactice cu opțiuni 
multiple”.

Sharingul, noul zeu al educației postmoderne
Unul dintre cei mai influenți gânditori ai planetei și un invitat permanent la Davos, 
Don Tapscott, realizează în mod curent câteva cercetări globale, pentru a investiga 
noi modele și noi forme de cooperare între rețelele non-statale care pot produce 
valoare la nivel global. Unul dintre proiectele mari de cercetare a fost intitulat „Ge-
nerația Net: o investigație strategică”.

Experiențele tinerilor din ziua de astăzi, în special cele care țin de consumul lor 
de media, au ajutat la identificarea a 8 valori care își au rădăcinile în tehnologie și 
social media. Cele 8 valori, așa cum sunt prezentate de Don Tapscott, sunt: 1) liber-
tatea; 2) personalizarea; 3) vigilența; 4) integritatea; 5) colaborarea (sharingul); 
6) distracția; 7) viteza; și 8) inovația.

Colaborarea și sharing-ul sunt strâns legate de faptul că generația digitală 
interacționează natural și este o generație a relaționării. Miile de contacte și de no-
duri de rețea din site-urile sociale nu fac decât să crească șansele indivizilor de a-și 
atinge obiectivele personale sau profesionale. (Bogdan Gavrilă).
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Raportul acumulare individuală-sharing presupune totuși și o prefață diacro-
nică a abordării.

De-a lungul epocilor istorice, Iluminismul, Romantismul și Modernismul (care 
a preluat calupuri întregi de substrat iluminist) au avut ca trasătură comună in-
dividualismul și raționalitatea. Pe cale de consecință, educația a îmbrăcat aceeași 
formă fiind una preponderent individualistă susținută de preceptele Raționalitătii, 
a gândirii de tip logico-deductive.

Apariția Postmodernismului centrat pe deconstrucție, dar și pe opoziția rațio-
nal-sensibil, revirimentul sentimentului, au indicat noua direcție inclusiv în arealul 
educației. 

Daniel Pink punctează afirmând că se intra într-o nouă epocă în care trebuie 
îmbunătățit și încurajat raționamentul mental de dreapta, reprezentând creativi-
tatea și emoția, față de cel de stânga, reprezentând gândirea logică și analitică - în 
corelație cu nevoia de creativitate, care potrivit lui Robinson, se referă la realizarea 
de conexiuni și se bazează mai mult pe colaborare decât pe efortul individual. 

Pe de altă parte, fenomenul s-a produs în paralel cu dezvoltarea rețelelor, cu 
noua alfabetizare a rețelelor. (Capacitatea oamenilor de a găsi informațiile de care 
au nevoie pentru învățare în cadrul unor rețele globale și de a învăța în grupuri/
comunități virtuale care își actualizează în timp real „programa”, în funcție de ulti-
mele apariții globale).

Azi, majoritatea cunoștințelor noastre vin din partea altor oameni, în forme 
diferite: din povești, anecdote, teorii, credințe și așa mai departe. În timp ce unele 
dintre concepțiile noastre se bazează pe observația directă, o proporție crescândă a 
lor se bazează pe mesajele de la alți oameni, direct și printr-o varietate de mijloace 
de informare în masă. Așa s-a întâmplat mereu, doar că, în prezent, depozitul cu-
noașterii umane se dublează la fiecare zece ani, iar rata de expansiune se accelerea-
ză (Ken Robinson).

Din alt punct de vedere- subliniază Mihaela Nicola, autoarea unor importante 
proiecte educaționale feat. Fundația The Group – ordinea mondială liberală, centra-
tă pe designul social al „prețuirii pentru cei care pot” s-a ajustat în timp, din rațiuni 
de echitate, astfel încât se oferă și „celor care nu pot” - presiunea socială dinspre 
ambele extremități a construit o linie mediană - din perspectiva educației ea s-ar 
numi „nivelul de mediocritate” - care acomodează egalitarist pe toată lumea. 

Uneltele de comunicare ale ultimelor decenii, internetul și toate accesoriile 
dezvoltate în jurul lui, au făcut astfel încât posibilitatea cunoașterii, aceeași, imensă 
și disponibilă în egală măsură tuturor, să depaseze dorința de cunoaștere aprofun-
dată. 

Obiceiul plăpând de a acumula cunoaștere în mod susținut, individual a fost 
înlocuit în bună măsură, de „misiunea colectivă” de a împărtăși cât mai mult din 
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puținul pe care îl știe, l-a acumulat sau l-a parcurs fiecare. Conform cu sublinierile 
anterioare, abordarea specializată a făcut loc abordării holistice.

„Posibilitatea de a-ți face auzită propria voce (conform cu idealurile hiperde-
mocratice) s-a transformat în „zeci de milioane de voci” care „vorbesc” concomitent, 
fiecare pe contul ei, pe blogul ei, pe site-ul ei sau pe ale celorlalți. Prin adăugarea și 
posibilității de a însoți vocea cu propriul chip, în loc de câteva sute de canale media, 
în urmă cu câteva decenii, acum avem sute de milioane de canale media - fiecare 
cont facebook este în fapt un micro canal tv pe care „proprietarul” împărtășește 
valori, preocupări, știință și obiceiuri personale, cu voluptatea că îndeplinește, din-
colo de obiectivele „selfie-centrate” o misiune socială de a-i deștepta, informa sau 
educa pe ceilalți.

Astfel încât, din bagajul de timp al fiecăruia, o parte mai însemnată este alocată 
lui „a vorbi” decât lui „a asculta” - și acest lucru servește unor din cele mai nobile 
idealuri sau dorințe tainice ale individului, încât, paradoxal, se numește progres.

„A-i împărtăși” – to share – a devenit numitorul comun al relațiilor sociale de 
mai toate felurile și el a deturnat parte din preocuparea de a(-și) consolida valoarea 
individuală a fiecăruia prin „a acumula”.

Se numește progres pentru că, deși vârfurile „coboară” prin această mutație, 
„urcă” cei aflați în „groapa cunoașterii” care sunt infinit mai mulți.

Desigur că, acumularea individuală nu va dispărea. Însă, parafrazând o celebră 
butadă, am putea spune că educația postmodernă înseamnă emoție/creativitate 
plus puterea rețelelor. Ea consacră astfel un nou zeu al învățării: sharingul.

În loc de concluzii. Să zguduim Sistemul: Pactul pe Educație grassroots
Indiscutabil, Sistemul este confruntat cu schimbări majore: pe de-o parte, este 
necesar un volum de informații tot mai mare și mai variat, pe de altă parte infor-
mațiile se perimează rapid. Totodată, ciclul de educație este relativ lung, ceea ce 
înseamnă că absolvenții se vor confrunta cu realitățile mediului socio-economic 
abia după perioada de formare, timp în care apar schimbări semnificative pe piața 
muncii, în conceptul general, în ideea progresului societal (apud Mihaela Mure-
șan).

Marian Staș: „Reiterez cauza principală profundă a acestui rău sistemic: ar-
hitectura curriculară curentă depășită, inadecvată, neperformantă, în disonanță 
structurală cu nevoile de învățare ale copiilor secolului XXI – atât în ciclul gimna-
zial, cât și în cel liceal. Impactul nefast al acestei cauze sistemice determină, din 
perspectivă logico-matematică, cel puțin două consecințe negative: la nivel micro: 
amputarea capacității de înțelegere și aplicare corectă a conceptelor predate în li-
ceu (reprezentarea grafică a funcțiilor, calcul exponențial, utilizarea logaritmilor 
ș.a.m.d), cu toate implicațiile lor fundamentale, inclusiv în viața de zi cu zi. La nivel 
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macro: atrofierea gândirii logice și capacității de rezolvare a problemelor, în general 
(nu doar a problemelor de matematică).”

Pentru prima dată în istorie, avem oportunitatea să ne facem designul pro-
priului Sistem educațional, însă oamenii care ar trebui să-l reinventeze sunt adânc 
înrădăcinați de vechiul sistem cu grade, plagiat, nepotism și falsă mândrie istorică. 
Încercările de reformare pornite din zona guvernamentală au eșuat și în multe alte 
țări tocmai din cauza unui cerc vicios: profesorii sunt o categorie sociala care aduce 
voturi, iar reforma cu iz electoral este doar cea care le mărește salariile.

Care este cheia în care citim cartea lui Staș? O idee ar fi: este românul de la 
Harvard care ia ce e mai bun de la Robinson, Gates, Khan și cu o minte integratoare, 
propune coagularea elitelor și performerilor din societate pentru o discuție publică 
despre schimbarea paradigmei în educație și noua strategie educațională care să 
primească un consens politic.

Sintetizând, în lateral, opțiunea Revoluționară (transformațională – susține 
vizionarul român pentru a fi politically corect), Staș disjunge între „hard „ și „soft” 
complexa ecuație: „Aceste abilități ale viitorului sunt centrate atât pe cunoștințe, 
acele competențe „hard“ (înțelegerea conceptelor abstracte și a conexiunilor, cre-
area de conținut din new media, transdisciplinaritatea și filtrarea informației în 
funcție de importanță), cât și pe conexiuni, ce creează competențele „soft“. Vorbim 
aici de decriptarea mesajului din spatele unui text, atitudine inovativă și adapta-
bilitate, interacțiune eficientă cu ceilalți, lucrul în medii culturale diverse și chiar 
într-o echipă virtuală. 

Dacă pregătirea „hard“ mai poate fi învățată în școală, avem un mare deficit 
la capitolul „soft“. „Deconectarea structurală dintre ce face școala la noi și nevoile 
pieței muncii în secolul XXI este profundă și evidentă. Un sistem încremenit în 
paradigma sa comunistă - hiper-centralizat, hiper-birocratic și focalizat aproape 
exclusiv pe discipline, în loc să funcționeze holistic – nu are cum, prin natura sa, să 
răspundă unor astfel de nevoi și abilități cerute“– spune Staș.

Într-o măsură sau alta, în diverse concentrații, toate cele 5 raporturi pe care le-am 
definit ca fundamentale pentru o Revoluție în sistem se regăsesc consonant în concluzii 
la Marian Staș. În plus, liderul de opinie aduce două idei majore: Educația ca amenin-
țare la adresa siguranței naționale, pe de o parte, și educația ca Proiect de țară pentru 
România.

Pe drept cuvânt, s-ar pune întrebarea dacă, în cazul primei idei, nu cumva ne 
aflam în plină contradicție cu teza din raportul național/global. Răspunsul este ca-
tegoric, nu. „Amenințarea la adresa siguranței naționale” ca sintagmă are deopo-
trivă însemn administrativ dar și filosofic căci, nefiind racordat la fluxurile mari 
de dezbatere, învățământul românesc devine anti-național prin condamnarea la 
descompunere culturală a țesăturii naționale.
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Cu cuvintele lui Marian Staș, „La urmă, rămâne realitatea implacabilă, ce nu 
ține seama de niciun calcul politic meschin, conjunctural: starea Educației, acum, 
înseamnă amenințare directă la adresa siguranței noastre naționale, deoarece ab-
solvenții inepți produși de școala de azi sunt adulții inepți ai României de mâine.

 „În clipa în care situăm schimbarea paradigmei Educației sub specia Proiectu-
lui de Țară al României, procedura propusă anterior intră în funcțiune automat. Iar 
a consacra schimbarea paradigmei Educației drept Proiect de Țară al României este 
o misiune critică istorică, în fișa de post a elitelor de azi ale țării. 

Prin elite înțeleg persoane și entități capabile să genereze Proiecte de Țară pen-
tru România. Proiectele de Țară sunt cele a căror punere în fapt ne legitimează 
să stăm cu fruntea sus și să dăm seamă în fața istoriei.”-lanseaza Staș provocarea 
timpului nostru.

Dar cum putem operaționaliza? Ce am putea face diferit atâta vreme cât Pactul 
pe Educație s-a dovedit un simplu exercițiu de operetă?

Revoluțiile nu se fac la ordin sau prin act administrativ. În josul paginii sociale, acolo 
la index unde se produce fierberea, trebuie că se află cheia. Sinergiile trebuie conduse de 
la firul ierbii, după un serios proces de gestație, către consensul politic și nu invers. Iar 
acolo trebuie să se găsească personajul proteic, individual sau colectiv, pe care l-am putea 
numi Integratorul.

Prin acest volum, în care Staș arde năprasnic, compune cu dragoste, exasperare 
și furie în egală măsură noua partitură, se aruncă mănușa. Clepsidra a fost întoarsă: 
Go Staș, go România!



România educată – cel mai mare proces de schimbare 
consensuală a politicilor publice din ultimii 30 ani

Ligia Deca

România a conștientizat de ceva timp nevoia de o reformă sustenabilă în educație. 
Există un sentiment de criză, unul care se face simțit în discursul public, în mass 
media, dar mai ales în discuțiile private între cetățeni. Și aceasta se întâmplă pen-
tru că fiecare dintre noi are sau a avut o experiență directă în școala românească. 
Ceea ce rezultă este memoria colectivă a unei înșiruiri de momente de criză, care 
pare să nu rezulte într-un proces de învățare, ce ar trebui să aibă ca obiectiv schim-
barea în (mai) bine.

De exemplu, avem criza anuală de la evaluările finale. Atunci ne șochează, de 
fiecare dată, rezultatele slabe la evaluarea națională și bacalaureat – mai ales rapor-
tate la numărul total de copii de vârstă tipică evaluării și nu la cei înscriși. Avem, de 
asemenea, sentimentul de criză atunci când vreo statistică internațională plasează 
România undeva într-o poziție slabă și nedorită. De exemplu, avem testele PISA 
odată la 3 ani, dar și raportările Comisiei Europene pe tema obiectivelor Europa 
2020. Toate ne plasează pe pozițiile finale ale clasamentelor Uniunii Europene, ade-
sea la distanță mare de alte state fost comuniste. În cazul obiectivelor Europa 2020, 
se vede foarte clar că suntem departe de a atinge obiectivele naționale (oricum mo-
deste) asumate acum un deceniu.

În același timp, multe din eforturile de reformă reale existente până în prezent 
au eșuat. Nu neapărat din lipsa propriilor merite, ci din lipa unui consens la nivel 
de societate. Reformele cu caracter legal au fost de cele mai multe ori sufocate sub o 
avalanșă de prorogări și de amendamente. Cele derulate la firul ierbii au suferit de 
pe urma unor dificultăți inerente de replicare a modelelor de succes, adesea agrava-
te de birocrație și de dificultatea transpunerii entuziasmului individual în dedicare 
colectivă.

Construirea consensului pentru reformarea educației
În acest sens, Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a pus în practică o 
abordare democratică, nouă și diferită față de reflexele românești în politici pu-
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blice. Aceea de construirea a consensului. Nu prin inițierea directă de legi, ci prin 
discuții cu multiplii actori din societate. Un model care nu este atractiv din punctul 
de vedere al multor tipologii populare în România (de exemplu tipologia strongman 
sau cea a modelului providențial importat din exterior), dar care este eficace pe 
termen lung. De ce? Pentru că orice transformare sustenabilă trebuie să beneficieze 
de sinergia acțiunii comune de la nivel central (prin legislație) și a implementării la 
nivel local, de sprijinul administratorilor, profesorilor și elevilor/studenților.

În acest spirit a apărut în anul 2016 proiectul „România educată”, care a avut 
mai multe etape distincte:

Etapa de consultare a fost cea mai amplă din punct de vedere logistic, și cea 
care ne-a permis să sondăm opinia publică. Formularul online creat cu această oca-
zie a fost completat de peste 8000 de ori. De asemenea, în această perioadă, Admi-
nistrația Prezidențială a organizat opt dezbateri regionale, împreună cu Ministerul 
Educației și universități din Brașov, Craiova, București, Iași, Timișoara, Constanța.

În urma unui parteneriat derulat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea În-
vățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), s-au cris-
talizat o serie de elemente de viziune folosind metodologia participativă Delphi 
de forecasting. Aceasta a permis participanților la ultima din cele opt conferințe 
majore să cristalizeze o serie de priorități, la finalul unui proces care a pornit de la 
o serie de prognoze privind tendințele sociale și economice globale. Astfel, din 15 
transformări preconizate, respondenții online au considerat că dinamica accentu-
ată a profesiilor, scăderea și îmbătrânirea populației și conectarea permanentă a 
acesteia la internet vor fi cele mai notabile și că sistemul de educație va trebui să se 
adapteze la provocările pe care acestea le ridică.

Începând cu februarie 2016, organizații și structuri terțe (instituții publice, 
structuri de reprezentare, unități de învățământ, ONG-uri, companii etc.) au putut 
înscrie evenimente sub egida proiectului „România Educată” generând, prin trans-
miterea rezultatelor dezbaterilor din cadrul acestora, propuneri privind viziunea 
și obiectivele de țară. Am avut peste 65 de evenimente înscrise pe această cale în 
următorii ani. 

După un atelier în care au fost centralizate elemente de viziune rezultate din 
aceste dezbateri și activități de consultare, am trecut la elaborarea unei viziuni 
și a unei strategii, cu ajutorul a șapte grupuri de lucru tematice. Această activita-
te s-a întins de-a lungul anilor 2017 și 2018 și a beneficiat de expertiza a circa 170 
de persoane, reprezentând 64 de structuri distincte. Între acestea s-au numărat Mi-
nisterul Educației, structurile de reprezentare ale elevilor și studenților, Consiliul 
Național al Rectorilor, federațiile sindicale active în zona educației, alte asociații 
și instituții publice, ONG-uri cu rezultate relevante în zona educației și cercetării, 
reprezentanți ai mediului de afaceri și multe alte structuri și experți individuali. 
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Aceștia au fost activi în cele șapte grupuri de lucru tematice:
1. Cariera didactică
2. Echitatea sistemului educațional
3. Profesionalizarea managementului educațional
4. Un învățământ profesional și tehnic de calitate
5. Autonomie, calitate și internaționalizare în învățământul superior
6. Educație timpurie accesibilă tuturor
7. Evaluarea elevilor și studenților
O parte din membrii grupurilor de lucru au contribuit la pregătirea unui raport 

central de viziune, care a inclus două scenarii legate de posibila organizare a siste-
mului de educație pentru a permite facilitarea reformelor propuse de „România 
educată”.

Ca urmare a acestor eforturi, în decembrie 2018 s-au lansat rezultatele pro-
iectului și am primit feedback sub forma de emailuri sau ca parte a intervențiilor 
și discuțiilor lansate de către o parte a societății civile. Această din urmă etapă se 
va finaliza în momentul în care condițiile vor permite o decuplare a procesului de 
reformă din educație de diverse mize politice pe termen scurt (a se citi campanii 
electorale). 

După un proiect care a durat un an, în luna ianuarie 2020 au fost lansate pa-
tru policy brief-uri, care adâncesc și completeează rezultatele proiectului. 
Documentele au fost elaborate în cadrul unui proiect inițiat și coordonat de către 
Administrația Prezidențială și finanțat prin intermediul Serviciului de Sprijin pen-
tru Reforme Structurale al Comisiei Europene. Ele au fost dezvoltate în colaborare 
cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și au abordat 
temele: (1) carieră didactică, (2) management educațional, (3) echitate, (4) educa-
ție timpurie, identificate ca prioritare în urma etapelor anterioare ale proiectului. 
Aceste documente au fost lansate la Palatul Cotroceni în luna ianuarie 2020, în-
tr-un prestigios eveniment cu o extinsă participare națională și internațională. În 
cadrul acestei conferințe a fost lansat și un dialog interinstituțional privind viitorul 
finanțării educației în România, în contextul priorităților agreate în cadrul Proiec-
tului „România Educată”

Ce ne propunem prin „România educată”?
Legat de conținutul actual al proiectului, acesta se bazează pe o serie de piloni 
centrali, care reprezintă esența racordării educației din România la tendințele vii-
torului. Astfel, proiectul are ca elemente centrale personalizarea și asigurarea cali-
tății procesului educațional pentru toți elevii/studenții, flexibilitatea sistemului și 
centrarea acestuia pe nevoilor beneficiarilor și actorilor implicați, dar și adaptarea 
permanentă a sistemului la schimbările externe și corelarea cu recomandările și 
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practicile internaționale. Se pune un accent și pe aspecte de etică, integritate și de 
promovare a valorilor democratice.

Ideea centrală a celor șapte rapoarte tehnice, dar și a raportului general, a fost 
dezvoltarea de măsuri complementare, care prin efectul lor comun să producă o 
diferență reală pentru elevii și studenții din România. De exemplu, pentru educa-
ția timpurie accentul cade pe acces și pe dezvoltarea unui curriculum educațional 
în zona ante-preșcolară. Când vine vorba de echitate, accentul cade pe intervenții 
complexe care să reducă decalajele dintre copiii proveniți din diferite medii. Educa-
ția profesională și tehnică, dar și zona de evaluare, sunt caracterizate de un acces 
mare pus pe flexibilitate și pe dezvoltarea de parcursuri personalizate și lipsite de 
obstacole birocratice în progresul orizontal și vertical al elevului. În cariera didac-
tică, accentul se pune pe un proces mai riguros de formare inițială, dar și pe o for-
mare continuă mai relevantă pentru obiectivele de politică publică (ex: reducerea 
abandonului școlar și a analfabetismului funcțional). După cum se poate observa, 
principalele tipuri de obiective răspund atât unor nevoi existente acum (lipsa de 
acces la educația ante-preșcolară sau inechitatea, de exemplu), cât și unor provocări 
viitoare probabile (nevoia de flexibilitate în fața unor economii tot mai dinamice 
sau nevoia de formare continuă și actualizare a abordărilor cadrelor didactice).

Toate aceste obiective și deziderate au fost completate cu două propuneri de 
structură pentru sistemul de învățământ în ansamblul său, propuneri care au fost 
structurate în scenarii distincte. Ca regulă generală, primul scenariu dorește o re-
formare a actualului sistem prin flexibilizare, modernizare și adaptare la schimbări-
le sociale și economice a structurilor actuale, în timp ce al doilea scenariu pornește 
de la premsia construirii unui sistem nou, extrem de flexibil, cu diferențiere mini-
mă a drepturilor conferite de profilul de studiu ales. 

Toată această listă reflectă doar o mică parte din conținutul proiectului, care 
poate fi regăsit în ansamblul său pe site-ul romaniaeducata.eu1. 

România educată ca exercițiu de futureproofing
Revenind la tema educației transformaționale, este important să notăm că „Româ-
nia educată” nu se limitează la a încerca să rezolve problemele actuale din sistem, 
ci își dorește și pregătirea educației din România pentru provocările emergente pe 
plan global.

Lucrând de ani de zile într-un mediu internațional, am avut ocazia să văd zelul 
transformativ existent în rândul comunității experților și cercetătorilor din dome-
niul educației. Unele tendințe anticipate nu s-au materializat. De exemplu, acum 
opt-zece ani, exista ideea conform căreia MOOCs (Massive Open Online Courses) 

1 Propunerile propriu-zise pot fi găsite la secțiunea http://www.romaniaeducata.eu/rezultate-
le-proiectului/
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vor submina educația tradițională din universități. Nu s-a întâmplat. Deși rămân o 
formă utilă de livrare a resurselor educaționale, platformele online nu pot reprodu-
ce pe moment mediul de învățare coerent construit în jurul universităților. 

Astăzi, se vorbește tot mai mult de ideea de microcredentials2, o calificare spe-
cifică oferită pentru un set îngust de competențe specifice. Ele ar trebui, teoretic, 
să reducă importanța diplomelor de licență sau de masterat care se obțin cu costuri 
mari și doar după ani de zile de studii. Un avantaj al acestor calificări ar fi crește-
rea flexibilității educației și mularea rapidă a programelor oferite pentru locuri de 
muncă din ce în ce mai complexe, cu nevoi de formare extrem de diverse. Dacă acest 
tip de calificări va cunoaște o dezvoltare accelerată sau nu vom vedea în anii urmă-
tori. De multe ori vedem cum inclusiv angajatorii preferă forme de calificare cu care 
sunt deja obișnuiți, deci reacția societății în ansamblu rămâne greu de anticipat.

Dar indiferent dacă vorbim de MOOCs sau de microcredentials, există o serie de 
tendințe care sunt extrem de clare în societate și economie în clipa de față:

Prima este o creștere a nivelului de calificare necesar pentru multe poziții, pe 
măsură ce lucrul online sau cu tehnologii tot mai avansate devine comun. Pe măsu-
ra dezvoltării inteligenței artificiale și a învățării automate aceste tendințe se vor 
intensifica, punându-se accent pe acele competențe care nu pot fi replicate eficient 
prin machine learning.

A doua este o dinamică accentuată a profesiilor, existând multe ocupații noi 
dar în același timp dispărând multe dintre cele vechi. 

O a treia tendință este creșterea nivelului de mobilitate și de cooperare inter-
națională. Multe proiecte implică persoane din mai multe țări sau lucrul cu clienți 
și furnizori internaționali.

Talentul global devine din ce în ce mai important pentru dezvoltarea diverselor 
afaceri, iar atragerea acestuia e dependentă atât de salarizare, cât și de oferirea de 
condiții flexibile de muncă.

Multe din aceste tendințe par noi, însă există de câteva decenii. Avem și exem-
ple concrete ale acestor procese. Poziția de dactilograf(ă) existentă în anii 1980 a 
dispărut aproape complet, majoritatea persoanelor – inclusiv în poziții de mana-
gement – fiind nevoite în schimb să învețe să își redacteze și transmită propriile 
documente.

De ce sunt importante aceste tendințe pentru România în general și pentru 
sistemul de educație în particular? Ele indică nevoile de formare pentru copiii și 
tinerii din România, dar și direcțiile în care se va dezvolta economia. Obiectivul 
nescris de țară al României este convergența cu media statelor Uniunii Europe-
ne și atingerea statutului de țară dezvoltată. Acest deziderat este necesar pentru 

2 https://www.forbes.com/sites/petergreene/2019/02/16/education-micro-credenti-
als-101-why-do-we-need-badges/
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stoparea hemoragiei demografice, asigurarea unui standard de viață ridicat pentru 
cetățenii noștri și transformarea României într-un stat care contribuie activ la dez-
voltarea științei și tehnologiei pe plan global.

Atingerea acestui obiectiv este însă dependent de transformarea educației și 
a politicilor educaționale. Reactivitatea trebuie înlocuită de pro-activitate. Învă-
țământul va trebui să anticipeze noile tendințe din economie și să fie capabil să 
renunțe la vechile mituri și lozinci care nu servesc nimănui. La fel cum nu putem 
marșa cu sloganuri de tip „Grânarul Europei” în epoca în care ponderea agriculturii 
în PIB este de sub 5%, nu ne permitem nici să credem că prea mulți tineri merg la 
facultate, că vom clădi economia viitorului pe abordări pedagogice din anii ‘80 sau 
că educația inițială îți ajunge până la pensie.

Există câteva lucruri de care avem nevoie pentru a avea un sistem de educație 
modern, indiferent de natura exactă a acestui sistem sau de obiectivele specifice pe 
care ni le asumăm la nivelul fiecărui ciclu. Aceste macro-deziderate, care cuprind 
multe din acțiunile propuse în cadrul proiectului „România educată”, includ: 

Existența unui feedback continuu între educație și societate. Trebuie să aflăm 
în ce măsură absolvenții își găsesc un loc de muncă, care competențe dobândite la 
școală i-au ajutat și ce le lipsește. Acest feedback poate fi utilizat pentru design-ul 
diverselor programe educaționale, dar și pentru a determina distribuția locurilor 
subvenționate din învățământul superior pe specializări.

Dezvoltarea unor mecanisme de anticipare a cererii și ofertei pe piața muncii 
este necesară pentru un sistem cu adevărat pro-activ. Cum procesul de formare din 
școală durează ani de zile, acesta trebuie să anticipeze nevoile de peste un deceniu, 
sau chiar două. Multe tendințe devin vizibile cu ani de zile înainte de a se manifesta 
pe deplin în oferta de locuri de muncă. De exemplu, nu trebuia să fii un profet pen-
tru a anticipa boom-ul sectorului de servicii în anii 1990. 

Identificarea altor provocări societale la care educația trebuie să răspundă. 
Avem o mulțime de barometre și instrumente de măsurare a opiniei publice, care 
ne informează despre percepții și tendințe în societate. Creșterea intoleranței sau 
influențarea procesului electoral cu ajutorul fenomenului de fake news nu pot fi 
permise într-o societate democratică funcțională, iar educația are un rol critic în a 
apăra funcționarea instituțiilor civice.

De multe ori, realitatea ajunge să ne aducă aminte de importanța educației 
pentru o bună funcționare a societății. De exemplu, în cazul recentei epidemii de 
coronavirus, s-a observat impactul negativ al lipsei de informare, al proliferării unor 
teorii ale conspirației sau al neînțelegerii anumitor mesaje transmise de autorități. 
În situații de forță majoră o populație educată este mai bine echipată pentru a face 
față provocărilor ivite, mai ales atunci când se dezvoltă un nivel ridicat de încredere 
al cetățenilor în autoritățile publice.
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Concluzii
În fața unor provocări globale tot mai complexe, o reformă profundă a educației 
este oportunitatea României de a-și crea o nișă distinctă în mai multe domenii de 
activitate economică. În același timp, ne va permite să facem democrația pentru 
care s-a luptat în 1989 sustenabilă și rezistentă la diverse șocuri externe. Din nefe-
ricire, aceste reforme trebuie făcute prin abordarea simultană a problemelor exis-
tente și prin identificarea provocărilor globale și contextuale pe care va trebui să le 
înfruntăm în viitor. „România educată” nu dorește să fie o tentativă de a impune, ci 
una de a construi consens în jurul unor soluții realiste, care nu se doresc un pana-
ceu universal, ci un punct de plecare pentru o adaptare permanentă și constructivă 
la realități schimbătoare, având în minte destinația finală.



Manifest pentru o schimbare de paradigmă  
în educația transformațională conștientă a viitorului

Cerasella Crăciun

Moto: ”Educația nu înseamnă a umple o căldare,
ci a aprinde un foc” William Butler Yeats

De la Societatea Informațională, prin Societatea Cunoașterii, către 
Societatea Conștiinței
Sistemul educațional implică un proces sensibil, complex și integrat, care din-
colo de caracteristicile stricte de specialitate, este absolut necesar să introducă o 
nouă paradigmă a Conștiinței și a (meta)Eticii, în sensul unei educații de tip 
multi- și trans-dimensionale, absolut determinante pentru evoluția actuală a 
proceselor de învățământ, în condițiile trecerii de la Societatea Informațională, prin 
Societatea Cunoașterii, către Societatea Conștiinței.

Societatea Conștiinței este un concept introdus în anul 20001, ca model sau 
ideal etic dezirabil al viitorului, determinat de o viziune filosofică și de progre-
sele tehnologiei informației, care conduc către noi paradigme legate de educa-
ție, cercetare și conștiință, cu trimitere către întrebări nu numai actuale, ci și 
fundamentale cu privire la Existență în general, și la relația dintre Educație / 
Cunoaștere2 / Conștiință / Etică, în particular.

Astfel, Societatea Conștiinței va pune accent pe caracterul structural-fe-
nomenologic al informației devenită conștiință și va avea ca vectori funcțio-
nali: cunoașterea fundamentată și integrată asupra existenței, spiritualitatea, 
managementul și economia, cultura, precum și prioritar educația omului, dar 
și a comunității.

Domeniile de sinteză, artă și știință în același timp, implică un mod de abor-
dare asumată și conexiuni cu domenii conexe domeniului de bază educațional al 
specializării sau domenii de graniță (transdisciplinaritate, știința complexității, 

1 DRĂGĂNESCU, Mihai, Conștiința, frontieră a științei, frontieră a omenirii, Revista de Filosofie, 
XLVII, nr.1-2/2000, pag.15-20. 

2 Vezi DRĂGĂNESCU, Mihai, De la societatea informaţională la societatea cunoașterii, București, 
Editura Tehnică, 2004.
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ecolonomie3, capitalism regenerativ4, etc.), care numai împreună, în mod integrat 
își pot aduce aportul, pentru o adevărată schimbare de paradigmă în educația 
transformațională conștientă a viitorului.

Toate domeniile educaționale trebuie să susțină și să fundamenteze cele mai 
mari resurse ale viitorului, ca fiind Cunoașterea și Conștiința - vectori și ger-
meni ai educației transformaționale, de pregătire pentru tranziția globală, dar nu-
mai păstrând elementele particulare valoroase și specificul local, în conexiune cu 
etica și meta-etica aplicată, cu rol esențial în educația multidimensională în 
Societatea Cunoașterii5.

Necesitatea de reformulare a conceptului de educație și formare a unui 
OM, dincolo de latura utilitarist – profesională și de specializare, în consonanță 
cu abilitățile și potențialul creativ individual, dar și al nevoilor spirituale și 
materiale reale, nu se poate realiza decât prin (re)definirea Omului în contextul 
bio-geofizic (GAIA)6, inclusiv din perspectiva ortofizicii sau al ultimelor descope-
riri din fizica cuantică, corelate cu elemente de spiritualitate etică.

Nevoia de schimbare de paradigmă se resimte astăzi la nivelul întregii societăți 
mondiale, fiind necesară nu numai în domeniul educațional, aceasta conducând la 
diferite „dispute” în domeniu, inclusiv legate de întrebarea dacă educația actuală nu 
distruge creativitatea umană, absolut necesară în toate domeniile vieții și nu trebu-
ie schimbată fundamental, pentru o generație aflată în prezent într-un alt context 
mondial cultural-tehnologic și informațional.

Toate aceste, se desfășoară astăzi în contextul unei paradigme recente a unei 
neuro-lumi (neuroworld)7, aflate în permanentă interconectivitate dinamică și me-
tamorfoză, în contextul conexiunilor și relațiilor între Cunoaștere și Educa-
ție, Conștiință și Dezvoltarea Umană, Informație și Tehnologie.

3 Prin care lumea afacerilor publice și private, devine o lume universală care aduce ”sănătate pen-
tru întregul viu comun”, necesară pentru a realiza afaceri de succes cu conștiință pentru cultura respon-
sabilității vieții, în perioada de criză economică pe care o traversăm - Vezi POPESCU, Constantin, 
TAȘNADI, Alexandru, Ecolonomia. Un nou mod de a gândi și a trăi, în Planeta Pământ - Planeta 
Vie, editori Dorel Zugrăvescu și Florin Munteanu,Vol. II, Editura AGIR, București,2015,pag. 135-175.

4 FULLERTON, John, Regenerative Capitalism. How Universal Principles And Patterns Will Shape 
Our New Economy, Capital Institute. The Future of Finance, 2015, http://capitalinstitute.org/wp-con-
tent/uploads/2015/04/2015-Regenerative-Capitalism-4-20-15-final.pdf

5 CRĂCIUN, Cerasella, ACASANDRE, Andreea,”Landscape Right” And “Right To Landscape”. 
Landscape as a Tool of Meta-ethic and Multidimensional Education in the Knowledge Society, în Working 
Papers - 7th LUMEN International Conference – Multidimensional Education and Professional Develop-
ment. Ethical Values – MEPDEV 2015, Târgoviște, 2015.

6 MĂRINCUȘ, Nicolae, MUNTEANU, Florin, Humanologie. Organizarea conducerii omenirii, 
casa Editorială Odeon, București, 2009.

7 Paradigma actuală a conceptului ”neuroworld”- vezi programele dezvoltate în cercetarea con-
științei în relație cu neuro-științele la nivel mondial și european; vezi https://www.humanbrainproject.
eu/, The Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies (BRAIN) http://www.nih.
gov/science/brain, precum și Taylor K., The Brain Supremacy, Oxford University Press, 2012, pag. 10.
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Noile direcții în educație, inclusiv în învățământul superior, conduc către 
creativitate și transdiciplinaritate dezvoltate într-o adevărată Societate a 
Conștiinței, prin reorientarea către integrare holistică a cunoștințelor, printr-o 
viziune cuprinzătoare a studiilor teoretice, experimentale și aplicate practic în pro-
cese / situații reale, opuse fragmentării de tip clasic8. 

De altfel, termenul care desemnează „activitatea creativă” apare ca un prim 
atribut sau putere9, urmând ca definirea termenului de „creativitate” să fie in-
trodus în literatura de specialitate, în anul 1937 de Gordon Allport, cu sensul de 
capacitate de a genera noul, dispoziţie generală a personalităţii.

Activarea și dezvoltarea capacității creative este importantă din punct de 
vedere al relației cu societatea și produce astăzi foarte multe întrebări și dispute cu 
privire la crearea unui sistem educațional care mai degrabă distruge si subminea-
ză capacitatea de a realiza conexiuni logice și creativitatea10 ”actorilor” implicați în 
proces, inclusiv a resurselor umane asociate (cadre didactice și manageri implicați 
în sistemul de învățământ).

Astfel, este necesar să se reconsidere această relație în actualul context local eu-
ropean, dar și mondial, ținând cont de ”Calitatea educaţiei naţionale, puterea ei de a crea 
viitori creatori, este principalul factor care prefigurează poziţia de mâine a unei naţiuni în 
lume. Din aceste considerente, cultivarea creativităţii individuale și de grup în sistemul de 
învăţământ în general, în cel superior în special, este imperativul major al educaţiei.”11

Astfel, în prezent asistăm la necesitatea de focalizare pe problema creșterii 
potenţialului creativ al elevilor/studenţilor, necesară pentru toate specialită-
țile și ramurile educaționale, nu numai pentru cele considerate creative (arhitec-
tură, arte, muzica, etc.), inclusiv prin susţinerea unui management educațional 
formativ de tip euristic creativ, proces absolut necesar în prezent.

De altfel, Legea învăţământului nr 1/2011 actualizată, susține idealul educaţi-
onal care “constă în dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a individualităţii uma-
ne, în formarea personalităţii autonome și creative”12, ceea ce conduce la necesitatea 

8 Idee care a apărut în SUA încă din 1983, prin Școala de la Santa Fe, care a grupat cercetători 
de marcă și câștigători de premii Nobel în jurul ideii de integrare transdisciplinară prin Știința Com-
plexității. În România se remarcă eforturile (inclusiv în schimbarea de paradigmă în educație prin 
proiectele NEXUS) ale Centrului pentru Studii Complexe și al Catedrei UNESCO, prin eforturile dr. 
ing. Florin MUNTEANU.

9 “Dumnezeu a creat lumea …” (Cartea Cărţilor).
10 Vezi Sir ROBINSON, Ken, Do Schools Kill Creativity?, care a condus comitetul consultativ al 

guvernului britanic privind educația creativă și culturală, realizând o anchetă legată de importanța 
creativității în sistemul de învățământ și economie. Ideile sale sunt prezentate în ultima sa carte scri-
să alături de Lou Aronica, Creative Schools.The Grassroots Revolution That’s Transforming Education, Vi-
king Publisher, 2015, în care susține finalizarea sistemului prezent educațional și propune o abordare 
personalizată, organică, a noului tip de educație, https://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY.

11 CARCEA, Maria Ileana, Activarea potenţialului creativ., Editura Cermi, Iași, 2009, pag.9.
12 Vezi Legea Educației Naționale nr 1/ 2011 actualizată, Art.3.2
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formării capacităţilor intelectuale și a abilităţilor practice, prin însușirea 
cunoștinţelor în mod creativ, elemente care trebuie să se regăsească la nivel 
educațional în toate formele de învățământ. 

Astăzi, nu este suficientă existența unui program educațional de calitate, pe di-
ferite grade, alimentat de educarea inteligenţei elevului/studentului/cursantului, ci 
este necesar un învățământ inteligent și euristic-creativ, care să educe modul 
de a face conexiuni logice, creativitatea și sensibilitatea de tip rezilient, 
de a face prognoze pentru viitorul specialității, în sprijinul omului, comunității și 
al vietii la nivel larg, inclusiv prin abordarea și înfruntarea fără teamă a unui 
posibil insucces sau eșec. 

De altfel, educația “are dificila misiune de a transmite o cultură acumulată de seco-
le, dar și o pregătire pentru un viitor în bună măsură imprevizibil”13.

Deși nimeni „nu-și ia diplomă” în misiunea de a educa, este nevoie de un pro-
gram educațional performant și de calitate, care se face nu numai prin „profesori 
buni” care oferă oportunităţi, dar mai ales prin profesori inteligenţi, crea-
tivi și proactivi, care nu renunţă niciodată în devenirea lor de a fi ”semănători 
de idei”, care așteaptă ca seminţele să germineze, pentru că supravieţuirea noas-
tră ca specie poate fi pusă în pericol dacă nu vom ajunge la nivelul de conștiinţă care să 
permită saltul de la competiţie la cooperare, de la dependenţă, la interdependenţă, de la 
eficienţă la armonie.14

Raportul UNESCO al Comisiei Internaționale pentru Educație, numit Raportul 
Delors15, pune accentul pe cei patru stâlpi ai unui nou tip de educație, respectiv: 

1. a învăța să cunoști – care semnifică învățarea metodelor care ne ajută să 
distingem ceea ce este real, de ceea ce este iluzoriu și să avem o cale de acces la cu-
noștințele epocii în care trăim;

2. a învăța să faci – care se referă la dobândirea unei meserii și a cunoștințe-
lor și practicilor asociate acesteia, precum și învățarea creativității, evitând perico-
lul specialității extreme;

3. a învăța să trăiești alături de ceilalți – care respectarea normelor ce re-
glementează raporturile dintre ființele ce formează o colectivitate cu deschidere 
către atitudinea transculturală, transreligioasă, transpolitică și transnațională.

4. a învăța să exiști – care conduce către explorarea certitudinilor, credințe-
lor, condiționărilor noastre, o educație integrală a omului.

13 Așa cum afirma DELORS, Jacques, în Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei 
Internaționale pentru educație în sec. XXI, Ed. Polirom, Iași, 2000.

14 Idei aprofundate și demonstrate prin Nexialism și Știința Complexității – vezi conceptele 
promovate de către MUNTEANU, Florin, Semințe pentru altă lume, Editura Nemira,1999.

15 Raport elaborat de Comisia internațională a educației pentru sec. al XXI-lea, aparținând de UNES-
CO, prezidată de Jacques DELORS.
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La nivelul învățământului superior ”o abordare transdisciplinară în procesul edu-
cațional poate avea o contribuție importantă în instaurarea unui nou tip de educație și 
va permite evoluția universităților care pot deveni “focarul unui nou tip de umanism”16.

Este de remarcat necesitatea unor relații sistemice între țintele învățării, 
conținutul acestora reflectate în programele de studiu și modalitățile de evalu-
are, în sensul unei abordări inter- și transdisciplinare, în sensul introducerii ulti-
melor tehnologii informatice și de comunicare, cu atât mai mult cu cât evenimente 
neașteptate de tip „Lebăda Neagră”17, se pot produce oricând, transformând esen-
țial uneori nu numai modul de desfășurare al activității educaționale, ci și al vieții, 
așa cum o știam într-un anumit spațiu și timp18. 

În acest sens, „din confruntarea între discipline, a fenomenelor și proceselor com-
plexe, transdisciplinaritatea face să apară noi puncte de intersecție dintre discipline și noi 
rezultate. Aceasta ne oferă o nouă viziune și interpretare despre educație și cunoaștere, 
despre lume și cultură. Ne dă posibilitatea unei noi viziuni asupra “Naturii și Realității”. 
Transdisciplinaritatea nu presupune elaborarea unei superdiscipline și nici înființarea de 
noi catedre, departamente și obiecte de învățământ, ci realizează punți de legătură între 
discipline absolut necesare astăzi”19.

În sensul celor exprimate mai sus, este necesară o nouă abordare în educa-
ția multidimensională din Societatea Cunoașterii, susținută de o nouă formă de 
leadership de tip transformațional în educație, de pregătire pentru tranziția 
globală, prezentat ca o nouă paradigmă, prin valori, inspirație, transformare, 
prin creșterea resurselor motivaționale, identificare, împărtășire a vizunii 
și traducerea acesteia în fapt, pentru continuarea eforturilor și a prestigiului 
dobândit de-a lungul timpului în învățământul românesc. 

Anumite domenii educaționale sunt domenii integrate, de exemplu Arhi-
tectura, Urbanismul și Peisajul, acoperă un domeniu conex transdisciplinar 
mult mai extins prin influențe conexe si susținerea altor specialități și dezvoltării, 
de la proiectare arhitecturală, urbană și de peisagistică, la toate scările de 
abordare (macro-, mezzo- sau de detaliu), la planificare teritorială, regională, 
transfrontalieră, inter-comunală, până la mobilitate și politici publice ur-

16 Numit Transumanism de către Basarab NICOLESCU, în Transdisciplinaritatea. Manifest., 
Editura Polirom, Colecția ”Idei Contemporane”, Seria Plural, Iași, 1999, pag.164.

17 Metaforă utilizată pentru evenimente care se produc total neașteptat, sunt greu de prevăzut 
și au un impact major (negativ sau pozitiv) aflat dincolo de tărâmul așteptărilor obișnuite, pentru că 
nimic din trecut nu i-a putut indica posibilitatea, dar ulterior apariției sale, se găsesc explicații făcân-
du-l astfel predictibil; conceptul a fost propus și fundamentat de TALEB, Nassim Nicholas, Lebăda 
neagră. Impactul foarte puțin probabilului, Editura Curtea Veche, București, 2010

18 De exemplu, pandemia de coronavirus COVID 19, prin care trece în prezent societatea actuală.
19 Extras din CRĂCIUN, Cerasella, Metode de Abordare și Cercetare Exploratorii în Urbanism și Pe-

isagistică. Epistemologia și Transdisciplinaritatea - Instrumente de cercetare a Peisajului Natural, Antropic 
și Cultural, Editura Universitară “Ion Mincu”, București, 2012, pag. 97.



I. EDUCAȚIE PENTRU TRANZIȚIA GLOBALĂ / 281

bane, ecologie și sustenabilitate, patologie urbană, istorie și patrimoniu, 
antropologie si sociologie, cultura și artă, etnologie și etnografie, peisaj 
cultural (tradiții, obiceiuri, cutume locale, etc), ornamentică și hermeneutică, 
turism și dezvoltare economică, reziliență urbană, dar și etică socială și 
profesională.

Acest domeniu, are un impact major contemporan, nu numai în dezvoltarea 
așezărilor umane, ci și din punct de vedere economic, cultural, social, al sănă-
tății comunităților, al metabolismului urban în relație cu calitatea vieţii, 
atât într-o zonă de detaliu al unei așezări umane sau al unui peisaj, cât și din punct 
de vedere teritorial, regional sau al peisajului semi/cvasi-natural, antropic, 
cultural, urban sau rural.

De aceea, educația la fiecare nivel și pe fiecare specialitate este fundamen-
tală și extrem de importantă pe toate palierele sale și a ciclurilor de învățământ 
(pre-școlar, primar, gimnazial, liceal si superior - licență, master, școală doctorală-, 
post-universitar, non-formal sau de specializare pe tot parcursul vieții), în diferi-
tele subdomenii de specializare, precum și în contextul activității de formare 
continuă a specialiștilor în domeniu.

Caracterul dinamic, complex și holistic al educației, necesită programe 
de formare diversificate, în permanentă adaptare și schimbare a conținutului te-
matic, în acord cu dinamica proceselor europene și internaționale în domeniul 
respectiv, a celor de viziune asupra viitorului, dar și cu transformările actuale nece-
sare proceselor de dezvoltare la nivel național și local.

Programele de formare, necesită continuă diversificare și diferenţiere in-
stituţională în sensul dezvoltării calităţii și a excelenţei20; totodată este ne-
cesar ca programele să fie focalizate pe specializări integrat-conexe de graniță, 
necesare pentru a oferi cunoașterea holistică a contextului dezvoltării (cadrul teh-
nic, legislativ, normativ, social, economic, cultural și estetic), dublat de cunoașterea 
la nivel de detaliu. 

De altfel, dimensiunea culturală, estetică și socială reprezintă chiar res-
ponsabilităţi majore ale actului didactic-educațional, precum și al celui 
profesional, indiferent de zona de specializare strict educațională. 

Propunerile manageriale în domeniul educațional, trebuie să fie mai mult 
decât o listare și enumerare de atribuții și responsabilități cf. fișei postului, respec-
tiv: organizatorice, de gestionare, de asigurare a calității didactice și a programelor 

20 Vezi importanța diversificării și diferențierii instituționale în CARTEA VERDE. Spre cali-
tate și leadership în invățământul superior din România în 2015, publicată on line pe site-ul 
MENCS, la link: http://uefiscdi.gov.ro/Upload/38e4d5d5-fb34-4698-934f-e70582089766.pdf, pag.6, 
precum și MIROIU, Adrian, ANDREESCU, Liviu, Goals and Instruments of Diversification in Higher 
Education, în Quality Assurance Review, Vol. 2, Nr. 2, Septembrie 2010, pag. 89-101.
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de studii, de respectare a eticii, etc., fiind o transpunere în practică a responsa-
bilitățile ce derivă din acest plan și care devine o obligație legală.

Astfel, este necesar ca un plan managerial educațional să fie specific, cu 
elemente de particularitate distincte pentru fiecare timp și etapă educa-
țională, prin focalizare și centrare directă pe elev/student/cursant și pe 
competențele dobândite de acesta, văzute prin prisma creativității conec-
tată cu o cultură estetică și analiză sensibilă asupra Omului, Timpului în care 
trăim, dar și a Vieții în general, pliată pe cunoștințe tehnice de bază temeinice, 
racordate la componenta socială, economică și de management, în acord cu 
tehnologia actuală.

Competențele viitorului absolvent trebuie să se situeze în relație directă cu 
transformările și dinamica actuală a domeniului educațional respectiv, ra-
portate la conceptele de sustenabilitate, reziliență, mobilitate, transdiscipli-
naritate, învățare continuă, cunoștințele dobândite fiind focalizate atât la scară 
de detaliu, cât și la o scară mezzo- sau macro-, cu referire la integrarea teoriei și 
implementarea în mod real și/sau în proiecte, cercetări si studii cu rol prospectiv, 
inovativ.

Focalizarea exclusivă pe activitatea educațional-didactică nu mai este po-
sibilă astăzi fără implicarea profundă în domeniu a actualității economice, sociale 
și culturale, a schimbărilor accentuate generate în ultimul timp de noua tehnologei 
informațională, a legislație în domeniu, de scăderea accentuată a natalității, pre-
cum și de criza economico-financiară sau chiar umană, toate acestea impunând noi 
probleme de rezolvat.

Totuși, prin strategie, viziune și efort, precum și prin constanta preocupare 
pentru calitate si competitivitate, se poate ajunge la menținerea statutului educați-
onal existent si ridicarea calității acestuia impus prin programele educaționale, dar 
numai prin sprijinul activ și colaborarea permanentă a tuturor „actorilor” 
implicați în procesul educațional și didactic, precum și al elevilor/studenților/
cursanților, în acord cu contextul actual al schimbărilor instituțional-conceptuale, 
manageriale și didactic-educaționale, prin adaptare la noile exigențe și standarde 
ale unui mediu eficient al performanței și calității, absolut necesar pentru menți-
nerea competitivității la nivel, educațional, academic și profesional.

Se va avea în vedere inovația și creativitatea integrată în procesul didac-
tic, printr-o metodologie diversificată și flexibilă, care să opereze cu un regis-
tru din ce în ce mai mare de metode, procedee, mijloace de predare/învățare, 
de îmbogățire și diferențiere, nuanțare și particularizare.21

21 Vezi noile tendințe de pedagogia modernă, prezentate în raport cu metodele clasice în CER-
GHIT, Ioan, Metode de Învățământ, Ed. Polirom, Colecția Collegium – Științele Educației, Bucu-
rești,2006.
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Foarte importante în demersul educațional sunt: managementul timpului - 
care conduce către eficacitate și rezultate educaționale de succes, precum și mana-
gementul stresului (potențial, temporal, situațional, conflictual) – care se 
poate aplica, atât elevilor/studenților, cât și cadrelor didactice implicate în procesul 
educațional, dar și managerilor din domeniul educațional, care trebuie să fie capa-
bili să gestioneze stresul intens la care sunt supuși.

De asemenea, este necesară asumarea rolului și misiunii de responsabi-
litate socială pentru transferul de cunoștințe către societate, prin formarea 
unor specialiști bine pregătiți la schimbare în toate specializările sale, care trebuie 
să devină reziliente.

Sistemul educaţional actual nu formează, ci mai mult informează și de 
aici apare necesitatea schimbării felului în care se face educaţia contemporană. Ele-
vii/studenții trebuie să învețe cum să abordeze și să gestioneze nu numai 
informațiile, instrumentele și faptele logice și creative, ci să își folosească 
cunoștințele și competențele dobândite într-un mod proactiv în slujba breslei și a 
comunității, cât și inteligența emoțională și capacitatea de a-și gestiona eșecu-
rile, contradicţiile sau posibilele conflicte care pot să apară. 

Există mai multe diferențe posibile între un sistem educațional „bun” și un 
sistem educațional „inteligent și creativ” în același timp, care poate să for-
meze în specialitatea de bază, pentru profesie, breaslă, societate, comunitate, dar 
și pentru viață, prin colaborare și inter-schimburi între diferite vârste, categorii și 
specialități educaționale.

Aceste inter-schimburi conduc la stimularea interesului pentru cerceta-
rea aprofundată a domeniului specializării, dar și a domeniilor conexe, 
precum și a spaţiului exterior complex, în care se pot dezvolta ca profesioniști 
viitori. În ceea ce privește limitările și critica asupra acestuia aspect, există mai 
multe „greșeli” în educaţia universitară22 în raporturile profesorului cu stu-
dentul, precum :

•  a judeca sau corecta fără a ajuta elevii/studenții să gândească pentru a se 
corecta singuri; 

•  a crește și exprima autoritatea eliptic și cu agresivitate; 
•  a fi excesiv de critic, prin promovarea un dialog constructiv; 
•  a pune limite și a suprima posibilitatea de a-și exprima propria părere; 
•  a fi nerăbdător și rigid cu noile generații și a renunţa să mai facă educaţie 

datorită raportării la schimbul de generații; 

22 Vezi și studiile și cărțile lui Dr. Augusto CURY, medic psihiatru, psihoterapeut și scriitor, care 
a dezvoltat Teoria Multifocală despre funcționarea minții și a procesului de construcție a gândirii, 
precum și a modului în care se construiește şi se dezvoltă inteligenţa, în raport cu educația. El men-
ționează și descrie cele ”șapte păcate ale educației”, pe parcursul cărții „Părinţi străluciţi, profesori 
fascinanţi”, Editura For You, București, 2007. 
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•  a nu fi autentic, onest și etic în practică, în contrast cu teoria predată; 
•  a distruge creativitatea, speranţa și visele; 
•  a oferi „rețete”, soluții la probleme punctuale, fără a dezvolta un sistem de 

gândire argumentat.

Interacțiunea ar trebuie să se realizeze euristic-creativ, bazate pe exerciții de 
învățare diverse, de tip roll-playing, advocacy, hărți mentale și explorare ho-
listică: integrare în proiecte reale a conceptelor bazate pe relația transdisciplinară 
între știință, artă, spiritualitate și tehnologie, lucrări centrate pe aplicarea noțiuni-
lor teoretice, pe proiecte și exerciții care se realizează în paralel la alte materii, sau 
pe studii de caz și situații de actualitate apărute în presă și mass-media, exerciții de 
preluare de rol, artă de tip neconvențional în spațiul public, etc.

Este necesară integrarea unui serviciu de mentorat, precum și ghidarea 
psihologică, mai ales pentru aceia care au nevoi speciale sau nu pot finaliza ce-
rințele, predările de lucrări și proiecte în timpul programat, precum și implemen-
tarea unei noi abordări prin programarea evaluărilor (pe parcurs și finale), 
organizarea modulară a curriculei, alimentate de un permanent feed-back 
transparent, atât din partea propriilor colegi, cât și din partea cadrelor didac-
tice implicate în procesul educațional, pentru a întări și îmbunătăți acest proces 
pe viitor.

Strategiile actuale susțin educația prin facilitarea proceselor de învățare 
autentică și stimularea deprinderilor de învățare auto-dirijată și autono-
mă, precum și educația focalizată pe lifelong learning și existența profesorului ca 
”ghid” și mentor al studentului în procesul de învățare. 

Pentru a păstra și întări armonia necesară în sistemul educațional, trebuie mi-
litat pentru existența unui tip de relație de transparență și onestitate între elevi/
studenți, iar cadrul didactic va fi doar: 

•  ”busolă” – care să dea direcția procesului educațional, ca axă principală a ac-
țiunii, dar să nu impună modul în care se realizează aceasta, care poate fi desfășura-
tă divers: de la aplicații clasice, la e-aplicații și platforme educaționale online, centre 
de tele-prezență avansată, bazate pe prelucrarea datelor transpuse în aplicații 3D 
și 3D interactiv, laboratoare virtuale holografice 4D imersive tip CAVE (Cave Auto-
matic Virtual Enviroment), până la învățarea prin joc de tip edutainment, etc. – toate 
acestea fără a exclude însă, importanța conexiunii directe, fizice. 

•  ”magnet” – pentru conexiune de direcții și acțiuni necesare atingerii obiec-
tivelor și a scopurilor educaționale;

•  ”punte” – care să integreze abordări diferite și resurse umane cu personali-
tăți distincte, susținându-le nu numai educațional și profesional, ci și la nivel psi-
hologic-uman, inclusiv în situații complexe sau în cauze de forță majoră (de ex. 
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recenta pandemie de coronavirus COVID 19 care a produs multiple și complexe 
disfuncționalități în domeniul educațional);

•  ”viu”– prin conexiune și conectare cu sursa (echipă de management, de-
partament, secție, facultate, universitate, etc. – după caz), dar și prin inteligență 
emoțională și empatie umană23.

Astfel, un sistem educațional performant, inteligent și creativ, dar și 
transformațional, pregătit pentru schimbare:

•  nu susține doar o curriculă educațională de calitate, ci și dialogul și cali-
tatea integrată în curricula universitară - pentru că adevăratele cunoștințe, 
autoritatea și respectul solid se nasc din dialog, iar ”a dialoga” înseamnă a vorbi 
despre lumea în care trăim și complexitatea acesteia în raport cu specialitatea do-
bândită, care implică relatarea de experienţe, împărtășirea a ceea ce se află dincolo 
de discipline și care trebuie să pătrundă de multe ori prin ”ecranul” sau ”cortina” 
comportamentelor. 

•  nu alimentează doar necesitățile de formare, ci alimentează odată cu aces-
tea și personalitatea – prin curajul și îndrăzneala de a propune o viziune critică 
asupra specialității, domeniului, dar și a vieții și societății în care trăim, precum și 
în acceptarea limitelor posibile (fizice, legislative, administrative, de context, etc.).

•  nu oferă doar calificative și note, ci dăruiește cunoaștere – pentru că actul 
educațional este un act de formare pe mai multe paliere ale personalității, presu-
pune nu numai un mesaj coerent, rece, nepersonalizat, necreativ și total ineficient, 
ci este mai degrabă un act prin care se împărtășește și dăruiește cunoaștere, 
etică, conștiință și experiență (inclusiv prin posibile insuccese sau exemple care 
au eșuat în practică, dar care au si ele un rol important în specialitate).

•  nu corectează doar greșelile, ci formează gândirea pentru a te putea co-
recta singur – prin furnizarea informațiilor necesare, dar mai ales a modului de 
a gândi și a face conexiuni logic-creative, fără a deforma gândirea și personalitatea 
inițială, dar acceptând și o alta părere argumentată.

•  nu pregătește numai pentru succes, ci și pentru managementul riscului 
și chiar al eșecului – prin căutarea permanentă de obiective transdisciplinare, nu 
numai legate strict de domeniul specialității și de succesul în carieră sau financiar 
al absolventului, ci și prin înfruntarea cu perseverență și fără teamă a problemelor 
care pot fi generate „în cascada” la nivelul altor specialități, a criticilor, a unui insuc-
ces sau eșec, a recunoașterii posibilelor erori/greșeli, ca parte integrantă a creșterii 
și formării profesionale, dar și personale, sau a grupului profesional din care face 
parte.

23 Vezi GOFFEE, Rob, JONES, Gareth, CLEVER. Cum să-i conduci pe cei mai creativi și mai inteli-
genți dintre oamenii tăi, Ed. Publica, București, 2011, Cap. Conduci și Conectezi, pag. 100-102.
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Astfel, necesitatea de reformulare a conceptului de educație și formare a 
unui OM ca Ființă Umană Creatoare, pe diferite paliere de vârstă/specialitate, 
cu corelarea abilităților și potențialul creativ individual, dar și al nevoilor spirituale 
și materiale reale, nu se poate realiza decât prin (re)definirea Omului în contex-
tul cultural-tehnologic și informațional dar și bio-geofizic actual, corelată 
cu elemente de spiritualitate etică, în contextul paradigmei recente a neuro-lumii 
(neuroworld) în care trăim. 

Aceasta nu se poate realiza decât în interconectivitate dinamică și metamor-
foză, în contextul conexiunilor și relațiilor dintre Cunoaștere și Educație, Con-
știință și Dezvoltarea Umană, Informație și Tehnologie, care conduc prin 
Cunoaștere, către Conștiință Creativă.

Educația viitorului se poate dezvolta prin reorientarea către integrare holis-
tică a cunoștințelor printr-o viziune cuprinzătoare a studiilor teoretice, experimen-
tale și practice, în conexiune cu etica și meta-etica, cu rol esențial în educația 
multidimensională si transformaționala în tranziție globală, la care asistăm 
azi, prin trecerea din Societatea Cunoașterii, către o viitoare Societate a Con-
științei. 

Depinde doar de noi toți, către ce drum ne îndreptam ...
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Educația ca premisă fundamentală pentru calitatea 
vieții. O perspectivă cu privire la ce ar trebui să însemne 
universitățile în și pentru România1

Daniel David

România se schimbă odată cu lumea și cu succesiunea firească a generațiilor. Fac 
parte dintr-o generație necontaminată de ideologia comunist-totalitară (eram li-
cean la Revoluția din 1989), dar suficient de matură ca să o înțeleagă. Această 
dublă filiație – dată de memoria intelectuală a trecutului și de provocările uriașe 
ale prezentului – ne permite o conectare rapidă la evoluția lumii actuale, putând 
astfel juca un rol pozitiv, de liant între generații. UBB se află astăzi într-o situație 
complexă, în care evoluția câștigată după 1989 poate produce un salt calitativ, 
care să ne reintegreze definitiv în ariile academice europene, sau putem asista la 
un regres, pe linia practicilor instituționale moștenite din perioada totalitară și 
accentuate de anumite politici publice falimentare ale tranziției. Așadar, viziunea 
instituțională la care ader și pe care o vom implementa împreună va fi definitorie 
pentru direcția universității noastre. (…) Parafrazând o formulă celebră, de com-
portamentul fiecăruia dintre noi depinde astăzi soarta academică a tuturor, a comuni-
tății UBB!

În respectul total al Cartei și al devizei UBB, Programul ProUBB+, pe care 
îl voi detalia în secțiunea următoare, își propune ancorarea definitivă a UBB în 
aria academică europeană/internațională, ca universitate world-class, continuând 
angajamentul pentru tradiție și excelență al fondatorilor universității. (…) 

Programul ProUBB+ susține o dezvoltare proactivă a UBB, pentru oameni 
și prin oameni, cu politici instituționale de susținere, sub angajamentul Neminem 
Resideo (fiecare membru de bună-credință al comunității are rolul său important 
și nimeni nu este lăsat în urmă), într-o paradigmă academică a încrederii și deschi-
derii.

(…) Programul ProUBB+ este elaborat pornind de la următorul cadru concep-
tual mai general:

1   Materialul cuprinde extrase din proiectul de candidatură la funcția de rector al UBB, intitulat: 
PROGRAMUL ProUBB+ / UBB – Universitate de clasă mondială (world-class) prin încredere 
și deschidere. 
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•  UBB are un profil academic complex, multicultural, cu trei linii de studiu, 
de la arte și teologie la științe umaniste, sociale și ale naturii/vieții, matematică/
informatică, inginerie/tehnologie și sport, integrând așadar aspecte culturale, ști-
ințifice, tehnologice și vocaționale. Pentru mine este important să am încrederea și 
susținerea colegilor din toate domeniile și din toate liniile de studiu. Toți rectorii 
UBB de după 1989 au avut un profil academic care a combinat fericit componenta 
științifică cu cea cultural-umanistă, sigur, la unii dominând componenta științi-
fică, iar la alții componenta cultural- umanistă, fără însă ca una dintre ele să 
lipsească. Profilul meu academic, deși are o componentă puternică cultural-uma-
nistă/socială prin formarea de bază (venind dinspre psihologie), înclină totuși spre 
profilul științific, bazat pe o specializare în psihologie clinică/experimentală, rămâ-
nând însă, în final, o persoană cu un profil deschis spre mediere și înțelegerea 
umanistă a situațiilor. De aceea, este important pentru mine să transmit co-
legilor că înțeleg, respect și susțin specificul tuturor domeniilor academice din 
UBB și că multiculturalitatea UBB nu este negociabilă.

•  UBB asumă, deja, toate cele trei misiuni academice specifice unei 
universități world-class: (1) didactică, (2) cercetare-dezvoltare-inovare și (3) 
relația cu societatea. Prin realizările științifice, dintre care unele cu ecou inter-
național, profilul meu academic este mai mult legat de latura științifică. Acest 
lucru mă bucură, dar uneori mi se pare că, în percepția generală, el umbreș-
te importanța celorlalte componente ale carierei mele academice, pe care le-am 
valorizat și le valorizez mereu, în egală măsură. Am avut norocul de a face parte 
din prima generație a profesorilor-Bologna din țară, predarea fiind o componen-
tă esențială care mă definește ca profesor la UBB. De asemenea, am creat prima 
clinică academică de psihologie care oferă servicii de specialitate în comunitate 
(atât inovativ/competitiv, cât și pentru categorii defavorizate). Cred că, din-
tre psihologii mai cunoscuți din UBB/Cluj-Napoca/țară, sunt singurul care, deși 
am avut oportunitatea, nu am dezvoltat o practică privată proprie (chiar dacă îi 
apreciez pe cei care au făcut-o!). Am optat să derulez aceste activități prin uni-
versitate, cu scopul de a întări relația acesteia cu comunitatea. Îmi doresc, așadar, 
ca profilul meu academic și profesional să fie perceput în mod adecvat și corect 
de către comunitatea UBB. Vreau să transmit cu fermitate ideea că înțeleg, 
respect și susțin, inclusiv prin exemplul personal, toate cele trei misiuni ale unei 
universități moderne.

•  Consider că universitatea este, în primul rând, pentru studenți și apoi 
pentru funcția didactică, de cercetare și administrativă; fără ei, universitatea nu 
există! Am propus un program care vine în întâmpinarea valorilor și dorințelor 
studenților, cel puțin la nivel de strategie și viziune, dincolo de faptul că fiecare 
putem învăța de la ceilalți noi valori și aspirații.
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•  UBB este un actor fundamental pentru Cluj, Transilvania și România. Pen-
tru mine, este important astfel să pot avea o comunicare bună cu mediul so-
cio-economic, cu zonele de activism social modern și cu societatea în general. (…)

Contextul academic: Trecut-Prezent-Viitor
De la fondarea lor ca instituții în Evul Mediu, universitățile se ocupă de cunoaș-
tere, definită în sens larg, incluzând astfel într-un model cultural-academic com-
prehensiv, pe lângă cunoașterea științifică, și cunoașterea artistică și teologică, 
la interfața cu etica și societatea. La cunoaștere ne putem raporta practic în 
trei mari modalități: (1) generarea cunoașterii, (2) diseminarea cunoașterii și (3) 
utilizarea cunoașterii. Universitățile își asumă diferit cele trei mari modalități de 
raportare la cunoaștere, prin viziunea și misiunile academice angajate. Instituțiile 
care se ocupă doar de generarea cunoașterii nu sunt universități, ci institute de 
cercetare/culturale. Cele care se ocupă doar de utilizarea cunoașterii, fie aceasta 
și inovativă, nu sunt universități, ci companii (firme)/unități culturale.

Evident, prima misiune a oricărei universități este cea de diseminare a cu-
noașterii prin educație (învățare/predare). Unele universități rămân la acest ni-
vel, ca universități de tip college. Acestea au adesea o anvergură locală/regională 
importantă, având rolul cheie de a forma resursa umană în zonă și fiind centrate 
pe necesitățile/specificitățile regiunii (community colleges). Alte universități își 
dezvoltă și a doua misiune, și anume activitatea de cercetare-dezvoltare-inova-
re (CDI)/creație artistică-culturală. Acestea funcționează adesea într-o paradigmă 
humboldtiană („învățare prin cercetare”) și au, de obicei, o anvergură națională 
și internațională, determinată de caracterul adesea global al activității de CDI/
activității culturale. În fine, a treia misiune a unei universități privește relația sa 
cu societatea. Ea se poate construi urmând două axe principale: (1) transferul că-
tre societate al unor servicii/produse științifice/cultural-artistice/sportive, care 
pot exista deja pe piață, dar universitatea, prin activitatea de cercetare-dezvolta-
re-inovare (CDI)/creație artistică-culturală, le oferă la standarde foarte ridicate de 
calitate (adesea adresându-se și unor zone/populații defavorizate – outreach) și

(2) transferul cognitiv și tehnologic, adesea într-un cadru antrepreno-
rial, prin produse și servicii inovative derivate din activitatea de CDI/creație 
artistică-culturală. Dacă a treia misiune se adaugă unor universități de tip college, 
mai ales în prima variantă, acestea devin și antreprenoriale, cu un impact adesea 
regional (pe alocuri și național). Dacă a treia misiune se adaugă unor universități 
humboldtiene de anvergură națională/internațională, acestea devin universități 
world-class.

UBB, în tradiția sa academică, a fost mereu o instituție ancorată în cele mai 
avansate modele universitare europene. De aceea, UBB este una aparte în pei-
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sajul academic românesc, iar specificitatea sa este accentuată și de caracterul ei 
multicultural, unic în România. Astfel, Universitatea Claudiopolitană (secolele 
XVI-XVIII – cu predare în limba latină/germană), Universitatea Franz Joseph (se-
colul al XIX-lea – cu predare în limba maghiară) și Universitatea Regele Ferdinand 
I (secolul al XX-lea – cu predare în limba română) au fost, fiecare, perfect ancorate 
în aria academică internațională a vremurilor lor. Spre exemplu, ultima în evoluția 
istorică menționată aici, Universitatea Regele Ferdinand I, a avut, prin excelență, 
o structură humboldtiană, în strânsă legătură cu societatea, ceea ce am numi 
în prezent world-class. Se cuvine pomenit în acest context numele profesorului 
și psihologului Florian Ștefănescu-Goangă, ca unul dintre rectorii (1932-1940) 
care au marcat de-a lungul tradiției academice a UBB cel mai mult dezvoltarea 
academică și administrativă a universității, în logica europeană a acelor vremuri. 
Din păcate, dictatura comunistă, în ciuda eforturilor unor

rectori responsabili din epocă de a salva excelența academică moștenită de la 
înaintași, a izolat în bună măsură universitatea de bunele practici și de rețelele uni-
versitare europene. Mai exact, în această perioadă universitățile românești, strâns 
controlate de guvern, au avut cu precădere o misiune de tip college, focalizându-se 
pe predare și formare a resursei umane necesare la nivel local/regional; pentru 
a le slăbi și controla, regimul le-a redus drastic componenta de cercetare-dezvol-
tare-inovare (CDI)/culturală, ceea ce apoi le-a afectat și cea de-a treia misiune, și 
anume capacitatea de a inova. În ciuda încercărilor totalitariste de a slăbi univer-
sitatea, unii membri marcanți ai comunității academice clujene au perseverat în 
a menține, prin activitatea lor, profilul world-class al universității, astfel că, după 
Revoluția din 1989, acesta a fost asumat în mod firesc în Carta UBB. Ne revine, 
astăzi, responsabilitatea de a-l împlini la proporțiile pe care le permite epoca noas-
tră. Iată de ce considerăm că UBB se află astăzi într-o situație complexă, în care, 
pe baza evoluțiilor sale de după Revoluția din 1989, poate face un salt calitativ, 
care să ne reconecteze ireversibil cu aria academică europeană, sau, dimpotrivă, 
putem asista, așa cum am menționat anterior, la stagnare sau chiar la regres.

UBB – Universitate World-Class prin Încredere și Deschidere
În Programul ProUBB+, cele trei misiuni principale ale unei universități world-
class se îmbină echilibrat, asigurând atât valorificarea potențialului fiecărui an-
gajat al UBB, cât și satisfacerea intereselor diverse ale studenților. Desigur că 
fiecare dintre cele trei misiuni trebuie realizată cel puțin la nivelul unor stan-
darde de calitate/performanță, așa cum sunt ele cerute de reglementări interne/
naționale și definite, acolo unde este posibil, de comunitatea UBB. Dincolo de 
aceste standarde minimale, fiecare membru al comunității UBB se poate proiecta 
în funcție de valorile/interesele sale, în a performa într-una sau alta (sau, poa-
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te, într-o variantă mixtă, în toate cele trei) dintre misiunile UBB. Diversitatea 
opțiunilor, respectul pentru acestea și încurajarea rutelor mobile de evoluție în 
cariera academică constituie o componentă fundamentală a acestui program. În 
plus, o universitate world-class de astăzi își realizează cele trei misiuni apelând la o  
nouă paradigmă academică, pe care Programul ProUBB+ o definește prin încredere 
și deschidere.

Încrederea înseamnă că programele academice și corpul didactic/de cercetă-
tori își stabilesc singuri țintele de dezvoltare, respectiv traiectoriile și indicatorii 
de carieră (bottom-up), inserându-se într-un cadru general, definit minimal (top-
down), managementul academic având mai ales rolul de a verifica îndeplinirea 
acestora și de a aloca resurse și sarcini în funcție de aceste planuri de dezvoltare. 
Ideea că managementul este singura structură care stabilește direcții de acțiune 
și indicatori de performanță și de evaluare este complet depășită în universi-
tatea actuală, logica fiind cea a co-participării/cooperării, pe fondul încrederii. În 
acest demers, accentul pe calitate trebuie treptat să devină complementar foca-
lizării asupra cantității, iar în anumite segmente chiar să înlocuiască accentul pe 
cantitate.

Deschiderea are în vedere două aspecte esențiale. Primul aspect se referă la fap-
tul că universitatea are și rolul de a cataliza procesele de cunoaștere din afara 
universității, fiind un participant activ în lumea sa, lucru absolut necesar azi, când 
oamenii au un nivel avansat de educație, iar accesul la cunoaștere este democra-
tizat substanțial față de epocile anterioare. Al doilea aspect se referă la faptul că 
universitatea trebuie să devină ea însăși un spațiu deschis pentru cei din afara 
comunității academice tradiționale (studenți/cadre didactice/cercetători/perso-
nal administrativ), care doresc să se implice, competent și creativ, în cunoaștere.

Programul ProUBB+ nu urmărește o dezvoltare forțată sau nerealistă a 
UBB, dar nici nu susține un status quo inerțial sau o dezvoltare organicistă (care 
poate se întâmplă, poate nu). Miza este consolidarea unei instituții cu adevărat 
colegiale, astfel încât să oferim comunității academice și societății în ansamblul ei 
cea mai

bună versiune a universității, realizabilă cu resursele actuale. Încrederea, des-
chiderea și diversitatea nu sunt doar valori abstracte, ci fundamentul unor prac-
tici instituționale cu adevărat orizontale. Fără false ierarhii, fără autoritarisme, 
fără gesturi instituționale retrograde, fără discriminare, dar cu un mare respect 
pentru excelența muncii didactice, de cercetare și a celei administrative. Programul 
ProUBB+ susține o dezvoltare a UBB pentru oameni și prin oameni, prin interme-
diul unor politici instituționale adecvate, pe principiul Neminem Resideo, în para-
digma academică a încrederii și deschiderii. Spre exemplu, o poziționare mai bună 
în rankingurile academice nu este un scop în sine, ci un mijloc de diagnostic insti-
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tuțional, care ne spune ce trebuie făcut în mod rațional pentru a ameliora cultura 
organizațională a UBB și a ne ancora mai bine în aria academică internațională, 
în beneficiul angajaților și al studenților UBB. Într-adevăr, în ultimii ani UBB a 
deveni un atractor puternic de studenți din toate regiunile țării și din afara țării și 
ca urmare a acestor evoluții foarte bune în rankinguri. În acest context, raportarea 
la cele mai avansate standarde internaționale nu trebuie înțeleasă ca o atitudine 
autocolonială, ci ca o modalitate de a implementa la UBB anumite reguli/forme/
politici care duc la performanță și bunăstare, chiar dacă performanța efectivă va 
trebui adecvată, mereu, resurselor disponibile.

Există două căi majore pentru a obține statutul de universitate world-class, 
cel mai adesea angajate cumulativ în universitățile de succes. Prima cale se bazează 
pe competitivitatea academică, susținută financiar și legislativ. A doua vizează 
sporirea capitalului uman și social al universității, pe baza unor mecanisme 
de incluziune. Programul ProUBB+ își propune să valorifice maximal ambele căi, 
considerând că o universitate precum UBB nu poate adopta un proiect exclusi-
vist, dar nici nu poate rămâne într-un stadiu de așteptare perpetuă: inerția nu 
produce transformări decât în mod accidental.

Această viziune – implementată deja, parțial, prin Institutul STAR-UBB - a 
adus UBB pe primul loc în țară în clasamentele internaționale ale universităților 
(vezi Metarankingul Universitar-2019), precum și la obținerea statutului de uni-
versitate internațională de excelență în predare/cercetare, în urma unui audit aca-
demic internațional (QS****). Așadar, asumarea unei ameliorări a poziționării în 
rankinguri și un statut world-class (QS*****) sunt (1) realiste (pilotarea a fost deja 
făcută prin Institutul STAR-UBB), (2) în beneficiul comunității UBB (creșterea bu-
năstării/satisfacției profesionale și angajabilității pentru studenți) și (3) în bene-
ficiul regiunii (Clujul și Transilvania au nevoie de un pol academic de referință în 
țară, care să le susțină dezvoltarea) și al țării (România are nevoie de universități 
world-class, care să-i asigure un avantaj competitiv la nivel internațional).

MISIUNEA UBB
În spiritul Cartei UBB, consider că misiunea principală a UBB trebuie să fie aceea 
de a asigura un învățământ modern, centrat pe student, în care activitățile știin-
țifice, cultural-artistice, teologice și sportive se combină armonios și etic, într-un 
model al unei universități world-class, cu oportunități de dezvoltare profesională 
și personală adaptate atât nevoilor/intereselor studenților, cât și nevoilor/talen-
telor cadrelor didactice/de cercetare. În acest proces, studentul nu este un obiect 
sau un beneficiar al unor servicii educaționale, ci un partener activ al cadrelor 
didactice/de cercetare, membru egal al comunității academice UBB. UBB are un 
profil academic complex, îmbinat cu un caracter multicultural. Domeniile UBB au 
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propriile caracteristici, de aceea rolul managementului universitar este de a le încu-
raja să-și concretizeze particularitățile în paradigma încrederii și să le coordoneze 
apoi, pentru a se exprima armonios și etic (nu în competiție egoistă), în beneficiul 
universității ca întreg. Așadar, elementul esențial al acestui proces nu va fi competi-
ția egoistă între respectivele domenii, atât de diverse și de necesare, ci integrarea lor 
– printr-o abordare incluzivă (ex. demersuri multi-/inter-/trans-disciplinare,  rute  
de  studiu  inedite,  specializări  flexibile)  –  într-o  rețea  de  cooperare academică.

Misiunea 1 – EDUCAȚIE
Ca prorector UBB responsabil cu competitivitatea-excelența (2016-2020), în cadrul 
și cu sprijinul echipei rectoratului, am acordat o atenție specială actului didactic. 
Astfel:

1. Am înființat în premieră la UBB Consiliul didactic, după modelul Consiliului 
științific al UBB.

2. Componenta didactică a fost încurajată, ea fiind o componentă expli-
cită a traiectoriilor de carieră academică, cu beneficiile corespunzătoare (ex. 
modificarea criteriilor de evaluare; includerea indicatorilor didactici explicit în 
baza de management al activității academice; granturile de dezvoltare personală/
profesională asociate premiilor didactice anuale etc.).

3. Toate programele și competițiile academice interne au avut linia didactică 
accentuată independent.

În calitate de candidat la rectoratul UBB, îmi propun ca, în cazul alegerii mele, 
împreună cu echipa de conducere, să întărim și să dezvoltăm această componen-
tă principală a universității, pentru că programele academice ale  UBB trebuie  
să servească  nevoile  studenților/societății și  să fie  congruente cu  valorile  și mi-
siunea UBB. Sustenabilitatea și eficiența financiară sunt fundamentale, dar nevoia/
valoarea  academică trebuie să prevaleze în cazul domeniilor care, deși prin esența 
lor nu pot fi viabile financiar, sunt fundamentale științific/cultural (ex. specializări 
cu rol de fundament academic/domenii cu specific național/domenii vocaționa-
le/domenii de specializare avansată etc.). Multiculturalitatea trebuie să fie, totoda-
tă, extrem pregnantă în toate componentele primei misiuni academice a UBB.

• La nivel de licență
•  Absolventul UBB de nivel licență trebuie să fie un cetățean activ și 

responsabil, capabil să se integreze dinamic și eficient pe piața muncii și/sau 
să-și continue performant studiile la nivel de master.

•  Vom stimula  modernizarea  planurilor  de  învățământ, acolo  unde  
este  cazul,  după modelul bunelor practici internaționale (ex. prin implicarea 
experților naționali/internaționali, a studenților, a actorilor relevanți din so-
cietate, inclusiv a potențialilor angajatori), pentru (1) a asigura o integrare 
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cât mai bună a UBB în aria academică internațională și a absolvenților noștri 
pe piața muncii la nivel local/regional/național/internațional și pentru (2) a 
asigura compatibilitatea cu programele universităților din consorțiile inter-
naționale din care UBB face parte, în implementarea programului Erasmus+ 
și a proiectelor de dublă diplomă. În plus, vom stimula dezvoltarea de noi spe-
cializări, cu accent pe cele relevante pentru societate și pe cele care contribuie 
la caracterul multicultural și/sau la internaționalizarea UBB. De la acest nivel, 
pregătirea disciplinară trebuie să asigure formarea competențelor prea-
labile pentru ulterioare integrări multi-/inter-/trans-disciplinare. De aseme-
nea, vom milita programatic pentru modificări legislative care să ne permită 
dezvoltarea programelor cu dublă specializare, considerându-le instrumente 
principale pentru facilitarea angajării în sistemul de educație preuniversitar a 
absolvenților noștri.

•  În zonele vocaționale și/sau direct ancorabile în mediul socio-econo-
mic, vom stimula legătura programelor de licență cu piața muncii/societa-
tea, asigurând astfel angajabilitatea studenților noștri. În celelalte domenii 
vom implementa realist modelul Bologna, cu licența ca un factor de culturali-
zare și de introducere în specializarea care se face la nivel masteral.

•  UBB trebuie să implementeze activ valorile legate de incluziune/
echitate, atât în raport cu studenții, cât și în raport cu proprii angajați. 
Așa cum am arătat, incluziunea/echitatea pot contribui major la sporirea 
capitalului uman și social al universității.

•  Procesele de educație trebuie să se bazeze pe învățarea prin descope-
rire/predarea activă, cunoștințele venind la pachet cu înțelegerea modalității 
de descoperire a lor (reproduse pentru exemplificare în laboratoare) și/sau de 
utilizare (ex. mai ales în zonele vocaționale/practice). Institutul STAR-UBB a 
demarat deja programe de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice/de 
cercetare care doresc să-și dezvolte modalitățile de predare, programe care 
vor fi generalizate la nivel de UBB (vezi la http://starubb.institute.ubbcluj.
ro/index.php/educatie-de- excelenta/) și vor fi continuate în eventualul meu 
mandat de rector. În aceste context, trebuie însă dezvoltate laboratoare didac-
tice specifice fiecărui domeniu (ex. stații pilot pentru inginerie/tehnologie, 
laboratoare de cercetare-dezvoltare-inovare deschise actului didactic, săli de 
teatru/cinema pentru domeniile artistice etc.).

•  UBB trebuie să-și asume, în continuare, un rol principal în formarea 
cadrelor didactice preuniversitare pentru a preda în toate cele trei limbi ale 
UBB. Va fi sprijinită astfel formarea cadrelor didactice, cu precădere în acele 
domenii unde știm că ne confruntăm cu o lipsă acută de cadre didactice pre-
universitare. Trebuie găsite acele instrumente prin care putem mări atrac-
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tivitatea carierei didactice, respectiv trebuie intervenit și la nivel național 
pentru găsirea soluțiilor adecvate.
• La nivel de master

•  Absolventul de master UBB trebuie să fie capabil să se integreze fle-
xibil și eficient pe piața muncii, pe care să o dinamizeze inovativ, dar ca un 
cetățean activ și responsabil, formator de mentalitate și de viziune la nivelul 
societății în general, nu doar al lumii economice. De asemenea, absolventul de 
master UBB (mai ales din zona masteratelor de știință) trebuie să fie pregătit 
astfel încât să poată urma studiile de doctorat la orice universitate a lumii, 
dacă alege asta; programele oferite de noi trebuie să fie competitive și să atragă 
studenții spre UBB.

•  Și la acest nivel, vom stimula modernizarea planurilor de învățământ, 
racordarea lor la modelul bunelor practici internaționale (ex. prin implicarea 
experților naționali/internaționali, a studenților, a actorilor relevanți din soci-
etate, inclusiv a potențialilor angajatori), pentru a asigura o integrare cât mai 
bună a UBB în aria academică internațională și a absolvenților noștri pe pia-
ța muncii, la nivel local/regional/național/internațional. De asemenea, vom 
stimula dezvoltarea de noi programe de master, cu accent pe cele relevante 
pentru societate și pe cele care contribuie la caracterul multicultural și/sau la 
internaționalizarea UBB. Mai precis, vom stimula dezvoltarea unor programe 
de master în limbi de circulație internațională orientându-ne după oportuni-
tățile pe care le prezintă piața educațională internațională, care să atragă ca-
drele didactice/cercetătorii și studenții internaționali și care să crească șansa 
absolvenților UBB de a se integra pe piața muncii la nivel global; spre exem-
plu, la acest nivel, putem dezvolta programe în colaborare cu universități de 
prestigiu partenere, în logica Erasmus Mundus Joint Master Degrees. În fine, 
strategic, vom continua demersurile pentru clarificarea situației masteratelor 
didactice. Pregătirea disciplinară la nivel de master trebuie să asigure și com-
petențele transversale pentru integrări

•  multi-/inter-/trans-disciplinare, iar viitoarele masterate didactice tre-
buie construite astfel încât să fie ancorate la rândul lor în abordări multi-/in-
ter-/trans-disciplinare relevante.

•  La acest nivel, educația trebuie să se bazeze pe învățarea prin cercetare 
și/sau reflexivă (mai ales în cazul masteratelor profesionale), cunoștințele ve-
nind la pachet cu modalitățile lor de descoperire (exersate în laboratoare) și/
sau de utilizare (mai ales în zonele vocaționale/aplicative). Și la acest nivel 
Institutul STAR-UBB a demarat deja programe de dezvoltare profesională 
pentru cadrele didactice/de cercetare care doresc să-și dezvolte modalitățile 
de predare, programe care pot fi generalizate la nivel de UBB (http://starubb.
institute.ubbcluj.ro/index.php/educatie-de-excelenta/).
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• La nivel doctoral/postdoctoral
•  Absolventul de doctorat/postdoctorat UBB trebuie să fie capabil să 

se integreze flexibil și eficient în mediul academic și/sau pe piața muncii, 
la modificarea inovativă a căreia să poată contribui, ca un cetățean activ și 
responsabil, formator de mentalitate și de viziune la nivelul societății în 
general, nu doar al lumii economice.

•  Vom stimula organizarea și funcționarea școlilor doctorale și a pro-
gramelor postdoctorale la UBB după modele și standarde de referință la nivel 
internațional, respectând însă particularitățile domeniilor cu specific națio-
nal/regional, precum și tradiția academică performantă din UBB. De la acest 
nivel, pregătirea disciplinară trebuie să asigure precondițiile pentru integrări 
multi-/inter-/trans-disciplinare și trebuie gândite și programe doctorale di-
rect ancorate în abordări multi-/inter-/trans-disciplinare relevante.

•  Doctoratul European, implementat în premieră în țară la UBB 
(https://news.ubbcluj.ro/ubb- implementeaza-doctoratul-european/), va fi 
stimulat pe scară largă în școlile doctorale ale UBB, alături de cel în co-tutelă. 
UBB va continua să întreprindă demersuri la nivelul instituțiilor guverna-
mentale românești pentru a se facilita organizarea de cotutele și co-diplomări 
doctorale, în conformitate cu cele mai înalte standarde europene.

•  La acest nivel, procesele de educație trebuie să se bazeze pe cercetarea 
mentorată, cunoștințele venind la pachet cu modalitatea lor de descoperire, 
verificată și dezvoltată inovativ în laboratoare științifice și/sau de creație ar-
tistică. Studentul doctorand, în consultare cu coordonatorul său, trebuie să 
aibă acces neîngrădit la alocația ce îi revine de la buget, printr-un regulament 
transparent al institutului organizator de studii doctorale (IOSUD) din UBB. 
Alături de aceasta, conducătorii de doctorat și UBB pot să mobilizeze resur-
se suplimentare din granturi publice și/sau private.

•  Institutul de Studii Doctorale va fi stimulat pentru o organizare care 
să-i eficientizeze funcționarea și să îi construiască o dezvoltare strategică, 
inclusiv prin racordarea programelor doctorale oferite de UBB la masteratele 
științifice, respectiv la programele postdoctorale.
• Programe transversale: UBB trebuie să folosească avantajul diversității 

academice, culturale și lingvistice care o caracterizează pentru a se defini ca mai 
mult decât suma facultăților sale. În acest sens, păstrând și întărind demersurile 
disciplinare clasice, trebuie încurajate demersurile multi-, inter- și trans- discipli-
nare. Pentru a nu deveni populiste, naive, periculoase/riscante sau forme fără 
fond, programele transversale trebuie gândite pornind de la o înțelegere adecva-
tă a distincțiilor dintre abordările multi- vs. inter-. vs. trans-disciplinare, a rolului 
abordărilor disciplinare (și a celor de smart specialisation) în astfel de demersuri și a 
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tipului de probleme care pot fi rezolvate sau definite adecvat într-o astfel de abor-
dare. Un astfel de demers echilibrat în acest cadru este programul STEM+, pe care 
l-am inițiat deja din poziția de prorector și care trebuie accelerat (vezi programul 
STEM+ în anexa 2); programul STEM+ arată cum știința avansată și cultura se 
pot îmbina eficient pe o platformă umanistă. Un alt model de acest tip ar putea 
angaja, poate în cadrul Institutului STAR-UBB, în urma discuțiilor cu facultățile 
UBB, o organizare matriceală pe probleme majore, atent definite, anticipând astfel 
atât nevoile societății, cât și mecanismele de finanțare din programele europene/
internaționale. În fine, programul Studium Generale (http://starubb.institute.ubb-
cluj.ro/index.php/studium-generale/ și Platforma Art & Science pe care le-am dema-
rat în 2019 sunt cadre propedeutice pentru stimularea unor demersuri multi-/
inter-/trans- disciplinare, care trebuie întărite și dezvoltate; în acest context, un 
centru/institut cu rol similar colegiilor de arte liberale ar putea avea o funcție pro-
pedeutică importantă.

• Învățământ netradițional
•  Diseminarea cunoașterii trebuie să se facă și în afara ciclurilor universi-

tare tradiționale, stabilite de modelul Bologna.
•  UBB este liderul național în programe postuniversitare, de formare 

continuă, învățământ la distanță și cu frecvență redusă. Acest lucru trebuie 
menținut la nivel național, dar dezvoltat și în aria academică internațională, 
sub coordonarea CFCIDFR din UBB. Vom sprijini facultățile să organizeze mai 
multe programe flexibile (ex. cursuri deschise), de învățământ netradițional.
Extensiile universitare

•  În logica universităților world-class, UBB trebuie să-și dezvolte cam-
pusurile și în forma extensiilor universitare. Prin aceasta, UBB se adresează 
comunităților locale/regionale, pentru asigurarea de resursă umană înalt 
calificată, și studenților, care nu pot, din diverse motive personale și/sau 
socio-economice, să studieze în Cluj-Napoca. Mai mult, astfel de extensii 
pot deveni punți pentru extinderea impactului academic în afara țării (ex. 
comunitățile românești tradiționale din țările vecine, dar și cele din diaspora 
recentă, din Europa Occidentală sau de pe alte continente, în strânsă legătură 
și cu profilul multicultural al UBB). În zonele de competitivitate academică 
a UBB la nivel internațional, unele extensii ar putea fi gândite chiar în alte țări 
(după modelul altor universități de prestigiu și poate, inițial, în parte-
neriate locale). Așadar, extensiile universitare trebuie susținute și dezvoltate 
strategic.
Statele de Funcții
o Acestea trebuie astfel gândite încât să reflecte vocația și interesele cadrelor 

didactice/de cercetare, în cadrul celor trei misiuni fundamentale ale UBB, și ne-
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voile/interesele studenților, prin implementarea, acolo unde se dorește, a traiecto-
riilor flexibile de carieră, corelate cu susținerea financiară și cu evaluarea academică 
echitabilă.

• Formarea profesorilor
•  UBB trebuie să devină un reper național în formarea profesorilor 

pentru învățământul preuniversitar și universitar, respectiv pentru propri-
ile activități academice (angajând o pedagogie universitare). Acest segment 
trebuie să devină o prioritate și trebuie regândit pornind de la bunele practici 
internaționale, cu implicarea specialiștilor UBB în educație, într-o dezbatere 
comunitară  largă.  La  Institutul  STAR-UBB  am  demarat  deja  un  program  
de  susținere  a dezvoltării personale în domeniul didactic, prin works-
hopuri/cursuri derulate prin Centrul de Inovare în Predare și Învățare. Aces-
tea trebuie dezvoltate și completate.

Misiunea 2 – CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE (CDI)/CULTURĂ-
CREAȚIE ARTISTICĂ
(…) Consider că activitatea CDI/culturală din UBB trebuie să aibă mai multe funcții:

1. Trebuie să stea la baza educației, astfel încât predarea/învățarea din UBB 
să nu se facă în logica învățământului preuniversitar (unde accentul cade pe 
asimilarea cunoașterii), ci a celui universitar modern. În logica modernă, studen-
ților nu li se transmite cunoașterea în varianta „ascultă și scrie”, ci cunoștințele 
vin împreună cu modalitatea științifică/culturală de generare a lor, adesea prin 
experimente de laborator/cercetare artistică. În acest fel, studenții dobândesc 
autonomie, înțelegând mai bine cunoașterea pe care o vor întâlni pe parcursul 
vieții, fiind capabili la rândul lor să genereze cunoaștere. Unitățile de CDI dintr-o 
universitate trebuie să funcționeze ca adevărate laboratoare didactice. Cerce-
tătorii angajați pe perioadă nedeterminată în UBB trebuie integrați mai bine 
în structura universității, cu aceleași oportunități academice și administrative 
pe care le au cadrele didactice (vezi și anexa 1). În fine, în procesul generării 
cunoașterii, colegii care au angajat resursele prin granturi/proiecte trebuie să fie 
cât mai autonomi, fără ingerințe ierarhice/administrative perturbatoare, cu res-
pectarea spre exemplu a recomandărilor din mecanismul legat de portabilitatea 
granturilor. Numai astfel pot genera în jurul lor medii academice competitive, pe 
care să le îndrume apoi pentru dezvoltare în noi proiecte, programe și/sau unități 
academice.

2. Trebuie să fie inovativă, ducând la noi cunoștințe declarative și procedu-
rale, concretizate în publicații de specialitate, patente/brevete, servicii/produse 
(în funcție de specificul domeniului). Dacă pentru cercetarea fundamentală/
exploratorie fondurile vin preponderent din surse publice, pentru cercetare 
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aplicativă/dezvoltare-inovare acestea trebuie să vină și din surse private, contri-
buția acestora justificându-se prin contribuția cercetărilor aplicative la rezolvarea 
inovativă a unor probleme practice (vezi ca exemplu de succes fellowship-urile In-
stitutului STAR în relația cu agenții economici:      http://starubb.institute.ubbcluj.ro/
index.php/ubb4societyeconomy/).

3. Trebuie să fie conectată atât cu marile teme/probleme internaționale, 
unde există și resurse numeroase (ex. Spațiu/Mediu/Energie/Sănătate/Migrație 
etc.) - astfel vom accesa fonduri și vom contribui la patrimoniul științific/cul-
tural al lumii -, dar și cu nevoile locale/regionale/naționale. UBB și-a elaborat 
astfel de teme strategice în perioada 2016-2020, în strânsă legătură cu propria 
competitivitate; ele trebuie revizuite în noul ciclu academic. Această ancorare 
pragmatică, pe linia cercetării de tip dezvoltare-inovare, cu accent disciplinar și/sau 
multi-/inter-/trans-disciplinar (adesea în logica smart specialisation), nu trebuie 
însă să anuleze demersurile de cercetare exploratorie/fundamentală/de bază, 
neconstrânse de probleme practice imediate, fundamentale pentru o universitate 
cu angajament umanist asupra cunoașterii.

Unitățile CDI/culturale și Infrastructura Strategică de Cercetare a UBB trebuie 
susținute mai accelerat, pentru a-și atinge funcțiile descrise mai sus și pentru a ob-
ține filă de finanțare de la buget, dedicată activităților de CDI. Modelul de susținere 
există deja, la UBB, prin Institutul STAR-UBB (http://starubb.institute.ubbcluj.ro/
index.php/infrastructura-strategica-de-cercetare/), dar acesta trebuie încărcat fi-
nanciar mai consistent, din resurse guvernamentale și din campanii de fundraising, 
inclusiv asigurându-se personalul tehnic și resursele pentru mentenanță/reparații 
(și chiar dezvoltare în domenii strategice). Unitățile și proiectele trebuie susținu-
te atât în logica disciplinară, cât și pentru cooperări și/sau integrări multi-/inter-/
trans- disciplinare (incluzând smart specialisation). (…)

Publicațiile UBB trebuie, la rândul lor, susținute pentru dezvoltare; inclusiv 
publicațiile individuale și revistele proprii trebuie încurajate să adopte paradigma 
Open Science. Și aici, modelul de susținere există, prin Institutul STAR-UBB (vezi 
la http://starubb.institute.ubbcluj.ro/index.php/reviste-de-referinta/), dar acesta 
trebuie susținut financiar mai consistent, din resurse guvernamentale și din fun-
draising. Succesul acestui model, în perioada 2016-2020, se vede în aceea că 21 de 
reviste UBB au intrat în bazele de date internaționale de referință (Web of Sci-
ence/Scopus/Erih-Plus) și toate revistele UBB s-au modernizat prin introducerea 
sistemului DOI și a programelor antiplagiat. Din 2016, peste 10 reviste ale UBB 
(12 în 2019), indexate în bazele de date internaționale, sunt susținute financiar 
prin granturi instituíonale, pentru a crește în calitate și în indicatorii scientome-
trici. Modelul acesta trebuie extins pentru a acoperi mai eficient și publicațiile în 
formă de capitole/cărți. (…)
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Misiunea 3 – RELAȚIA CU SOCIETATEA
Această misiune a fost asumată de UBB ca parte esențială a sa, urmând tradi-
ția universitară clujeană, dar a fost redusă ulterior, în perioada comunistă. Ea face 
parte din structura oricărei universități world-class. De aceea este important să o 
recuperăm și să o dezvoltăm! ( … )

(…) UBB trebuie să-și dezvolte toate variantele de relație cu societatea, de la 
cele economice la cele culturale în sens larg, cu dimensiuni artistice și mediatice. La 
nivel local/regional trebuie să transfere produse/servicii de calitate către societate 
(inclusiv către grupurile sociale care altfel nu și le-ar permite). De asemenea, 
prin servicii de înaltă calitate, trebuie să contribuie la dezvoltarea locală/regiona-
lă/națională. În fine, prin contribuții inovative, adesea derivate din CDI/activități 
culturale, UBB trebuie să contribuie la construcția unor avantaje competitive 
ale municipiului Cluj-Napoca, la nivel regional, ale Transilvaniei la nivel național și 
ale țării la nivel internațional. Ca un exemplu de succes în acest sens, am sus-
ținut recent dezvoltarea unui spin-off dedicat controlului radonului, în relația 
cu sănătatea populației și a mediului. Spin-off-ul a fost dezvoltat pornind de la 
cercetări fundamentale și aplicative din UBB, având deja relații contractuale cu 
primăria Cluj-Napoca și diverși agenți socio-economici. Putem gândi astfel de 
demersuri în toate facultățile UBB, astfel încât să atragem resurse pentru UBB 
și să rezolvăm probleme relevante pentru societate.

Transferul cognitiv și tehnologic trebuie îmbinat cu demersurile antreprenori-
ale, atât la nivel de programe academice specifice, cât și transversal, prin OMTTC, 
care trebuie să devină un hub antreprenorial (inclusiv în colaborare cu societățile 
antreprenoriale studențești).

În noua paradigmă academică a deschiderii, UBB trebuie să catalizeze pro-
cesele cognitiv-creative din afara universității și să se deschidă intelectual și ca 
infrastructură spre societate, extinzându-și sfera de acțiune dincolo de definiția 
tradițională a comunității academice. La acest nivel, dezvoltarea și valorificarea 
patrimoniului UBB (incluzând Grădina Botanică, Parcul Iuliu Hațieganu, Observa-
torul Astronomic, Vivarium, muzeele etc.) trebuie să fie o prioritate.

În acest cadru, OMTTC trebuie dezvoltat pe liniile deja stabilite în regula-
mentul propriu, iar programul UBB4Society&Economy, demarat de OMTTC prin 
Institutul STAR-UBB, trebuie continuat și susținut (vezi pentru detalii la http://
starubb.institute.ubbcluj.ro/index.php/ubb4societyeconomy/). Cred că fiecare 
unitate academică din UBB poate să-și propună astfel de servicii (mai ales în zona 
populațiilor defavorizate), iar prin

Fundația UBB – Fundația Alma Mater Napocensis – putem dezvolta supli-
mentar astfel de servicii (spre exemplu, prin Fundația UBB, recent, am inclus UBB 
în programul Universitatea Vârstei a Treia).
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La acest nivel, universitatea trebuie să gândească în logica dezvoltării sustena-
bile; un program cum este actualul UBB Goes Green, dezvoltat prin Institutul STAR-
UBB, trebuie stimulat în continuare (vezi la http://starubb.institute.ubbcluj.ro/
index.php/ubb-goes-green/). Într-adevăr, ținând cont de mărimea sa, UBB 
poate avea un impact semnificativ asupra mediului și poate să devină un model 
de urmat. Spre exemplu, acolo unde este posibil, UBB ar trebui să-și regândească 
clădirile în logica clădirilor verzi (ex. cu acoperișuri/terase verzi), iar în spațiile 
proprii trebuie gândite programe de plantare a copacilor. Dincolo de clasamentele 
academice, pornind de la programul UBB Goes Green, din 2016 UBB s-a angajat și în 
clasamente internaționale de sustenabilitate - ex. GreenMetric -, care trebuie utili-
zate cu rol diagnostic și de dezvoltare a UBB în această direcție.

În acest proces complex al relației cu societatea, UBB trebui să aibă însă și 
libertatea academică de a explora științific și cultural, neîngrădită de constrân-
gerile imediate ale societății, lucruri la care societatea nici nu s-a gândit, cu rol 
formativ și/sau tranformațional în devenirea umană sau și în schimbările societale 
paradigmatice.

În fine, în societatea modernă, în care excesul informațional poate duce uneori 
la o confuzie a științei și pseudoștiinței, imaginea UBB trebuie construită astfel 
încât să reflecte calitatea reală a acesteia, de citadelă a științei, culturii și eticii, un 
partener și o busolă a societății.

MULTICULTURALITATE ȘI INTERNAȚIONALIZARE
Profilul multicultural actual al UBB reflectă tradiția academică a universității 
și a regiunii și este o valoare care trebuie susținută și dezvoltată în continuare. 
Prin acest caracter, UBB deservește nevoile intelectuale ale celor trei comunități 
istorice ale acestor meleaguri. Este o construcție originală, unică în această parte 
a Europei, care trebuie valorizată în continuare, atât pe plan intern, cât și pe 
plan extern. Multiculturalitatea ne dă șansa să ne conectăm organic și la univer-
sitățile din această parte a Europei (ex. Austria, Germania, Ungaria), atât prin 
limbă, cât și prin tradiție. UBB are datoria să mențină și să dezvolte programe 
pentru a satisface nevoile celor trei comunități istorice, atât la nivel de licență 
cât și la nivel de masterat și de doctorat.

Multiculturalitatea constituie o valoare instituțională extraordinară: (a) per-
mite instituției conectarea la mai multe spații academice, așadar se prezintă ca o 
șansă pentru o internaționalizare organică, naturală, (b) face posibilă o dezvoltare 
instituțională și profesională mai amplă, prin încorporarea a tot ce este valoros 
de la comunitățile componente ale UBB și (c) oferă în mod natural un cadru de 
toleranță reciprocă, pe baza căreia se poate dezvolta un mediu academic deschis 
spre progres. În acest cadru multicultural, trebuie să sprijinim cunoașterea mu-



304 / Caiet documentar 5 Calitatea vieții

tuală a culturilor și colaborarea între linii, atât la nivel de cadre didactice, cât 
și la nivel de studenți (de ex., prin acordarea de burse studenților care aleg, din 
rațiuni de dezvoltare profesională, să învețe una din celelalte două limbi ale UBB 
sau să se specializeze în domenii cultural transversale, mediere culturală între cele 
trei comunități istorice ale Transilvaniei etc.). (…)

RESURSĂ UMANĂ/STUDENȚI
Resursa umană, formată din cadrele didactice/de cercetare, studenții și perso-
nalul administrativ este cea mai mare bogăție a UBB. De aceea, preocuparea 
unei conduceri responsabile trebuie să se manifeste în noua paradigmă acade-
mică a încrederii, în spiritului respectului pentru diversitate și al unei abordări 
incluzive:

(1) asigurarea unor condiții de muncă și de studiu decente; (2) corelarea ce-
rințelor academic-administrative cu resursele aflate la dispoziție și (3) creșterea 
calității vieții și a satisfacției profesionale la locul de muncă (inclusiv a satis-
facției studenților), stimulând astfel cooperarea și solidaritatea între generații și 
între actorii diverși din universitate. De asemenea, salarizarea trebuie asigurată la 
maximum permis de lege, în coroborare cu resursele disponibile ale universității 
și cu calitatea muncii, acolo unde acestea sunt relevante prin lege, fără diferențieri 
între facultăți; această politică a demarat deja din 2016, salariile crescînd substan-
țial până în 2020 și va continua până în 2022 când vom atinge grila prevăzută 
de lege. În plus, trebuie implementate mecanisme instituționale moderne pentru 
sporirea veniturilor angajaților UBB și din resurse extrabugetare. (…)

CALITATE, COMPETITIVITATE-EXCELENȚĂ, ETICĂ
Universitățile românești de stat se află într-o stare de subfinanțare cronică. Primul 
pas pe care trebuie să- l facem este să ne asigurăm ca finanțarea, câtă este, să fie 
utilizată maximal, prin prisma unor indicatori de calitate definiți în paradigma 
încrederii, descrisă anterior. De asemenea, cerințele academice de competitivitate- 
excelență trebuie să vină la pachet cu susținerea resursei umane pentru dezvoltare 
personală, în logica aceleași paradigme. ( … )

Toate activitățile academice, cu atât mai mult cele legate de calitate, competiti-
vitate și excelență, trebuie stimulate într-un cadru etic racordat la cele mai bune 
practici internaționale. Așadar, voi susține ferm Comisia de Etică a UBB pentru a 
implementa astfel de standarde și pentru a-și asuma și un rol educațional și pre-
ventiv pregnant în UBB, alături de cel decident în situații academice cu impli-
cații etice. În fine, în acest cadru, dezvoltarea mecanismului de tip Ombudsman 
– simplu spus, cu rolul de a consilia membrii comunităţii UBB aflați în conflicte 
instituționale - este fundamentală în UBB.
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ADMINISTRAȚIA ȘI INFRASTRUCTURA UBB
La acest nivel, ideea fundamentală a programului nostru este aceea că administra-
tivul trebuie să servească academicul. Cu tot efortul personalului administrativ, 
UBB nu mai poate susține eficient, prin structura administrativă din prezent 
(gândită pentru sfârșitul de secol XX), funcționarea și dezvoltarea academică în 
secolul XXI. Spre exemplu, dinamica cercetării de vârf (ex. în obținerea de sub-
stanțe, în întreținerea/repararea unor infrastructuri de cercetare etc.), este adesea 
afectată de ritmul administrației conexe. 
În plus, pentru a construi medii academice competitive, cadrele didactice/de cer-
cetare și studenții trebuie întâi să aibă asigurată infrastructura de bază (ex. săli 
de curs adecvate/săli de studiu/biblioteci/birouri/unități CDI ca laboratoare știin-
țifice și didactice, spații de locuit și/sau de recreere etc.). În acest sens, urmărim 
obținerea unui audit extern și, pe cale de consecință, o reproiectare adecvată a 
administrației UBB, cu experții în domeniu de la UBB și de la nivel național/in-
ternațional, astfel încât performanța academică a UBB să fie stimulată de partea 
administrativă.

Transversal, urmărim debirocratizarea și simplificarea prin informatizare, 
prin mecanismul TOC (transparentă/deschidere/standarde compatibile cu cele 
internaționale), angajat deja de UBB prin programul HRA for Excellence. Repro-
iectarea se va realiza prin implicarea și participarea angajaților UBB (inclusiv a 
sindicatului) și cu susținerea lor, prin cursuri/programe de perfecționare profe-
sională, acolo unde este cazul (inclusiv prin intensificarea participării angajați-
lor administrativi ai UBB la programe de tip staff exchange

Erasmus+, pentru a beneficia de experiența din universitățile partenere, ca 
mijloc de perfecționare într-un mediu internațional) (…).

FUNDAȚIA UNIVERSITĂȚII – Alma Mater Napocensis
Orice universitate modernă are o fundație, cu rolul de a sprijini misiunea uni-
versității. UBB a creat o astfel de fundație în anul 1993. Fundația Alma Mater 
Napocensis (Fundația UBB - https://fundatia.ubbcluj.ro/) a fost reorganizată în 
anul 2019 – în acord cu modificările din legislație și prin actualizarea resursei 
umane, cu noi colegi dedicați fundației -, urmând să susțină misiunea UBB, 
prin mecanisme care nu sunt accesibile universității și/sau care se derulează 
necompetitiv prin universitate (ex. spin-off-uri/start-up-uri). Fundația a de-
rulat deja, independent sau ca partener, o serie de programe sociale și culturale 
de rezonanță în societate, iar dezvoltarea ei ca mecanism academic integrat în 
vederea legăturii cu societatea va constitui o prioritate în cadrul programului 
de față.



306 / Caiet documentar 5 Calitatea vieții

UBB ÎN CONTEXT NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL
La nivel național, UBB va acționa pentru asumarea în legislație și în politici-
le academice din țară a următoarelor idei fundamentale, necesare unei prezențe 
competitive în mediul academic internațional:

•  Transilvania are nevoie de un pol academic major, comparabil în dimensi-
uni cu cele trei din sudul țării (Eli-NP/Danubius/Alfred). UBB a inițiat deja, alături 
de celelalte universități clujene, un astfel de pol, în forma programului InfoBion-
Nano4Health. Modelul trebuie consolidat și extins, fiind implementat prin consul-
tarea/implicarea comunității academice a UBB (d. ex. o coaliție metropolitană 
cu celelalte universități/institute clujene) și a mediului socio-economic, inclusiv 
a autorităților locale, cu parteneriatul autorităților naționale/internaționale, care 
să ducă în final la un pol academic metropolitan (ex. poate în formula propusă 
de InfoBioNano4Health).

•  Este nevoie de o asumare a traiectoriilor diferențiate de carieră la nivel 
național, astfel încât criteriile de promovare CNATDCU să reflecte corect traiec-
toriile diferite, după modele internaționale; în baza autonomiei, UBB va demara 
intern, independent, astfel de modificări permise de legislație.

•  Obținerea unei componente de buget pentru cercetare, astfel încât uni-
versitățile să poată susține poziții de cercetători pe perioadă nedeterminată și o 
infrastructură de cercetare competitivă.

Un alt principiu pe care îl susținem, în acest context, este asumarea ideii lui 
Florian Ștefănescu-Goană, și anume „Politica până la poarta universității”, și im-
plementarea programatică a acesteia la UBB, în baza

autonomiei universitare. Rectorul Florian Ștefănescu-Goangă, adeptul acestui 
principiu, a încurajat implicarea comunității academice în spațiul social și chiar po-
litic, dar ca mijloc de exprimare a propriei expertize academice, nu ca modalitate de 
a obține beneficii academice fără acoperire în expertiză. Maxima sa era „Întâi va-
loarea academic/profesională și apoi implicarea civică/politică“. Conform viziunii sale, 
universitatea putea să fie o platformă de dezbateri politice, dar nu una de lupte 
politice, o agoră de reflecție pentru a susține cele mai adecvate politici publice, nu 
o arenă de înfruntări partinice (așadar policy, nu politics). Prin pozițiile pe care le-a 
ocupat în statul român (subsecretar de stat, senator), a pus în practică aceste 
convingeri, ceea ce i-a adus atât ura legionarilor (care au încercat să îl omoare, în 
anul 1937, împușcându-l în fața Căminului Avram Iancu de pe strada cu același 
nume din Cluj-Napoca), cât și a regimului totalitar-comunist (care l-a închis între 
1950 și 1955).

La nivel internațional, UBB se va proiecta ca o universitate care tinde spre 
world-class prin:
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•  Relațiile/cooperările internaționale pe care le va construi, dincolo de cele 
care deja există. Într-adevăr, Centrul pentru Cooperări Internaționale al UBB 
este foarte dinamic și trebuie susținut în continuare și dezvoltat.

•  Accentuarea colaborării cu organizații/consorții de referință pentru misi-
unea și statutul UBB (ex. GUILD), dincolo de cele în care calitatea de membru 
este asigurată de statutul de universitate; un astfel de demers este de natură să 
construiască bune practici academice și parteneriate solide pentru accesarea de 
resurse financiare și construcția unor proiecte științifice de anvergură.

•  Angajarea proactivă în politicile academice europene.
•  Mecanismele instituționale pe care le va angaja (vezi implementarea HRA for 

Excellence).
•  Regândirea programelor UBB, pe principiul că absolvenții noștri trebuie pre-

gătiți nu doar pentru a se integra eficient la nivel local/regional/național, ci în orice 
societate/piață a lumii.

•  Deschiderea spre cadrele didactice/cercetătorii și studenții internaționali (ex. 
inclusiv prin stimularea implementării statutului de cercetător colaborator - https://
www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/files/InfoUBB_2016_07/Hotarare%20cu%20privire%20
la%20statutul%2 0cercetatorului%20stiintific%20colaborator_CA_4.07.2016.pdf).

CONCLUZII
Așa cum am mai spus, programul ProUBB+ își propune ancorarea definitivă a 
UBB în aria academică europeană/internațională, continuând peste timp anga-
jamentul pentru Tradiție și Excelență al fondatorilor universității. Programul 
ProUBB+ nu urmărește o dezvoltare forțată sau nerealistă a UBB, dar nici nu sus-
ține un status quo sau o dezvoltare organicistă (care poate se întâmplă, poate 
nu). Programul ProUBB+ susține o dezvoltare a UBB pentru oameni și prin 
oameni, vizând mereu stimularea atingerii zonei proximei dezvoltări, cu politici 
instituționale de susținere, în angajamentul Neminem Resideo, în paradigma încre-
derii și deschiderii.

Programul ProUBB+ țintește să ancoreze UBB în viitor și în modernitate, (1) 
printr-un demers strategic, dar non-directiv, (2) centrat pe performanță acade-
mică, dar în zona proximei dezvoltări și în paradigma încrederii și deschiderii, 
(3) cu aprecierea multiculturalității și diversității culturilor organizaționale din 
UBB, dar în logica unei culturi ancorate în modele internaționale specifice dome-
niului, (4) cu încurajarea diversității opțiunilor academice ale cadrelor didactice/
de cercetare, dar definite clar și (5) cu angajamentul că demersurile administrative 
trebuie să servească/susțină dezvoltarea academică, nu să o condiționeze.

Tranziția instituțională către practicile internaționale world-class va marca un 
proces strategic al UBB, pe care îl concepem ca fiind derulat în mod profund demo-
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cratic, prin consultarea continuă a comunității noastre academice, în respectul față 
de diversitatea culturilor organizaționale din UBB. Performanța academică va fi în 
permanență raportată la nivelul resurselor, iar posibilele trasee de carieră vor 
fi încurajate să se integreze în modele internaționale specifice fiecărui domeniu. 
Administrația va constitui un punct de sprijin al unei dezvoltări universitare func-
ționale, nu doar o birocratizare a muncii academice. Astfel, ceea ce numim (adesea 
atât de stereotipizat) excelență va deveni – atât organizațional, cât și în munca 
didactică sau în cea de cercetare un fapt firesc. Excelență înseamnă instituționali-
zarea unui standard înalt de calitate academică, pe care îl putem implementa în 
UBB, cu responsabilitate instituțională, rigoare administrativă și empatie colegială.



Investiția în educație – oglinda clasei politice

Ana Adriana Săftoiu

Despre sistemele de educație, sănătate și infrastructură se vorbește cel mai mult în 
România, de la clasa politică la beneficiarii direcți. Sunt cele mai abordate în pro-
gramele de guvernare ale partidelor în perioadele electorale și cele mai căutate de 
către public. Sunt și cele mai restante în acești ultimi 30 de ani, cu atât mai grav în 
ultimii 13 ani de când am intrat în Uniunea Europeană și accesarea fondurilor eu-
ropene ne-ar fi putut permite să construim, să reformăm, să modernizăm, să avem 
ceea ce spunem că ne dorim.

Dintre cele trei domenii de perpetuă dezbatere, educația o consider cea mai 
retrogradă, întârziată, depășită de vremuri și realități, cea mai afectată nociv de 
schimbări de guverne, de miniștri, de partide parlamentare. Legea educației nr 1 
din 2011 a suportat cele mai multe modificări dintre legile promovate în acești 
ani. A fost atât de ciopârțită, peticită, retușată încât în 2020 legea arată ca un 
ciorap de damă remaiat până la epuizare. S-a vorbit despre cum elevul “stă” în 
mijlocul procesului de educare, cum banul merge “grămadă” după elev, despre 
mult râvnitele programe “școală după școală” și “o masă caldă”, ba chiar la înce-
putul secolului XXI ne propuneam ca până în următorul secol să nu mai avem nici 
o școală cu toaleta în fundul curții. Un bun prilej de meditații asupra cauzei și 
efectului în timpul pandemiei Covid-19 când cel mai recomandat și sfânt îndemn 
a fost spălatul pe mâini. Îmi imaginam lavaboul din porțelan fin lângă vespasie-
nele urât mirositoare care întâmpină rândurile de școlari pentru o igienă cât mai 
temeinică.

Investiția în educație este oglinda clasei politice. Ortega y Gasset spunea că 
“datul ce definește cel mai bine specificul unei rase este profilul modelelor pe care 
și le alege, după cum nimic nu revelează mai bine condiția radicală a unui bărbat 
ca tipurile feminine de care este capabil sa se îndrăgostească. În alegerea iubitei ne 
facem, fără să știm, confesiunea cea mai veridică”.1 Prin extensie, valoarea clasei 

1 Jose Ortega y Gasset, Spania nevertrebată, Editura Humanitas, 1997, pg 94.
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politice, mai ales a celor care au ajuns în situația de a decide, de a vota, de a propu-
ne, este dată de calitatea actului educațional pe care îl promovează prin legi și alte 
măsuri administrative. 

Pe de altă parte, pare un răsfăț indecent să te aștepți la crearea unui sistem 
educațional performant și responsabil față de viitorul acestei țări din partea unor 
politicieni ajunși în funcții guvernamentale și/sau parlamentare care și au luat 
diplome universitare la vârste și în facultăți remarcabile prin neadecvarea la ceea 
ce pretind că sunt, titluri de doctor cu amfiteatre pline de admiratori de partid, 
exaltați de atâta elocvență academică. Cum ar fi putut să fie învățământul altfel 
decât este acum cu personaje care au populat și populează instituțiile statului, 
suferind maladiv de nerușinare, devenind doctori în orice, ca într-o dependență 
pavloviană, odată cu înaintarea lor ierarhică în politică. Când nu simți nici cel 
mai mic disconfort moral să minți, să furi, să plagiezi, nu poți să înțelegi că edu-
cația națională de calitate ar trebui să fie miza-mizelor, prioritatea-priorităților, 
capitolul cel mai bine bugetat și hrănit din banul public. Nu poți avea așteptări 
din partea acestor oameni, pentru că tot parcursul lor școlar arată prețul real al 
educației în viața lor proprie. Nu studiul a contat, nu învățarea, ci diplomele pe 
care și le-au luat ușor și ieftin în plină maturitate a funcției politice, de la uni-
versități stânjenitor de private, ciupercuțe mai mult sau mai puțin otrăvitoare, 
sub umbrela cărora s-au umplut sertarele de hârtii cu ștampilă universitară. Cu 
asemenea oameni nu poți să ai o dezbatere despre cum construim viitorul țării ca 
să știm cum construim școala. 

Actualul model școlar aparține Prusiei din secolul al XVIII-lea. La acel moment, 
sistemul propus era revoluționar și, în egală măsură, reformator. Astfel s-a creat 
clasa de mijloc care a avut un rol semnificativ în poziționarea Germaniei ca una din-
tre cele mai mari puteri industriale. Împărțirea în ciclu primar si secundar, durata 
zilei si a anului școlar, împărțirea pe ore, a disciplinelor pe materii, obligativitatea 
educației, finanțarea de la buget, limita de vârstă pentru începerea școlii, implicarea 
statului în alcătuirea corpului profesoral erau caracteristicile sistemului prusac de 
atunci. 

Modul în care era gândit sistemul de învățământ avea un fir roșu trasat de 
statul prusac în funcție de nevoile lui. Scopul era de a forma cetățeni loiali în ra-
port cu autoritatea, Biserica, familia și, nu în ultimul rând, față de rege. La acel 
moment, gândirea individuală nu reprezenta un atuu, ba din contră. Sistemul însă 
avea onestitatea necesară de a-și pregăti viitorul cetățean într-un cadru determinat 
clar și precis. Nimeni nu promitea cetățeanului statului prusac garantarea fericirii 
în raport cu gândirea liberă și independentă. Rolul inițial al profesorului nu era să 
producă cei mai inteligenți elevi, ci să asigure crearea unui tip standard de cetățean, 
ușor de manevrat care să știe suficient de multe încât să poată lucra. 
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Ce fel de cetățean construim în școlile din România?
Sistemul de învățământ românesc rămâne, chiar și involuntar, tributar acestui pro-
ces de învățare pasiv, de înmagazinare a informației de sine stătătoare, de memo-
rare și foarte puțină procesare și asociere a ideilor. Ce fel de cetățean construim? E 
limpede că nimeni nu a dorit să răspundă onest, public, asumat prin broșurile de 
guvernare, înghesuite în căsuțele poștale la vremuri electorale, la această întrebare. 
Măsurile propuse sunt fracționate, aidoma unei zile de școală. Se predau materii 
divizate, gândirea e tăiată în discipline de sine stătătoare de câte 50 de minute, o ti-
midă interconectare a informațiilor e întreruptă de către clopoțel care aruncă elevul 
dintr-o parte în alta: 50 de minute sport, după care gândirea trebuie îndreptată spre 
matematică, ca după alte 50 de minute să recite cu dicție și implicare poezia autoru-
lui pe care trebuie să îl decodifice în metafore și antanaclaze, ca să vină Mendeelev 
pentru alte 50 de minute să verifice egalizarea ecuațiilor chimice. Totul fragmentat, 
într-un proces în care inovația și gândirea critică sunt considerate inferioare capaci-
tății de adaptare la procesul de memorare-redare. Acest tip de învățare “fagure”, în 
care materiile sunt văzute ca independente, fără vreo conexiune între ele, este carac-
teristica învățământului autohton, abaterile de la acest sistem fiind excepții și de-
pinzând doar de inteligența și capacitatea creatoare a profesorului de a fenta regula. 

Unul dintre reformatorii modului de predare și asimilare a informației este 
Salman Khan, creatorul Academiei care îi poartă numele. Totul a început, în 2003, 
din dorința de a-și ajuta o verișoară care întâmpina probleme la matematică. A 
meditat-o video din debaraua locuinței lui unde se izola pentru a nu interfera cu 
plânsul primului nou-născut al familiei Khan. În foarte scurt timp, platforma lui 
devine extrem de populară, unul dintre abonați fiind chiar Bill Gates care se alătu-
ră și financiar dezvoltării proiectului. Gates descoperise platforma creată de Khan 
folosind site-ul pentru a rezolva probleme de matematică cu fiul său. Khan devine 
profesorul preferat al lui Bill Gates, după cum titra revista Fortune2 într-un articol 
despre Academia inovatoare în procesul de învățare. 

Platforma creată de Khan, așa cum declara, era “să evite acel proces chinuitor 
care se desfășura uneori în clasă – memorarea și folosirea unor formule gata dige-
rate menite să asigure o notă bună la următorul examen si nimic mai durabil sau 
mai profund. În schimb, eu îmi doream să-i ajut pe elevi să perceapă conexiunile, 
legătura dintre o lecție și următoare; să le ascult simțul intuiției, astfel încât simpla 
informație, dobândită prin concepte succesive, să se dezvolte într-o stăpânire per-
fectă a unei materii”3. 

Copilul, prin natura lui, este activ, energic, cu o tolbă nesfârșită de întrebări, de 
curiozități, de năstrușnici provocate de explorarea continuă a habitatului. Pentru 

2 Salman Khan, O singură școală pentru toată lumea, Editura Publica, 2013, pg 159.
3 Ibidem, pg 19.
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un adult a ține pasul cu un copil este o provocare epuizantă. Finalul zilei îl poate 
găsi răvășit, adormind cu povestea de seară spusă pe jumătate în timp ce copilul 
mai are suficiente resurse să mai smotocească pisica. Intrarea in sistemul de educa-
ție instituțional duce treptat, până la ieșirea din sistem, la transformarea copilului 
activ într-un adolescent pasiv, singura lui speranță fiind clopoțelul. Această trans-
formare se produce mai ales la intrarea în gimnaziu. Școala primară reușește să 
păstreze ceva mai activ copilul pentru că auto-motivația e prezentă. Ceea ce învață 
are o aplicabilitate în viața extra-școlară. După primele clase, copilul poate citi sin-
gur atenționările de pe cutia cu bomboane și poate număra singur banii pe care îi 
primește colindănd de Crăciun. Neajunsul însă e altul. Atenționările de pe cutia cu 
bomboane nu îi spun prea multe. Citește, dar nu înțelege. Ca să înțeleagă ar trebui 
să poată asocia informațiile găsite, să realizeze conexiuni între ceea ce a aflat la ora 
de chimie, biologie, anatomie ca să poată folosi eventualele avertismente ale pro-
ducătorului de ciocolată. 

Circulă o glumă, bine prizată de tineri, pentru a arăta paradoxul comportamen-
tal al părinților. “Când suntem mici, ni se spune mergi, vorbește, când suntem mari 
ni se spune taci și stai jos”. Fiecare glumă cu morala ei. 

Apelul la cumințenia școlarului la ore se traduce prin a-l determina să fie cât 
mai docil, mai puțin perturbator prin întrebări. Elevului îi este rezervat doar spațiul 
pentru răspunsuri la întrebările profesorului. Pentru susținătorii la nivel mondial 
al unui sistem inovator și creativ de învățare, încurajarea elevilor de a fi activi pe 
tot parcursul procesului de învățare, de a găsi soluții, nu doar a asimila informații, 
este cheia succesului unei educații care va rezona cu nevoile copilului de acum, ale 
adultului de mâine. 

Blocajul sistemului nostru de învățâmânt într-un registru conservator și tra-
diționalist este evident la ieșirea din sistem. Nu avem cifre reale despre abandonul 
școlar, despre analfabetismul funcțional. Presupun că cifrele sunt mult mai mari 
decât cele vânturate de decidenți, dar nu ar da prea bine să ne arătăm adevăratul 
punctaj. Avem absolvenți de liceu care devin și absolvenți cu diplomă de studii su-
perioare, dar cu foarte puține aptitudini reale. Piața muncii reclamă neîncetat forță 
calificată. Tineri sunt în căutarea unui loc de muncă, dar sunt mult mai interesați 
de câți bani primesc decât de ceea ce pot să facă bine la noul loc de muncă. Sunt ei 
singurii vinovați că au o exigență atât de anemică față de nivelul lor de pregătire, 
dar atât de riguroși în pretenții când trebuie să fie răsplătiți? Cu siguranță, nu, iar 
baza e școala. 

În mod evident, România se poate lăuda cu olimpici internaționali la suficiente 
discipline, dar, la fel de bine, se poate rușina de locurile codașe la testele PISA care 
măsoară capacitatea adolescenților de liceu de a înțelege lucruri elementare spre 
mediu. În 2019, România se află pe locul 50 în rândul țărilor care au participat la 
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testele PISA, sub media europeană în ceea ce privește performanța elevilor la citire, 
matematică și științe. Aici se situează majoritatea adolescenților noștri. Scopul în-
vățământului ar trebui să fie ca toți elevii, la vârsta de 14 ani, să se afle la un nivel 
mediu de înțelegere, de cunoaștere, de deținere a infomațiilor, pentru a fi capabili 
să își stabilească în cunoștință de cauză traseul personal din punct de vedere pro-
fesional și social. A te concentra să ai cât mai mulți olimpici mi se pare o abordare 
șchioapă, egoistă, ineficientă la nivelul comunității. Lauda nu e doar pentru profe-
sorul care “are olimpici”, ci, mai ales, pentru profesorul care nu “are analfabeți func-
țional”. Dacă în școală mai pot citi un text, ulterior procesul de educare se încheie 
pentru mulți la încetarea studiilor, alăturându-se grupului prea numeros de anal-
fabeți funcțional. Simplu fapt că ne limităm să le acoperim catalogul și carnetul de 
elev cu note nu spune mare lucru despre potențialul pe termen lung al unui copil, ci 
doar despre o stare de moment. 

Testele pe parcursul școlii, mai ales în școala primară și gimnazială (teze, ex-
temporale, lucrări de control etc), sunt aproape irelevante cu privire la potențialul 
unui elev de a învăța o materie, la capacitatea lui creativă. În cel mai bun caz, oferă 
o imagine a nivelului la care se află elevul la acel moment. 

Testele standardizate măsoară, mai degrabă, nivelul de asimilare a unei pro-
grame, concepută în conformitate cu ceea ce conțin testele. Ceea e se predă se tes-
tează și ceea ce se testează e în funcție de ce se predă. Un algoritm care omoară orice 
inițiativă de a ieși din confortul deja celebrei metode predare-memorare-evaluare. 
Notele nu vor fi despre creativitate, capacitate de asociere, cu atât mai puțin despre 
personalitatea elevului. Aproape că nu contează elevul ca individ, ci acuratețea in-
formației predate la clasă. Șansele ca acest mod de a face “școală” să demotiveze de 
la an la an școlar procesul de învățare sunt certe. 

Salman Khan susține că fiecare elev are propriul ritm de învățare, iar faptul că 
întelege mai repede nu înseamnă neapărat că a înțeles mai bine, că testele nu spun 
nimic despre cât timp va ține minte elevul o anumită informație. “A reține ceva pre-
supune un proces de transfer din memoria de scurtă durată în cea de lungă durată. 
Unii elevii sunt capabili să rețină date, cifre și formule atâta vreme cât au nevoie 
de ele pentru a da un examen. (..) Testele nu ne pot spune de ce răspunsul elevului 
este corect sau greșit. O greșeală sugerează un concept neînțeles sau un moment 
de neatenție?”4

Pentru plăcerea dezbaterii, voi remarca aici teoria lui Khan care pune în anti-
teză androgogia si pedagogia. Opțiunea lui este pentru “androgogie” aflată la polul 
opus pedagogiei. “Care este diferența principală? Pedagogia are în centru profeso-
rul, el decide ce va preda, când, cum va evalua cunoștințele elevului. Androgogia se 
concentrează pe cel care învață, a lui este responsabilitatea. Adulții nu sunt obligați 

4 Salman Khan, op.cit., pg 95
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să învete: ei aleg să învețe. Această alegere conștientă și rațiunea din spatele ei ne 
direcționează atenția asupra subiectului și înlesnesc procesul învățării”. 

Nu mai este o noutate că, dintre toți copiii care încep scoala anul acesta, peste 
jumătate dintre ei vor avea slujbe care nu s-au inventat încă. Drept urmare, ce îi 
învățăm devine mai puțin relevant, dar cum îi învățăm să învețe singuri devine 
prioritar. 

Educația convențională va îngropa generații viitoare. Poate va umple cataloa-
gele cu note, va bifa terminarea câte unui ciclu școlar, dar nu îi va pregăti să fie asu-
mați, responsabili față de propria lor viață, nu îi va ajuta să își dezvolte abilitățile, să 
se cunoască și să se auto-educe constant. Copiii nu refuză să învețe, dar devin opaci, 
refractari, trecând prin toate etapele plictiselii, ajungând niște adulți deprimați si 
confuzi când sunt reduși, de mici, la niște ființe pasive, supuse unui algoritm de 
învățare, cu instrumentele clasice care generează atâta nostalgie generației mele. 
Sir Ken Robinson, unul dintre gânditorii de elită în ceea ce privește creativitatea și 
inovația, remarca în cartea “Școli creative”, caracterul industrial al educației publice 
și nu un “un proces organic, care implică fiinte vii, nu obiecte neînsuflețite”. 

Sir Ken Robinson a sintetizat 8 competențe fundamentale pe care școlile ar 
trebui să le formeze: 1. Curiozitatea (abilitatea de a pune întrebări și de a explora 
felul în care funcționează lumea); 2. Creativitatea (abilitatea de a genera noi idei și 
de a le pune iîn aplicare); 3. Critica (abilitatea de a analiza informații și idei și de a 
formula argumente și raționamente logice); 4. Comunicarea (abilitatea de a expri-
ma gânduri și sentimente într-un mod clar); 5. Colaborarea (abilitatea de a lucra 
constructiv cu alții); 6. Compasiunea (abilitatea de a fi empatici cu alții – violența, 
ura de rasă, sex etc sunt eșecuri ale empatiei); 7. Calm (stare de armonie și echilibru 
personal); 8. Civism (abilitatea de implicare constructivă în societate).5 

Pandemia covid -19 a readus în prim-plan, la nivel mondial, instrumente on-li-
ne, ignorate de școala formală. Noi încă nu știm exact cum s-au desfășurat aces-
te cursuri on-line. Avem puțină informație și ne bazăm pe experiențele expuse în 
spațiul virtual, și acestea puține și fără a putea fi un reper într-o analiză susținută 
de statistici. Dar, în mod real, e greu de crezut că, în toată această pandemie, sis-
temul românesc de învățământ a fost pregătit să continue procesul de învățare la 
distanță, on-line. Când ai zeci de școli cu toaleta în fundul curții, nu poți să fii atât 
de optimist să crezi că elevii și profesorii, mai ales în mediul rural, au la dispoziție 
instrumentele necesare pentru a susține cursuri tehnologizate. Dar chiar și avân-
du-le, problema rămâne cum și pentru ce educăm generațiile de elevi care vor trebui 
să se confrunte cu o lume într-o veșnică schimbare, cu meserii pe care poate nici nu 
ni le imaginăm. 

5 Sir Ken Robinson si Lou Aronica, Școli Creative, Revoluția de la bază a învățământului, Editura 
Publica, 2015, pg 197-203
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Deși nu ne permitem să continuăm cu această atitudine, totuși promovăm pro-
grame școlare și resursă umană care satisfac confortul unui învățământ formal, cu 
elevi “cuminți” care au ca reper al valorii lor niște note. Costul acestui tip de “școală” 
se va măsura în timp în destine umane care vor rătăci printre informații, formule, 
figuri de stil și alte necesități pentru a promova teste standard, cei mai mulți termi-
nând studiile fără să învețe să învețe și fără să știe cum să își valorifice aptitudinile 
pentru a răspunde provocărilor unui viitor care nu așteaptă nici un sistem de învă-
țământ să se deștepte. 



Sistemul de învățământ românesc – de la populism  
și politizare la leadership adaptiv pentru secolul XXI

Andrei Stoian

Atunci când te angajezi într-o discuţie despre sistemul de învățământ din România 
nu știi dacă 24 de ore sunt suficiente pentru a sublinia toate problemele cu care se 
confruntă. Educaţia în România a trecut prin multiple schimbări. Însă nu de schim-
bări și de “reformită” avem nevoie, ci de diagnosticare și transformare. O nouă pa-
radigmă în educaţie. Cum putem construi un astfel de proiect într-o lume în care 
patronează incertitudinea? Pentru a transforma întreg sistemul educaţional și a-l 
conecta la realităţile secolului XXI este nevoie de minim 25-30 de ani cu scopul de a 
realiza o analiză riguroasă a efectelor în societate. 

Pandemia de Covid-19 și alte ameninţări asimetrice, dinamica alertă a dezvol-
tării tehnologiei, tensiunile între marile puteri, crizele economice, fluxul de imi-
granţi sunt provocări de care ar trebui să ţinem cont atunci când vorbim despre 
configurarea unui proiect educaţional. Se vorbește despre răsturnarea priorităţilor 
în aceste vremuri incerte: focus mai mare pe componenta defensivă, pe securitate și 
mai puţin pe elemente soft cum ar fi educaţia, cultura. Cine mai are disponibilitate 
să se gândească la schimbarea arhitecturii curiculare în condiţiile în care toată pla-
neta se luptă cu un inamic nevăzut și extrem de periculos – covid-19? 

Este foarte greu să definești actuala realitate a secolului XXI. Și apoi să identi-
fici un proiect educaţional cu menirea de a construi cetăţeni pregătiţi pentru viitor. 
De a le insufla copiilor, de la o vârstă fragedă, un set de valori esenţiale pentru a 
face performanţă în societatea secolului XXI, a construi societăți reziliente în fața 
șocurilor disruptive și apoi de a genera o arhitectură curiculară în jurul acestor va-
lori. Pentru a opera cu valori și a le așeza la baza unui viitor proiect de transformare 
a sistemului educaţional este nevoie de oameni politici care deja să le fi înrădăcinat 
în propriul sistem comportamental. 

Abilitatea de a acționa rapid și a ne adapta este crucială și devine mai impor-
tantă pe măsură ce tehnologia și forțele perturbatoare amplifică ritmul schimbării. 
Acest aspect presupune noi modalități de a comunica și a lucra împreună. Marii 
inovatori nu sunt lupi solitari, ci oameni care lucrează în echipă, a scris Walter Is-
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aacson, biograful lui Steve Jobs, în cartea “The Innovators”. “Computerul și inter-
netul care figurează printre cele mai importante invenţii ale epocii nu s-au născut într-o 
debara sau într-un garaj de mâna unui inventator solitar. Majoritatea inovaţiilor din era 
digitală sunt rod al colaborării”, atrage atenția Isaacson.

Viteza tot mai mare și interdependența din lumea de astăzi au creat niveluri de 
complexitate care bulversează până și cele mai eficiente instituții ale epocii indus-
triale. Provocările noastre cele mai mari nu le reprezintă inamicul, ci noul mediu 
bulversant în care operăm și atributele îndelung cizelate ale propriilor organizații, 
societăți. 

Generalul în rezervă al Armatei SUA, Stanley McChrystal, vorbea în cartea 
„Echipa de Echipe” despre ce înseamnă a fi eficient în lumea de astăzi și vedea acest 
aspect mai puțin ca o chestiune de optimizare a unui set de variabile cunoscute (și 
relativ stabile) și mai mult o reacție potrivită la un mediu în continuă schimbare. 
Iar pentru a face față acestui mediu complex, aflat într-o continuă schimbare, este 
nevoie de un nou set de valori care să ne permită să renunțăm la vechile obiceiuri, 
structuri. 

Cartea lui Ronald Heifetz, „The practice of adaptive leadership: Tools and Tac-
tics for Changing Your Organization and the World” analizează un set de instru-
mente pentru a clădi arhitectura societăților reziliente, sustenabile și adaptabile. 
Astfel, spune Heifetz, „fiecare individ, țară, organizație are în față provocarea de a-și 
reanaliza concepțiile și know-how-ul moștenit, de a-și fructifica istoria cât mai bine, lă-
sând în urmă lecțiile care nu-i mai sunt de folos și inovând, nu doar de dragul schimbării, 
ci pentru a-și conserva valorile și competențele esențiale și cu valoarea cea mai mare.”

„Time present and time past/ Are both perhaps present in time future/ And time 
future contained in time past./ If all time is eternally present/ All time is unredeemable” 
– (T.S.Eliot, “Burnt Norton”, 1936). Aceste versuri din poemul scris de T.S.Eliot ne 
avertizează că ar trebui să privim înainte cât și înapoi, viitorul fiind însuși conți-
nut în matricea trecutului. Iar această acțiune bidirecțională – privire trecut-viitor 
– este frecvent ilustrată în literatura de specialitate care abordează schimbarea: 
Fons Trompenaars și Peter Prud’homme vorbesc în cartea „Managing Change 
Across Corporate Cultures” despre schimbarea culturii ca rezultat al unui manage-
ment efectiv dintre ceea ce este vechi și nou, schimbare și continuitate. Iar agentul 
schimbării este văzut de profesorul Everett M Rogers în cartea „Diffusion of inno-
vations”, drept o figurină cu un picior în vechea lume și un alt picior în noua lume 
- creator al podului între cele două lumi pe care ceilalți îl pot traversa cu ajutorul lui. 

Iată cum capacitatea de adaptare pentru a face față provocărilor și a prospera 
are nevoie de legătura cu trecutul. Ronald Heifetz spune că însuși conceptul pros-
perării este preluat din biologia evoluționismului, în cadrul căruia succesul unui 
organism în adaptarea la mediul lui are trei caracteristici:
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1. Menține aspectele ADN-ului care sunt esențiale pentru supraviețuirea spe-
ciei

2. Elimină (prin rearanjare și restructurare) elementele de ADN care nu mai 
corespund nevoilor prezente ale speciei

3. Creează noi aranjamente în ADN care îi conferă speciei capacitatea de a se 
dezvolta și înflori în moduri noi și de a face față noilor provocari din partea mediu-
lui1

Capacitatea de adaptare pentru a prospera valorifică trecutul în loc să-l aban-
doneze. Acest proces poate fi realizat de lideri adaptivi prin ajutorul pe care îl vor 
oferi pentru a distinge între ceea ce este esențial de păstrat din bagajul trecutului, 
din arhitectura organizațională veche și ceea ce se poate abandona. 

Sistemul de educație gândit drept sistem viu
În secolul al XIX-lea întâlnim prima dezvoltare a unui concept care se va utiliza mai 
târziu ca “sistem”. Carnot, în studiile sale referitoare la termodinamică în 1824, in-
troduce conceptul de substanță de lucru (working substance). În 1850, R. Clausius 
generalizează acest concept și se referă în lucrările sale la corpul de lucru (working 
body).

Prima definiție a conceptului de sistem aparține biologului Ludwig von Bertha-
lanffy, care, în anul 1945 considera că sistemul este o mulțime de elemente între 
care există relații sau raporturi neîntâmplătoare care interacționează în vederea 
realizării unui obiectiv comun, care poate fi o lege a naturii sau un obiectiv stabilit 
de către om. 

Dezvoltări semnificative a conceptului de sistem au fost introduse de N. Wie-
ner și R. Ashby prin apelarea facilităților matematice. În 1980 J.H. Holland și G.M. 
Murray au introdus noțiunea de sistem adaptiv.

Parteneriatul american pentru aptitudinile secolului XXI - un consorțiu format 
din nouăsprezece state și 33 de parteneri corporatiști – promovează o abordare lar-
gă a programei și procesului de învățare și include, pe lângă teme interdisciplinare 
precum conștientizare globală, alfabetizare financiară, civică, sanitară și ecologică, 
abilități de învățare precum:

•  creativitate și inovație; 
•  gândire critică și rezolvarea problemelor;
•  comunicare și colaborare, 
și aptitudini pentru viață și carieră:
•  flexibilitate și adaptabilitate;
•  inițiativă și autodirecționare;

1 Heifetz, Ronald; Grashow, Alexander; Linsky, Marty, Leadership adaptiv – de la soluții tehnice 
la schimbări adaptive, Editura BMI, 2012
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•  abilități sociale și interculturale;
•  productivitate și asumare;
•  leadership și responsabilitate2.
Astfel programa și procesul de învățare sunt gândite drept parte a unui sis-

tem viu de educație, sistem care este într-o relație directă cu arhitectura societală 
complexă și aflată într-o continuă schimbare. 

Sir Ken Robinson subliniază în cartea „Școli creative – revoluția de la bază a 
învățământului” faptul că toate sistemele vii au tendința de a dezvolta noi carac-
teristici ca răspuns la circumstanțele schimbătoare și că ar putea să dobândească 
trăsături emergente. Specialistul atrage atenția că în educație există o abundență 
de trăsături emergente, chiar în acest moment, ce schimbă contextul în care școlile 
funcționează și culturile din interiorul lor. OECD estima în data de 13 martie 2020 
faptul că peste 421 milioane de copii sunt afectați de închiderea școlilor3 și mili-
oane de studenți din întreaga lume au întrerupt cursurile din cauza pandemiei de 
Covid-19. Astfel, pandemia actuală a accelerat procesul de digitalizare (o trăsătură 
emergentă) a sistemului de învățământ, tehnologiile digitale contribuind la moda-
litatea de predare și învățare prin generarea unor cursuri online, eTwinning-uri în-
tre profesori prin care aceștia comunică, fac schimb de resurse, urmează cursuri de 
dezvoltare profesională etc. Dave Price arată în cartea sa “Open: How we’ll Work, 
Live and Learn in the Future” că disponibilitatea și sofisticarea din ce în ce mai 
mare a tehnologiei digitale transformă și lumea în care elevii învață și mijloacele 
prin care învață. Toate aceste tehnologii contribuie la personalizarea procesului 
educational, facilitează parteneriatele între elevi, profesori și experți din multe alte 
domenii

Această criză cu care ne confruntăm în prezent poate transforma sistemul de 
învățământ iar conceptul ‘learning anywhere, anytime’ va căpăta în fiecare zi noi va-
lențe, în special datorită adoptării tehnologiilor 5G. Învățarea ar putea deveni un 
obicei integrat în rutinele zilnice - un adevărat stil de viață. 

Diagnosticarea
Diagnosticarea reprezintă cea mai importantă aptitudine pentru a exercita leader-
ship-ul adaptiv. Liderii adaptivi trebuie să fie capabili să recunoască forţele care pot 
crea schimbarea si forţele care împiedică schimbarea.

Ronald Heifetz dedică un capitol întreg procesului diagnosticării în cartea 
„Leadership adaptiv – de la soluții tehnice la schimbări adaptive”. Heifetz face o 
analogie între practica leadership-ului și practica medicinei evidențiind două pro-
cese esențiale: mai întâi diagnosticarea și apoi acțiunea. Cele două procese se desfă-

2 www.p21.org
3 https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
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șoară în două dimensiuni – prima este a sistemului organizațional sau social în care 
ne aflăm, a doua este dimensiunea personală. 

“Procesul diagnosticării și acțiunii începe cu colectarea datelor și identificarea pro-
blemei (Ce-urile), trece apoi printr-o fază de interpretare (De ce-urile) și apoi la posibilele 
abordări, sub forma unor serii de intervenții asupra organizației, comunității sau socie-
tății (Ce urmează de făcut)”

Heifetz spune că pentru a putea diagnostica un sistem sau pe noi înșine în 
timp ce ne aflăm în toiul acțiunii, avem nevoie de capacitatea de a ne distanța, de a 
ne ridica deasupra evenimentelor aflate în desfășurare. Astfel el folosește analogia 
balconului aflat deasupra ringului de dans pentru a arăta ce presupune adoptarea 
perspectivei de ansamblu, distanțată de ceea ce se petrece în realitate: “Dacă rămâ-
neți pe ringul de dans, nu-l vedeți decât pe cei din jur, dansând între ei sau cu dumnea-
voastră. Absorbit de muzică, puteți gândi ce petrecere minunată! Dar dacă vă urcați pe 
balcon, s-ar putea să vedeți un tablou cu totul diferit. Privind de sus observați că muzica 
este prea tare încât dansatorii s-au strâns la celălalt capăt al ringului, că unii preferă mu-
zica alertă, alții pe cea lentă, că sunt câțiva care stau pe margine aproape de ieșire orice 
s-ar cânta. Dacă va cere cineva ulterior să descrieți cum a decurs petrecerea s-ar putea să 
îi zugrăviți o imagine de pe balcon foarte diferită de cea de la nivelul ringului de dans. Tre-
când alternativ de pe balcon pe ringul de dans puteți evalua neîntrerupt ce se petrece în 
organizație luând din mers măsurile corective. Dacă vă perfecționați această aptitudine 
puteți ajunge să le faceți pe ambele simultan, să stați cu un ochi pe evenimentele ce se pe-
trec în imediata vecinătate și cu alt ochi pe tabloul tiparelor și dinamicilor de ansamblu.”4

Sistemul de învățământ din România – scena balconului
Aminteam în precedentul Caiet Documentar – “Energia. Concepte și instrumente 
operaționale” faptul că, din cauză că nu a fost o prioritate, sistemul de învățământ 
românesc a acumulat o serie întreagă de probleme, care îl fac să nu mai fie un fac-
tor de progres social și nici un mijloc de afirmare și selecție individuală a valorilor. 
Aceste probleme structurale sunt, în ordinea importanței lor sociale, următoarele:

1. Subfinanțarea;
2. Absența oricărei planificări a învățământului;
3. Politizarea întregii structuri administrative.
Să le examinăm pe rând.

Subfinanțarea
Modul eronat în care a fost gândită reforma sistemului economic, începând din 
1990, a impus amputări ale bugetării tuturor domeniilor economice și sociale. Din-
tre ele, însă, învățământul și sănătatea au fost cele mai afectate, în comparație cu 

4 Idem 1
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sistemul de forță al statului (armata, poliția și serviciile de informații), cu justiția 
și administrația publică.

Subfinanțarea învățământului și cercetării s-a agravat, an de an, până în punc-
tul în care nici măcar o dublare bruscă a procentului din PIB alocat domeniului nu 
ar aduce nici o îmbunătățire perceptibilă a situației.

La aceasta s-au adăugat două circumstanțe agravante: populismul care a blo-
cat generalizarea taxelor în învățământul universitar și înființarea pe bandă ru-
lantă de instituții de învățământ superior de stat.

Coroborate, toate acestea au generat o scădere dramatică a calității actului de 
învățământ, a cărei cauză este, în primul rând, scăderea calității materialului 
uman. De la educatori la profesorii universitari, în sistem nu mai intră, de cel puțin 
30 de ani încoace, decât cei realmente pasionați (care sunt foarte puțini) sau prea 
slabi pentru a-și găsi alt loc de muncă. Mai mult: practic, nici un profesor, de ni-
ciun grad, mai tânăr de 45-50 de ani nu poate trăi exclusiv din salariul de profesor. 
Aceasta produce turbulențe de tot felul, de la corupție la dezinteresul pentru actul 
didactic.

Subfinanțarea are consecințe dramatice și pe alte planuri. Imposibilitatea de a 
asigura un cadru material decent pentru activitățile practice – de la cele mai sim-
ple, din grădinițe, la laboratoarele de cercetare universitară – face ca învățămân-
tul românesc să fie în continuare excesiv teoretic: el furnizează, la toate nivelurile, 
absolvenți nepregătiți pentru piața muncii. Școlile profesionale și fostele licee in-
dustriale au dispărut cu totul, fapt care are consecințe evidente pe piața muncii și, 
în curând, se va repercuta și asupra economiei și investițiilor: există deja semnale 
că investitorii străini de calibru au mari probleme în a mai recruta forță de muncă 
înalt calificată, motiv pentru care unii se reorientează spre alte țări.

Subfinanțarea este dublată, în plan social, de o declasare a profesorului, 
care, când nu e tratată cu totală indiferență de decidenți, este întreținută irespon-
sabil de către autoritățile statului. Învățământul, chiar dacă a evoluat mult de la 
faza ilustrată de Domnul Vucea (brutalul învățător din proza lui Delavrancea), nu 
poate fi exercitat în absența autorității. Profesorul român, lipsit deja, într-o anumi-
tă măsură, de autoritatea pe care i-o conferă pregătirea – deoarece, cum am spus, în 
învățământ nu mai intră de mult cadre cu adevărat competente –, este lipsit și de 
autoritatea socială, prin atacurile de imagine permanente la care este supus și prin 
devalorizarea cauzată de salariile de mizerie. 

În fine, subfinanțarea este agravată și de necorelarea resurselor naționale 
cu cele locale. În pofida propagandei interesate, implicarea crescută a autorităților 
locale în viața școlii nu este un progres, ci un regres considerabil față de reforme-
le care, sub conducerea lui Spiru Haret, au dat învățământului românesc structura 
și înfățișarea pe care a avut-o până la noua Lege a învățământului. Învățământul 
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nu este o chestiune de interes local în niciun stat civilizat, iar actuala stru-
țocămilă administrativă (în care unitățile de învățământ preuniversitar ascultă de 
două autorități, Ministerului Educației și primării) permite necorelarea resurselor. 
Rezultatul: acolo unde, din întâmplare, factorul local are ceva mai multă responsa-
blitate, școala merge, cât de cât. Acolo unde nu există responsabilitate din partea 
primăriei, școala e la pământ. Dar în general, cu foarte puține excepții, transferul 
cheltuielilor de întreținere a școlilor către autoritățile locale a avut un singur scop: 
devalizarea mai simplă și mai rapidă a resurselor materiale, prin toate mijloacele 
cunoscute și în alte domenii.

Vreau, prin urmare, să atrag atenția că subfinanțarea nu este numai rezulta-
tul diminuării activității economice sau al scăderii productivității. Ci și al risipei, 
hoției și dezorganizării. Cu un mic efort din partea organelor abilitate, se pot 
recâștiga fonduri care, altminteri, intră în conturi și buzunare private. Dacă nu se 
va face acest efort, subfinanțarea va duce învățământul românesc către extincție. 
Nu va mai rămâne decât o formă fără fond, care produce diplome fără acoperire, nu 
forță de muncă.

Absența planificării
În orice țară din lume, cifrele de școlarizare, de la grădiniță și până la doctorat, sunt 
stabilite în funcție de două criterii: 

a) criteriul demografic (care indică evoluția populației școlare), 
și 
b) piața forței de muncă. 
După 1990, am asistat la o relaxare care, extinsă an de an, a dus la completa 

desprindere a cifrelor de școlarizare de demografie și, respectiv, de piața 
muncii.

În ambele sensuri, disfuncționalitatea este gravă. Ignorarea scăderii natalității 
și a creșterii emigrației a dus la menținerea unor școli neviabile, din cauza numă-
rului de elevi tot mai redus. Înființarea necontrolată de universități și facultăți, în 
bazine demografice endemice, a generat scăderea competitivității și a permis (vezi 
scandalul doctoratelor sau cel al cărților „scrise” de deținuți) fraudarea în masă a 
criteriilor academice. Ignorarea completă a pieței muncii a produs un sistem de 
învățământ incapabil să furnizeze, să zicem, instalatori și electricieni, dar care „for-
mează” pe bandă rulantă șomeri.

Rostogolindu-se asemeni bulgărelui de nea, problema demografică a produs și 
alte consecințe, din ce în ce mai grave. Multe școli din mediul rural chiar s-au închis 
de la sine, din lipsă de elevi, în special în zona de munte. Nepregătite, autoritățile 
locale și centrale nu au luat nici un fel de măsură compensatorie pentru puținii co-
pii rămași fără școală. Aceștia fie sunt obligați să parcurgă distanțe imense până la 
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școală, fie (cazul cel mai frecvent) au abandonat. Nu există, la ora actuală, nici un fel 
de proiecție reală asupra viitorului a cca 30% din școlile din mediul rural, afectate 
de împuținarea elevilor. Lăsate la mâna autorităților locale, aceste școli nu se pot 
comasa sau reloca, astfel încât copiii să parcurgă distanțe cât mai scurte, iar școala 
să aibă un viitor. Guvernele succesive au preferat să arunce banii pe fereastră, in-
vestind în școli fără viitor, în loc să investească în concentrarea și relocarea lor în 
bazine demografice sustenabile.

Consecințe la fel de dramatice produce și necorelarea cu piața muncii. La ora 
actuală, una dintre piedicile de care se lovesc investițiile străine în România este 
forța de muncă. În numai 30 de ani, am reușit să prăbușim tocmai atuul economic 
principal cu care am ieșit din comunism: forța de muncă de înaltă calificare. Este 
suficient să urmărești cum se construiește în România sau cum se fac șoselele, pen-
tru a înțelege dimensiunile dramatice ale problemei. Nimeni nu indică, de pildă, 
între cauzele eșecului programului de autostrăzi, absența personalului calificat, de 
la maiștri la ingineri.

În contra-partidă, inflația administrației nu este consecința unei necesități, ci 
a presiunii pe care o exercită asupra pieței muncii cohortele de absolvenți de insti-
tuții de învățământ superior care nu știu, de fapt, să facă nimic. Împreună, absența 
meseriașilor și inflația de „intelectuali” complet nepregătiți fac din România un stat 
tot mai puțin capabil să performeze economic. Iar cifrele comparative, la nivel eu-
ropean și global, atestă implacabil această situație.

Politizarea
Mulți cred că politizarea este răul principal al sistemului de învățământ, la ora actu-
ală, întrucât ea este un factor agravant pentru primele trei disfuncționalități struc-
turale. Mă mărginesc să spun că politizarea a provocat sau a contribuit la multe 
dintre problemele sintetizate în cele două puncte anterioare.

De pildă, decizia de a înființa universități și facultăți, în localități în care nu 
existau resurse nici măcar pentru un liceu bun (Târgu Jiu, Pitești,Târgoviște, Su-
ceava, Baia Mare, Reșița etc.) nu trebuia sub nici o formă lăsată la mâna autori-
tăților locale sau a Parlamentului. Ea trebuia să fie exclusiv apanajul Ministerului 
Educației. Or, se poate constata din studierea dosarelor de acreditare că nici una 
din aceste noi „universități” de stat nu a fost înființată de minister, în urma unui 
temeinic studiu de fezabilitate, care să ateste o atare necesitate de înființare a unei 
noi universități. Subsecvent, legea care guvernează acreditarea universităților nu 
conține nici ea obligativitatea ca înființarea să fie susținută de studii temeinice 
(care în Occident durează 10-20 de ani) privind sustenabilitatea viitoarei instituții.

Politizarea afectează grav și autonomia universitară: practic, la ora actuală, 
prin sistemul finanțării „pe cap de student”, Ministerul Educației conduce direct și 
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nemijlocit universitățile, cărora însă nu le furnizează și o finanțare suficientă. In-
tervenția MEC în stabilirea normelor de concursuri de promovare, a procedurilor, 
impunerea de criterii birocratice, controlul asupra doctoratelor și programelor de 
studii etc. alcătuiesc, împreună, harta unui învățământ superior lipsit de principa-
lul său atribut, care este autonomia. Absența autonomiei împiedică universitățile 
să ia măsurile care le-ar face, cel puțin pe cele mai mari, performante, inclusiv pe 
plan extern: de la salarizare, la criteriile de promovare, totul este dirijat (prost) de 
minister.

Politizarea a distrus, într-o măsură care nici nu cred că mai poate fi evaluată cu 
precizie, și politica de cadre. O bună parte dintre profesorii care au plecat din sis-
tem au luat această decizie din cauza imposibilității de a promova și de a-și valori-
fica potențialul, imposibilitate cauzată de politizarea tuturor concursurilor pentru 
posturile de conducere.

Tot politizarea este responsabilă de adoptarea, atât la nivel local, cât și la ni-
vel central, a unor decizii catastrofale, rezultând din incompetența cvasi-generală 
a responsabililor numiți politic. De exemplu, deciziile luate în materie de curricu-
la sau de manuale, în special la materiile care au un rol formativ al identității cul-
turale a tânărului. 

Sistemul de învățământ din România – scena ringului de dans 
Tabloul este sumbru, iar îmbunătățiri rapide nu sunt de așteptat. Mai ales măsurile 
bruște, de tip „haiducesc” trebuie evitate cu orice preț. Totuși, ceva se poate face. 
Pornind de la simplu la complex, de la termene scurte la termene lungi.

O primă măsură urgentă ar trebui să fie planificarea multianuală a bugetu-
lui Educației. Aceasta se poate face, democratic și lin, prin intervenția Președinți-
ei României. Președintele României este cel care desemnează premierul si îi poate 
recomanda anumite obiective, care să figureze explicit în programul de guvernare 
și în absența cărora Președintele să anunțe public că nu va face nominalizarea. Unul 
dintre obiective – primul, în opinia mea – ar trebui să fie planificarea pe 4 ani a 
creșterii procentului din PIB alocat învățământului și cercetării, astfel încât 
în 2024 să atingem nivelul mediu al UE.

O a doua măsură: un audit general al învățământului universitar, pe 
criteriile Shanghai, urmat de desființarea progresivă a instituțiilor necores-
punzătoare. Această măsură nu numai că nu ar afecta piața muncii, dar ar elibera 
resurse pentru finanțarea universităților competitive și ar crește competitivita-
tea la nivelul studenților lor. Lichidarea universităților necompetitive trebuie și 
ea etapizată pe patru ani, astfel încât la încheierea mandatului 2019-2024, 
învățământul superior de stat să stea pe baze financiare și academice să-
nătoase.
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O a treia măsură ar trebui să fie stabilirea unor criterii clare de corelare a 
resurselor naționale cu cele locale, astfel încât autoritățile locale – principalele 
responsabile de deteriorarea învățământului preuniversitar – să își piardă controlul 
asupra finanțării și să poată fi trase la răspundere (inclusiv prin încetarea mandatu-
lui primarului și consilierilor).

O a patra măsură ar trebuie să fie destructurarea mafiilor care paralizează 
învățământul, de la mafia manualelor școlare la cea a materialului didactic și pa-
ra-didactic. Este o măsură care nu costă bani și pentru care nu este necesară decât 
un pic de voință politică.

O a cincea măsură ar trebuie să fie restaurarea de facto a autonomiei uni-
versitare, prin cedarea către universități a prerogativelor care le aparțin de drept. 
Mă gândesc, în primul rând, la creșterea rolului Consiliului Rectorilor, care ar tre-
bui să gestioneze fondurile alocate învățământului superior.

O a șasea măsură ar trebui să fie reorganizarea ministerului, care ar tre-
bui dublat de un Consiliu Pedagogic, care să preia o bună parte din prerogativele 
exagerate ale Guvernului, respectiv, Parlamentului, instituții care nu au competen-
ță didactică.

O a șaptea măsură este gândirea unei programe școlare adaptată reali-
tății aflată într-o continuă schimbare și care comportă un nivel ridicat de 
complexitate. Programa ar trebui să fie construită în jurul a opt competențe, așa 
cum recomandă și Sir Ken Robinson în cartea “Școli creative – revoluția de la bază 
a învățământului”: curiozitate, creativitate, crtică (gândirea critică), comunicare, 
colaborare, compasiune, calm și civism (spirit civic).

O a opta măsură este continuarea procesului de digitalizare și de recon-
figurare a spațiului învățării folosind tehnologii imersive: AR / VR. Comisia 
Europeană a anunțat că viitoarea revizuire a Planului de acțiune pentru educația 
digitală, prevăzută pentru jumătatea lui 2020, va sprijini în continuare dezvolta-
rea învățării online la diferite niveluri de educație în Europa. Mai mult, Uniunea 
Europeană a pus la dispoziție numeroase instrumente online și offline care pot fi 
utilizate pentru: a conecta educatorii și elevii, a accesa informații și platforme care 
nu sunt disponibile în mod obișnuit la domiciliu sau în instituția de învățământ, a 
sprijini dezvoltarea profesională continuă a educatorilor într-un mod flexibil: htt-
ps://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-re-
sources_en



Școala viitorului: Noi modele de educație  
pentru a 4-a Revoluție Industrială. 
Raport World Economic Forum1

Pe măsură ce globalizarea și progresele rapide în tehnologie continuă să transforme 
spațiul civic și universul muncii, sistemele de învățământ s-au deconectat din ce în 
ce mai mult de realitățile și nevoile economiilor și societăților globale. În contextul 
perturbării locurilor de muncă și a polarizării crescute, sistemele de învățământ 
primar și gimnazial au un rol esențial în pregătirea cetățenilor și a forțelor de mun-
că ale viitorului. Modelele de educație trebuie să se adapteze, pentru a oferi copiilor 
abilitățile necesare creării unei lumi mai incluzive, mai coezive și mai productive.

Necesitatea de noi modele de educație în cea de-a patra revoluție 
industrială
Modelul standardizat de învățare directă, utilizat pe scară largă în educația curentă, 
a fost influențat în mare măsură de nevoile primei și celei de-a doua revoluții indus-
triale, când producția în masă de abilități uniforme a fost folosită pentru a ocupa 
locuri de muncă de tip repetitiv, orientate spre proces2. Deși majoritatea sistemelor 
de învățământ au continuat să funcționeze ca de obicei, inovația a condus econo-
miile către noi modele de productivitate. A treia și a patra revoluție industrială au 
introdus automatizarea producției și crearea valorii intangibile3. Acești factori noi 
de creștere au creat modificări masive în ce privește abilitățile necesare pentru a 
contribui la economie și în modul în care oamenii lucrează, ridicând problema adec-
vării sistemelor de învățământ actuale, în pas cu aceste schimbări.

Mulți dintre copiii de școală de astăzi vor lucra în tipuri noi de locuri de muncă, 
ce încă nu există, majoritatea necesitând probabil atât abilități digitale, cât și emo-

1 Traducere: Web: Platform for Shaping the Future of the New Economy and Society: Schools of 
the Future Defining New Models of Education- https://www.weforum.org/reports/schools-of-the-fu-
ture-defining-new-models-of-education-for-the-fourth-industrial-revolution for the Fourth Indus-
trial Revolution

2 Galor și Moav, 2005
3 Schwab, 2016.
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țional-sociale4. Li se vor prezenta noi modele de afaceri ale căror forțe de muncă 
sunt mult mai bine distribuite. Într-o lume din ce în ce mai interconectată, viitorii 
lucrători vor trebui să colaboreze cu colegii aflați în diverse părți ale globului, să 
înțeleagă nuanțele culturale și, în multe cazuri, să utilizeze instrumente digitale 
pentru a permite aceste noi tipuri de interacțiuni5.

Cu toate acestea, multe sisteme de învățământ din economiile dezvoltate și 
în curs de dezvoltare se bazează în continuare foarte mult pe forme pasive de în-
vățare, axate pe instruire și memorare directă, decât pe metode interactive care 
promovează gândirea critică și individuală necesară în economia actuală, bazată 
pe inovație (a se vedea figura 1)6. În multe părți ale lumii, învățarea este accesibilă 
numai celor cu acces direct, fizic, la clădirile școlii, iar calitatea este rezervată celor 
care își permit să plătească pentru a învăța în afara școlilor publice tradiționale.

Figura 1: În țara dumneavoastră, cum ați caracteriza stilul de învățare?

 
Aceste sisteme învechite limitează accesul la competențele necesare conducerii 

economiilor prospere și prezintă riscuri pentru productivitatea globală. Conform 
unei estimări recente, 11,5 trilioane de dolari SUA ar putea fi adăugate la PIB-ul glo-

4 Forumul Economic Mondial, 2016.
5 Forumul Economic Mondial, 2018b.
6 Forumul Economic Mondial, 2019b. 

Pasiv (0) Interactiv (100)Sursa
Executive Opinion Survey, World Economic Forum, 2019.
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bal, până în 2028, dacă țările ar reuși să pregătească mai bine elevii pentru nevoile 
viitoarei economii7.

În același timp, sistemele de învățământ joacă un rol cheie în definirea valori-
lor și normelor care permit interacțiunea umană de tip pozitiv. Pe lângă abilitățile 
hard, cum ar fi proiectarea tehnologiei și analiza datelor, este esențial ca școlile 
să sprijine și abilitățile centrate pe persoană - cooperare, empatie, conștientizare 
socială și cetățenie globală - care să le permită copiilor să formeze viitoare societăți 
de tip incluziv și echitabil.

În acest context, liderii din educație, afaceri și sectorul public, trebuie să gân-
dească dincolo de modelul uzual de afaceri. Tranziția tuturor sistemelor de învăță-
mânt la cele concepute pentru a patra revoluție industrială - „Educația 4.0” - are un 
potențial uriaș pentru a pregăti mai bine copiii în acord cu viitorul muncii, pentru 
a reînvia căile către mobilitatea socială, pentru a îmbunătăți productivitatea și a 
crește coeziunea socială.

Educația 4.0: definirea și catalizarea învățământului de calitate în noua 
economie
Există dovezi puternice conform cărora educația contribuie esențial la mobilitatea 
socială relativă, starea socială și economică a unei persoane în raport cu părinții 
săi8. În timp ce înscrierea în școala primară a cunoscut o extindere în masă în ulti-
mele decenii - peste 90% din copiii de vârstă școlară primară din întreaga lume sunt 
înscriși astăzi la școală9- studiile sugerează că accesul ridicat nu s-a tradus neapărat 
în niveluri crescute de mobilitate socială relativă10.

O barieră cheie este reprezentată de calitatea educației. Calitatea educației, în 
special în anii copilăriei, are un impact semnificativ asupra rezultatelor obținute 
în viață și câștigurilor ulterioare11. Cu toate acestea, definiția calității a fost dezbă-
tută pe scară largă, existând o incertitudine suplimentară creată de noile progrese 
în tehnologie. În timp ce multe tehnologii au apărut ca potențiale soluții pentru 
lacunele globale ale educației, utilizarea tehnologiei nu este un scop în sine, ci mai 
degrabă poate servi ca instrument pentru a genera noi abordări. Puține tehnologii 
își pot atinge potențialul în absența unei reconfigurări fundamentale a substanței 
învățăturii. Fără consens cu privire la o viziune normativă pentru educație, în noua 
economie și societate, inovația fundamentală a conținutului și predării în școlile 
primare și gimnaziale a rămas limitată12.

7 Accenture, 2018.
8 Nunn et al., 2007, Forumul Economic Mondial, urmează în 2020
9 UNICEF, 2019.
10 Ibid.
11 Chetty, et al. 2011.
12 OCDE, 2019.
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Definirea clară a învățământului de calitate în cea de-a patra revoluție industri-
ală este, așadar, un prim pas important în stabilirea direcției de inovație în educație 
și revigorarea acesteia, ca o cale către mobilitatea socială și incluziune în viitor.

Despre acest raport
Această carte albă este rezultatul unui proces consultativ global inițiat de Platfor-
ma Forumului Economic Mondial pentru Modelarea Viitorului Noii Economii și 
Societăți, pentru a identifica modele de educație promițătoare, de înaltă calitate, 
pentru epoca celei de-a patra revoluții industriale. Este prima manifestare a iniți-
ativei Educație 4.0 a Forumului, ce are ca scop catalizarea schimbărilor de sistem 
prin mobilizarea unei coaliții ample și inovatoare a tuturor părților interesate rele-
vante în jurul modelelor noi, standardelor și acțiunilor noi, pentru transformarea 
viitorului educației.

Pe baza unei consultări extinse a comunității, prima secțiune a cărții albe pro-
pune un cadru global pentru Educație 4.0: opt schimbări critice în ceea ce privește 
conținutul și experiențele de învățare, pentru a redefini învățământul de calitate în 
noua economie. Acesta oferă un set de principii directoare prin care să se realizeze 
sisteme de învățământ - în economii dezvoltate și în curs de dezvoltare - care reflec-
tă mai îndeaproape viitorul pieței muncii, oferă copiilor abilitățile necesare pentru 
a prospera în noua economie și oferă adaptare copiilor privind nevoile viitoare, 
economice și sociale. În ceea ce privește economiile în care sistemele de educație au 
întârzieri, comparative cu standardele de astăzi, Educația 4.0 oferă o viziune care 
să permită saltul spre învățarea adaptată viitorului.

A doua secțiune a cărții albe relevă 16 școli, respectiv sisteme școlare și inițiati-
ve educaționale care prezintă aspecte de pionierat ale celor opt criterii și tranziția la 
Educație 4.0 la nivel global. Aceste exemple - identificate printr-o cercetare globală 
în a doua jumătate a anului 2019 - pot servi drept inspirație pentru a conduce acți-
uni holistice și transformatoare privitoare la această agendă importantă. 

Secțiunea finală a cărții albe este destinată inițierii de acțiuni public-private 
pentru conectarea, calibrarea și integrarea acestor noi modele, standarde și abor-
dări promițătoare și asigurarea accesului la Educația 4.0 pentru toți.

Educația 4.0: un cadru global pentru schimbarea conținutului  
și a experiențelor învățării spre nevoile viitorului
Schimbarea conținutului educațional
Copiii trebuie să fie pregătiți să devină atât contributori productivi ai economiilor 
viitoare, cât și cetățeni responsabili și activi în societățile viitoare. Realizarea aces-
tei viziuni necesită ca acești copiii să fie înzestrați cu patru seturi de abilități che-
ie: 1) Cetățenie globală; 2) Inovație și creativitate; 3) Tehnologie; și 4) Aptitudini 
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interpersonale. Deși acestea sunt esențiale pentru a răspunde nevoilor emergente 
cele mai urgente, sistemele de învățământ trebuie să implementeze, de asemenea, 
mecanisme agile de adaptare a competențelor pentru a se asigura că acestea rămân 
orientate spre viitor. Următoarea propunere pentru schimbarea conținutului edu-
cațional este concepută pentru a dezvolta și îmbunătăți abilitățile fundamentale de 
bază, cum ar fi cititul, socotitul și scrisul. Pentru a permite aceste schimbări, va fi 
necesară o strânsă colaborare între liderii din sectorul public și cel privat, pentru a 
se alinia în ce privește definițiile și evaluarea acestor abilități și pentru a descompu-
ne aceste competențe în programe de aplicare.

 Abilități privind cetățenia globală
Inegalitățile în materie de venit au crescut în economiile dezvoltate și în curs de 
dezvoltare în ultimele decenii13. Factorii cheie - inclusiv concentrarea pieței, inega-
litatea oportunităților, globalizarea și schimbările tehnologice – fiind aparent în 
afara controlului cetățenilor individuali, aceste tendințe au potențialul de a crea un 
sentiment general de nedreptate și de a spori polarizarea socială. În același timp, 
activitatea umană continuă să împingă granițele planetare, prezentând un risc 
suplimentar în ce privește creșterea și egalitatea. Copiii trebuie să aibă abilitățile 
necesare pentru a trăi în acest nou context, pentru a menține coeziunea socială, a 
promova sustenabilitatea și a fi agenți ai schimbării pozitive. 

În timp ce globalizarea și tehnologia au fost factorii cheie ai acestor tendințe, 
ele au creat, de asemenea, o lume mai interdependentă, prezentând o oportunitate 
pentru cetățeni individuali de a juca un rol mai mare în abordarea acestor provocări 
la scară globală. Pentru crearea unor viitori cetățeni care să permită o lume mai coe-
zivă va fi necesar ca sistemele școlare să se concentreze în a ajuta copiii să benefici-
eze de o conștientizare generală a lumii, o înțelegere a interconectării problemelor 
globale și datoria și acțiunea lor pentru a avea un rol activ în comunitatea globală.

Aceste abilități pot fi încorporate pe scară largă în medii de învățare, prin me-
canisme formale și informale. Deși conținutul special concentrat pe cetățenia glo-
bală există, este de asemenea posibil să integreze aceste competențe în programele 
deja existente. Un obiectiv de sustenabilitate, de exemplu, ar putea fi încorporat 
într-un proiect științific și tehnologic, iar conștientizarea globală poate fi favorizată 
prin explorarea momentelor istorice, private, din perspectivele diferitelor persoane 
din întreaga lume. Educația cetățeniei globale se poate desfășura și în afara orelor 
de clasă, prin activități precum voluntariat, servicii comunitare și campanii14. Mul-
te școli, de exemplu, au profitat de protestele globale privind schimbările climatice 
pe parcursul anului 2019, ca moment esențial pentru învățarea copiilor despre pu-
terea implicării civice.

13 Forumul Economic Mondial, 2019a.
14 Unesco, 2014.

 C
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Abilități de cetățenie globală
Includerea de conținut concentrat pe 

conștientizare cu privire la lumea privită 
în spectru mai larg și asigurarea unui rol 

activ în cadrul comunității globale

Abilități de inovare și crea-
tivitate

Includerea de conținut care 
favorizează abilitățile necesare 
pentru inovare, inclusiv rezol-
varea complexă a problemelor, 
gândire analitică, creativitatea 

și analiza sistemelor.

Abilități tehnologice
Includerea de conținut care 

se bazează pe dezvoltarea 
abilităților digitale, inclusiv 

programarea, responsabilitate 
digitală și utilizarea tehno-

logiei.
Abilități inter-

personale
Includerea de 
conținut care 

se concentrează 
pe inteligența 

emoțională 
interpersonală 

(adică empatie, 
cooperare, nego-
ciere, leadership 
și conștientizare 

socială).

Învățarea personalizată, în ritm propriu 
De la un sistem cu învățare standardizată, la unul 
bazat pe nevoile individuale diverse ale fiecărui 
elev și suficient de flexibil pentru a permite fiecă-
rui elev să progreseze în ritm propriu.

Învățământ accesibil și 
incluziv
De la un sistem în care învățarea 
se limitează la cei cu acces fizic 
la clădirile școlii, la unul în care 
toată lumea are acces la învățare 
și, prin urmare, este incluziv.

Învățare centrată pe proble-
me și colaborativă 
De la conținut bazat pe proces 
la conținut bazat pe proiecte și 
pe probleme, necesitând cola-
borarea egală și reflectare mai 
atentă a viitorului muncii

Învățare perma-
nentă, centrată pe 
student
Dintr-un sistem în 
care învățarea și 
abilitățile scad de-a 
lungul vieții, la unul 
în care toată lumea 
își îmbunătățește 
abilitățile și dobân-
dește altele noi, pe 
baza nevoilor lor 
individuale.

Figura 2: Cadrul Educația 4.0 al Forumului Economic Mondial
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interpersonale. Deși acestea sunt esențiale pentru a răspunde nevoilor emergente 
cele mai urgente, sistemele de învățământ trebuie să implementeze, de asemenea, 
mecanisme agile de adaptare a competențelor pentru a se asigura că acestea rămân 
orientate spre viitor. Următoarea propunere pentru schimbarea conținutului edu-
cațional este concepută pentru a dezvolta și îmbunătăți abilitățile fundamentale de 
bază, cum ar fi cititul, socotitul și scrisul. Pentru a permite aceste schimbări, va fi 
necesară o strânsă colaborare între liderii din sectorul public și cel privat, pentru a 
se alinia în ce privește definițiile și evaluarea acestor abilități și pentru a descompu-
ne aceste competențe în programe de aplicare.

 Abilități privind cetățenia globală
Inegalitățile în materie de venit au crescut în economiile dezvoltate și în curs de 
dezvoltare în ultimele decenii13. Factorii cheie - inclusiv concentrarea pieței, inega-
litatea oportunităților, globalizarea și schimbările tehnologice – fiind aparent în 
afara controlului cetățenilor individuali, aceste tendințe au potențialul de a crea un 
sentiment general de nedreptate și de a spori polarizarea socială. În același timp, 
activitatea umană continuă să împingă granițele planetare, prezentând un risc 
suplimentar în ce privește creșterea și egalitatea. Copiii trebuie să aibă abilitățile 
necesare pentru a trăi în acest nou context, pentru a menține coeziunea socială, a 
promova sustenabilitatea și a fi agenți ai schimbării pozitive. 

În timp ce globalizarea și tehnologia au fost factorii cheie ai acestor tendințe, 
ele au creat, de asemenea, o lume mai interdependentă, prezentând o oportunitate 
pentru cetățeni individuali de a juca un rol mai mare în abordarea acestor provocări 
la scară globală. Pentru crearea unor viitori cetățeni care să permită o lume mai coe-
zivă va fi necesar ca sistemele școlare să se concentreze în a ajuta copiii să benefici-
eze de o conștientizare generală a lumii, o înțelegere a interconectării problemelor 
globale și datoria și acțiunea lor pentru a avea un rol activ în comunitatea globală.

Aceste abilități pot fi încorporate pe scară largă în medii de învățare, prin me-
canisme formale și informale. Deși conținutul special concentrat pe cetățenia glo-
bală există, este de asemenea posibil să integreze aceste competențe în programele 
deja existente. Un obiectiv de sustenabilitate, de exemplu, ar putea fi încorporat 
într-un proiect științific și tehnologic, iar conștientizarea globală poate fi favorizată 
prin explorarea momentelor istorice, private, din perspectivele diferitelor persoane 
din întreaga lume. Educația cetățeniei globale se poate desfășura și în afara orelor 
de clasă, prin activități precum voluntariat, servicii comunitare și campanii14. Mul-
te școli, de exemplu, au profitat de protestele globale privind schimbările climatice 
pe parcursul anului 2019, ca moment esențial pentru învățarea copiilor despre pu-
terea implicării civice.

13 Forumul Economic Mondial, 2019a.
14 Unesco, 2014.
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Noile tehnologii de comunicare pot permite educația în ce privește cetățenia 
globală. Săli de clasă virtuale și conferințe video, de exemplu, pot conecta copiii din 
diverse părți ale lumii, permițându-le să facă schimb de idei și să afle despre pro-
vocările globale prin diferite tipuri de viziune. Hărțile online interactive pot ajuta 
tinerii să înțeleagă unde se află în lume. Realitatea virtuală și augmentată poate 
transporta elevii în medii noi, permițându-le să creeze inter-conexiuni între pro-
vocările cu care se confruntă diverse părți ale lumii. De asemenea, rețelele sociale 
au jucat un rol cheie în a ajuta copiii să se organizeze în jurul problemelor globale. 
Aceste interacțiuni pot avea un efect puternic în ce privește înțelegerea, de către 
copii, a lumii din imediata apropiere a celei în care se află și pot ajuta la construirea 
empatiei necesare pentru a susține o lume mai incluzivă.

Guvernele pot promova educația referitoare la cetățenia globală prin stabili-
rea unor standarde naționale clare. În Italia, de exemplu, Ministerul Educației a 
anunțat recent că școlile publice vor solicita tuturor studenților din fiecare clasă să 
studieze schimbările climatice și durabilitatea, ca parte a programei școlare națio-
nale15. Ca segment al noii reforme a educației galeze - Curriculum for Wales 2022 
- dezvoltarea „cetățenilor etici, informați ai Țării Galilor și ai lumii” este una dintre 
cele patru domenii-cheie ale noii programe școlare.

Afacerile pot oferi copiilor exemple pozitive de cetățenie globală. Anunțul 
recent al US Business Roundtable cu privire la capitalismul stakeholderilor oferă 
oportunitatea companiilor să conducă prin exemplu și să invite copiii să învețe din 
inițiativele lor de impact social16.

 Abilități de inovare și creativitate
Inovația, flexibilitatea și adaptarea la schimbare au devenit factorii cheie ai creșterii 
și creării valorii în cea de-a patra revoluție industrială. Într-un context economic în 
continuă schimbare, țările care pot genera și adopta rapid idei, procese și produse 
noi vor avea un avantaj competitive17. Cu toate acestea, capacitatea unei economii 
de a forma ecosisteme eficiente de inovație depinde în mare măsură de capitalul lor 
uman. Pentru a contribui productiv la o viitoare economie, copiii trebuie să-și dez-
volte abilitățile necesare pentru a genera idei noi și a transforma aceste concepte în 
soluții, produse și sisteme viabile și adoptabile.

Abilitățile care permit inovația includ curiozitatea, creativitatea, gândirea cri-
tică, rezolvarea problemelor și analiza sistemelor18 – pentru toate acestea urmând 
să fie o cerere mare pe piața muncii în anii următori19. Procesul de planificare și ite-

15 Horowitz, 2019. 
16 Guvernul Galez, 2019
17 Business Roundtable, 2019.
18 Forumul Economic Mondial, 2018c.
19 OCDE, 2011.
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rare în inovație necesită, de asemenea, stiluri de învățare active, mai degrabă decât 
pasive. De la o vârstă fragedă, studenții trebuie să învețe să se angajeze activ prin 
analiza materială și critică și interogarea fundamentală a normelor și sistemelor 
existente.

Învățarea pe bază de joc poate dezvolta abilități de inovare. Activitățile de joacă 
structurate și nestructurate le permit copiilor să-și folosească curiozitatea natura-
lă, să învețe prin încercare și eroare și să exploreze noi soluții la provocări20. Aceas-
tă abordare poate fi aplicată în cadrul educației formale și informale. În Finlanda, 
Noua Zeelandă și Estonia, de exemplu, învățarea pe bază de joc a fost adoptată pe 
scară largă și constituie baza educației timpurii din copilărie21. 

Colaborarea cu oameni din medii diferite poate ajuta, de asemenea, la stimu-
larea abilităților de inovare. Înscrierea la școală și gruparea în clasă ar trebui să ia 
în calcul diversitatea în ce privește o serie de factori, printre care sex, rasă, etnie, 
capacități, orientare sexuală și limbă. 

În timp ce inovația se extinde dincolo de tehnologie, instrumentele digitale pot 
ajuta la dezvoltarea acestor abilități. Educația online și jocurile ce implică activități 
de codare, pot ajuta la ușurarea experiențelor pentru copii, care le permite să con-
textualizeze învățarea în timp ce își canalizează creativitatea pentru a crea propriile 
lor lumi online. Aplicații precum SOLIDWORKS, de la Dassault Systèmes, de exem-
plu, pot ajuta copiii să se exprime creativ folosind design și inginerie22.

Aceste abordări vin în contradicție cu formele tradiționale de predare directă, 
unde elevii sunt destinatari pasivi. Promovarea inovației și a creativității va nece-
sita o schimbare către metode mai interactive de instruire, unde cadrele didactice 
vor avea rol de a ușura învățarea și de a antrena, în loc să fie lectori. De asemenea, 
va fi necesară colaborarea dintre sistemele de învățământ și sectorul privat pentru 
a înțelege modul în care dezvoltarea competențelor în aceste domenii poate sprijini 
nevoile inovatoare din lumea reală.

Real Play Coalition - un parteneriat între fundația LEGO, National Geographic, 
Unilever, Grupul Ingka și UNICEF - este un exemplu de abordare, condusă de secto-
rul privat, care își propune să creeze o mișcare către învățare pe bază de joc, pentru 
a construi abilități de creativitate și inovare. Oferă resurse pentru activități pe bază 
de joc care pot avea loc fie acasă, fie în școală23.

 Aptitudini tehnologice
Proiectarea și programarea tehnologiei sunt două dintre competențele cheie care 
vor fi la mare cerere în anii următori, întrucât adaptarea tehnologiei continuă să 

20 Forumul Economic Mondial, 2018b.
21 The LEGO Foundation, 2017.
22 Dickinson, 2019.
23 Dassault Systemes, 2019.
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aibă impact asupra creșterii afacerilor24. În timp ce capitalul uman calificat este un 
contribuabil esențial al progresului tehnologic25, astăzi, 25 de economii se situeaa-
ză în spatele noii bariere a cererii de competențe digitale (a se vedea figura 3)26. 
Pentru a valorifica întregul potențial al celei de-a patra revoluții industriale, în-
treprinderile și economiile trebuie să încurajeze abilitățile tehnologice în forța de 
muncă a viitorului.

În același timp, studiile sugerează că lucrările-cadru de politici publice nu au 
ținut pasul cu nivelul de inovare în majoritatea economiilor27. Prin urmare, va fi 
esențial ca, pe lângă abilitățile hard ale proiectării și dezvoltării tehnologiei, copiii 
să înțeleagă și principiile responsabilității digitale. Combinarea acestor competențe 
îi va ajuta să contureze politicile și practicile viitoare care să permită tehnologi-
ei să fie un motor pozitiv de creștere. În Marea Britanie, de exemplu, 99% dintre 
profesori sunt de acord că această aptitudine ar trebui să facă parte din programa 
școlară28.

O astfel de schimbare a conținutului de învățare ar ajuta copiii să dezvolte re-
lații sănătoase cu tehnologia, să înțeleagă principiile pentru gestionarea riscului și 
securității digitale și să creeze o conștientizare privitoare la datoria lor ca dezvolta-
tori responsabili și consumatori de tehnologie. Metodele de predare care folosesc 
gândirea computațională - combinând matematica, știința și alfabetizarea digitală 
pentru a ajuta elevii să înțeleagă cum să abordeze problemele în modul în care un 
computer ar face-o - pot susține integrarea abilităților tehnologice în programele 
școlare. De exemplu, după ce au aflat despre schimbările climatice, studenții pot 
folosi instrumente precum Raspberry Pi sau Scratch pentru a proiecta un site web 
care crește conștientizarea cu privire la această provocare.

Tehnologia educației poate ajuta, de asemenea, la stimularea acestor abilități. 
Instrumente precum CodeAcademy și Code.org, de exemplu, oferă resurse pentru 
învățarea programării și îi ajută pe studenți să capete fluență în utilizarea tehno-
logiei digitale prin crearea de povești interactive, animații, jocuri, muzică și artă29.

Permiterea acestei schimbări către abilitățile tehnologice va necesita colabo-
rarea public-privată pentru asigura atât că școlile au infrastructura care să permită 
învățarea digitală, cât și că piața muncii înțelege competențele tehnologice care vor 
fi cele mai relevante în viitor. Multe companii lucrează deja strâns cu școlile pen-
tru a asigura această viziune. Programul de învățare inovativ Verizon, de exemplu, 
lucrează cu școli din Statele Unite pentru a oferi tehnologie gratuită, acces la in-

24 Real Play Coalition, 2019. 
25 Forumul Economic Mondial, 2019b.
26 Vandenbussche, et al., 2004.
27 Forumul Economic Mondial, 2019a.
28 Forumul Economic Mondial, 2018 a.
29 Code.Org; Codeacademy, 2019.
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ternet și o program școlară centrată pe tehnologie, comunităților care nu au acces 
la asemenea lucruri, pentru a putea trece peste diviziunile digitale30. Think Tank 
DQ Institute promovează, de asemenea, colaborarea cu mai multe părți interesa-
te, pentru a încuraja abilitățile digitale prin standardele lor globale de alfabetizare 
digitală și Coaliția pentru inteligență digitală, care are ca scop stabilirea unui stan-
dard global pentru inteligența digital31.

La nivel național, ministerele educației pot juca un rol fundamental în stimu-
larea competențelor tehnologice. Ministerul Educației din Emiratele Arabe Unite, 
de exemplu, a lansat Competiția de Inteligență Artificială și Roboți, care implică 
peste 3.000 de tineri anual în competiții naționale și internaționale de robotică, 
programare și tehnologie32. Aceste competiții servesc drept puncte finale pentru 
peste 31 de centre de învățământ din toată țara care lucrează cu copii, pentru abi-
lități tehnologice.

Figura 3: Care țări au abilitățile digitale necesare pentru a face față celei de-a patra 
revoluții industriale?

Sursa: Global Competiveness Report, Forumul Economic Mondial, 2019.

 Abilități interpersonale
Deoarece tehnologia continuă să automatizeze sarcinile de rutină, abilitățile cen-
trate pe oameni vor oferi un avantaj distinct față de mașinile de la locul de muncă. 
De fapt, angajatorii consideră că leadership-ul, influența socială și inteligența emo-
țională sunt printre abilitățile interpersonale la mare cerere în viitor33.

Sprijinirea acestor abilități poate ajuta copiii să dezvolte relații sănătoase cu 
ceilalți și să ia în considerare puncte de vedere diferite, care pot completa și spori 

30 Verizon Innovative Learning, 2019.
31 DQ Institute, 2019.
32 Emiratele Arabe Unite, 2019.
33 Forumul Economic Mondial, 2018b.

cel mai rău nivel cel mai bun nivel
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alte abilități ale viitorului. De exemplu, un copil care poate lua în considerare per-
spectiva unei persoane cu un handicap sau a unei persoane cu identitate sexuală 
non-binară, poate fi capabil să inoveze noi produse, abordări și servicii care să fie 
mai incluzive pentru toate segmentele societății. În mod similar, un copil care și-a 
perfecționat abilitățile de comunicare și conducere ar putea fi capabil să convingă 
mai ușor pe ceilalți să își activeze cetățenia globală și să ia măsuri asupra probleme-
lor economice și sociale. Într-o lume din ce în ce mai interconectată, aceste abilități 
vor deveni tot mai esențiale în formarea viitorilor lideri care apără economiile mai 
incluzive.

Studiile arată că dezvoltarea acestor abilități non-cognitive la o vârstă fragedă 
poate avea, de asemenea, un impact pozitiv de durată asupra rezultatelor indivi-
duale pe termen lung, dincolo de momentul angajării, inclusiv obținerea de salarii 
mai mari, o sănătate mai bună și șanse mai mici de a fi implicat în activități infrac-
ționale34.

Metodele de predare care accentuează conștientizarea culturală și diversita-
tea reprezintă o cale prin care această schimbare a sistemului de învățare poate fi 
realizată. Aceste abordări pot fi predate formal la cursuri care se concentrează pe 
dezvoltarea socială și emoțională sau pot fi integrate în programele existente. De 
exemplu, un curs de scriere de tip persuasiv poate încorpora abilități de comunicare 
prin a solicita elevilor să susțină un discurs persuasiv într-un cadru public. Aceste 
abilități pot fi, de asemenea, învățate la nivel informal prin diferite interacțiuni. 
Ghidul CASEL pentru învățarea emoțională socială la nivel școlar, de exemplu, ofe-
ră un instrument pentru implementarea învățării social-emoționale la nivelul în-
tregii școli, inclusiv prin interacțiuni cu serviciile de sprijin ale elevilor, politicile de 
disciplină și parteneriatele comunitare35.

Asigurarea diversității în școli și săli de clasă reprezintă o altă cale pentru a 
ajuta copiii să dezvolte abilitățile interpersonale. Diverse școli permit copiilor să 
colaboreze și să interacționeze cu oamenii cu perspective diferite, ceea ce îi poate 
ajuta în viitor să conducă mai incluziv și mai empatic.

Tehnologiile de comunicare care conectează sălile de clasă din diferite părți ale 
lumii pot susține o astfel de învățare. De exemplu, un profesor poate folosi Skype 
sau alte platforme și aplicații pentru videoconferințe, pentru ca elevii săi să ofere 
discursuri convingătoare copiilor din alte părți ale lumii. Un astfel de exercițiu ar 
adăuga un strat suplimentar de complexitate unei simple activități de scriere per-
suasivă, deoarece studenții vor trebui să ia în considerare punctele de vedere și 
să influențeze oamenii din afara mediilor proprii. Aceste tehnologii pot fi, de ase-
menea, instrumente puternice de colaborare și pot permite studenților să creeze 

34 Carneiro, et al. 2007.
35 CASEL, 2019
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prezentări și proiecte într-o echipă cu adevărat globală formată din cursanți din 
întreaga lume.

CASETA 1: Pedagogii inovatoare
 
Pedagogia reprezintă combinația de abordări didactice și principii 

de învățare care stau la baza sistemelor de învățământ. În timp ce exis-
tă multe abordări diferite, au apărut mult lucrări care sugerează cinci 
abordări cheie pentru a aduce inovația în sistemele de învățământ:

1. Ludic: o abordare care creează experiențe vesele pentru a per-
mite copiilor să găsească sens în învățare prin gândire activă și inter-
acțiune socială. Include jocul liber, jocul ghidat și alte tipuri de jocuri. 1

2. Bazat pe experiență: o abordare care integrează conținutul în 
aplicațiile din lumea reală. Această abordare include învățarea bazată 
pe proiecte și pe baza de anchete. 2

3. Computațional: o abordare care sprijină rezolvarea probleme-
lor, permițînd elevilor să înțeleagă modul în care calculatoarele rezolvă 
problemele. 3

4. Integrat: o abordare care încorporează trupul fizic în sistemul 
de învățare prin mișcări.4

5. Multilateral: o abordare care se concentrează pe diversitate și 
pe multiplele modalități de utilizare și partajare a limbii și conectează 
procesul de învățare la conștientizarea culturală.5

Note:
1 The LEGO Foundation, Learning Through Play: a review of the evidence, 2017.
2 The Brookings Institution, Learning to Leapfrog: Innovative Pedagogies to 

Transform Education, 2019.
3 Ibid.
4 OECD, Teachers as Designers of Learning Environments, 2018.

5 Ibid

Guvernele și afacerile pot sprijini dezvoltarea abilităților interpersonale, alini-
erea și definirea clară a competențelor cheie necesare pentru viitorul muncii și vi-
itorul cetățeniei. Organizația Internațională a Muncii, de exemplu, a elaborat un 
ghid care definește abilitățile generale necesare pentru a putea fi angajat, inclu-
siv comunicarea și munca în echipă, împreună cu definiții specifice ale abilităților 
cheie din cadrul acestor competențe36. În mod similar, liderii pot colabora pentru 
stabilirea unor noi standarde pentru cum ar putea arăta învățarea abilităților inter-

36 OIM, 2013.
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personale, deoarece este un domeniu în care nu a existat prea puțin consens. Parte-
neriatul pentru Creatorul de Competențe, de exemplu, permite școlilor, familiilor 
și liderilor din sectorul privat să se alinieze unui cadru comun pentru construirea 
abilităților de lucru în echipă și de conducere, cu activități specifice și repere pentru 
gestionarea abilităților. Cadrul comun beneficiază de informație de la peste 60 de 
organizații, iar programul conectează liderii de afaceri cu școlile pentru a favoriza 
aceste abilități din ateliere și până în birourile lor (vezi pagina 24).

Schimbarea experiențelor de învățare
Tranziția la Educația 4.0 va necesita, de asemenea, mecanisme de învățare care re-
flectă mai îndeaproape viitorul muncii și care profită la maxim de oportunitățile 
oferite de noile tehnici de învățare. Schimbările de conținut și de experiențe de 
învățare nu se exclud reciproc. Crearea unor ecosisteme de învățare personaliza-
te și cu ritm adaptat fiecărei persoane în parte, accesibile și incluzive, bazate pe 
probleme și collaborative, pe toată durata vieții și centrate pe studenți, pot ajuta, 
de exemplu, la deblocarea abilităților interpersonale și de inovare necesare pentru 
viitor, în același mod în care cetățenia globală poate ajuta la crearea unui sistem 
de învățământ care este mai incluziv. Aceste schimbări în experiențele de învățare 
trebuie să fie însoțite de pedagogii inovatoare examinate cu atenție - principii și 
strategii didactice care stau la baza învățării (a se vedea caseta 1).

 Educația personalizată și în ritm propriu
Copiii din ziua de astăzi cresc într-o lume cu posibilități de alegere multiple și ex-
periențe personalizate, în urma evoluției tehnologice. Au acces, la cerere, la clipuri 
video și spectacole pe care ar dori să le vizioneze, prietenii se află la un singur mesaj 
distanță și își pot personaliza dispozitivele mobile cu aplicațiile pe care le consideră 
cele mai utile, așezate în ordinea cea mai eficientă pentru acces. Deși există multe 
dezbateri referitoare la etica utilizării tehnologiei de către copii, este foarte clar că 
personalizarea, ca și concept general, devine rapid o așteptare și o realitate.

În lumea muncii, schimbarea va face ca organizațiile să fie mult mai atente în 
a furniza de experiențe de lucru și de învățare, adaptate nevoilor individuale ale 
angajaților lor. Este depus un mare efort de către responsabilii de resurse umane 
din sectorul privat pentru personalizarea experiențelor de muncă pentru a permite 
învățarea pe tot parcursul vieții și integrarea unor modele de muncă alternative 
pentru a îmbunătăți flexibilitatea37. 

Cu toate acestea, deși copiii vor avea locuri de muncă și experiențe mai perso-
nalizate și mai suple ca niciodată, majoritatea sistemelor de învățământ continuă 
să adopte o abordare standardizată a învățării. Trecerea la un model mai personali-

37 Forumul Economic Mondial, 2019d.
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zat și flexibil nu numai că poate ajuta școlile să reflecte mai îndeaproape realitățile 
muncii și ale vieții în afara școlii, dar s-a dovedit, de asemenea, că aduce rezultate 
mai bune ale elevilor. Un studiu arată că adoptarea metodelor de învățare perso-
nalizate - inclusiv proiectarea sistemelor individuale de învățare, progresia bazată 
pe stăpânirea abilităților și medii de învățare flexibile - a avut efecte pozitive sem-
nificative performaței în domeniul matematicii și lecturii, pe parcursul a doi ani38.

Există mai multe căi prin care se poate asigura un sistem de învățare perso-
nalizată. Una dintre abordări este de a reduce numărul de elevi din clasă, pentru a 
permite profesorilor să ofere un feedback mai personalizat – dar totuși acest lucru 
pare lipsit de realism, având în vedere că există deja lipsuri mari în ce privește forța 
de muncă didactică39. Multe școli optează pentru o abordare centrată pe un grup 
mai mic, pentru predare, unde majoritatea studenților din clasă învață și citesc în 
mod independent, în timp ce profesorul pivotează între grupuri mai mici, în funcție 
de abilitățile specifice de care copiii au nevoie. Alte căi de generare a posibilității de 
alegere includ furnizarea de opțiuni multiple oferite studenților, pentru a-și releva 
cunoștințele (precum prezentări, cântece, videoclipuri etc.), folosind învățarea ba-
zată pe proiect, unde copiii își aleg propriile zone de concentrare și crearea de spații 
flexibile de învățare fizică și digitală.

Tehnologia poate, de asemenea, să accelereze această schimbare în sistemul 
de educație. Studenții pot învăța, folosind cursuri digitale, cum sunt cele oferite de 
Khan Academy,40, unde profesorul lucrează cu grupuri mai mici. Aceste instrumen-
te permit studenților să progreseze prin conținut, în ritmul lor propriu.

Alte companii de tehnologie educațională ajută la personalizarea experiențelor 
prin susținerea educației în afara sălilor de clasă.17Zuoye din China, de exemplu, 
oferă o platformă care oferă conținut educațional aliniat programei naționale, ofe-
ră suport individualizat pentru teme și sugerează planuri de studiu personalizate 
pentru studenți, pe baza nivelului abilităților lor.

Tehnologia poate sprijini această personalizare și în cadrul economiilor în curs 
de dezvoltare. M-Shule, de exemplu, este o platformă mobilă de educație care deser-
vește milioane de studenți din școlile primare din Kenya și Africa Sub-Sahariană41. 
Programul este bazat pe SMS, ceea ce îl face accesibil pentru cei 456 de milioane de 
utilizatori de telefoane mobile de pe continent.42 

Colaborarea public-privată poate avea un impact imens asupra trecerii către 
sistemul personalizat în cadrul Educației 4.0. O cooperare mai strânsă între minis-
terele educației și companiile de tehnologie a educației, de exemplu, poate asigura 

38 Pane, et al. 2015.
39 Garcia and Weiss, 2019.
40 Khan Academy, 2019.
41 M-Shule, 2019
42 GSMA, 2019.



340 / Caiet documentar 5 Calitatea vieții

faptul că inovația în acest sector este canalizată către instrumente care susțin tipul 
de personalizare necesar în sălile de clasă.

 Educaţia accesibilă și incluzivă
În pofida expansiunii masive a educaţiei publice în deceniile recente, educaţia ră-
mâne inaccesibilă multor copii din lume. De fapt, 258 de milioane de copii de vârsta 
școlii primare și gimnaziale nu sunt în sistemul educaţional la momentul de faţă43. 
Unii dintre ei se confruntă cu bariere fizice, inclusiv conflicte și lipsa de infrastruc-
tură de bază. În alte părţi ale lumii, educaţia privată a apărut ca alternativă la un 
sistem public fără performaţă, creând noi bariere financiare pentru educaţia de ca-
litate.

Dar accesul poate fi limitat și pentru copiii înscriși la școală. Abordarea stan-
dardizată a educaţiei, spre exemplu, poate să nu fie potrivită pentru aproximativ 
93-150 de milioane de copii cu dizabilităţi.44

Cât educaţia continuă să fie un motor al mobilităţii sociale și bunăstării, siste-
mele educaţionale trebuie să se mute către metode mai accesibile (și deci mai inclu-
zive) de a asigura accesul la oportunităţi pentru toţi. Fără o astfel de transformare, 
trendurile curente riscă să exacerbeze și mai mult inegalitatea.

Mai mult decât atât, amplificarea accesibilităţii la educaţie astăzi este un drum 
către formarea de diverse bazine de talente în viitor. În economiile ce sunt din ce 
în ce mai mult angrenate de inovaţie, talentele diverse vor avea implicaţii pozitive 
pentru inovaţie și pentru viitoare creștere45.

Mai multe modalităţi educative – inclusiv metode vizuale, audio, tactile și ki-
nestezice – pot fi integrate în curicula existentă pentru a ajuta cu materialele în 
moduri diferite. Instrumentele dedicate studenţilor cu nevoi speciale, precum acce-
soriile cu greutate și stimulanţii tactili pot fi folosiţi pentru a crea medii de învăţare 
ce funcţionează pentru toată lumea. Asigurarea reprezentării diverse în materialul 
didactic, precum ar fi figurile istorice sau personajele de carte, pot face educaţia mai 
accesibilă copiilor ce vin din medii diferite.

Tehnologia poate ajuta accesibilitatea să crească. Tehonologia de citire a textu-
lui, spre exemplu, poate ajuta studenţii care au dizabilitate vizuală și pe cei care au 
probleme în a înţelege text pentru a accesa conţinut. Cursurile digitale și tehnolo-
giile de comunicaţii pot avea impact puternic pentru cei fără acces fizic la educaţie 
prin conectarea copiilor cu profesori și resurse educaţionale din alte părţi ale lumii.

Laboratoarele virtuale pot oferi studenţilor acces la experienţe pe care școlile 
și comunităţile lor nu le pot oferi. Companiile din domeniul tehnologiei educaţiei 

43 UNESCO, 2019.
44 Global Partnership for Education, 2019.
45 Boston Consulting Group, 2018.
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precum Labster și Praxilabs, spre exemplu, au creat experienţe simulate virtual de 
laborator pentru a ajuta predarea materiilor știinţifice în locuri care poate nu au 
acces la laboratoare știinţifice.46

Guvernele și organizaţiile non-profit pot lucra împreună pentru a modela sis-
teme educaţionale mai incluzive. În Suedia, spre exemplu, o organizaţie locală a 
distribuit cartea „We should all be feminists” (Ar trebui să fim toţi feminiști) de 
Chimamanda Ngozi Adichie tuturor studenţilor de 16 ani din ţară în 2015 pentru a 
porni un dialog despre feminism.47

Sectorul privat poate de asemenea ajuta sistemele educaţionale accesibile și 
incluzive oferind infrastructura necesară fizică și digitală. Compania de telecomu-
nicaţii Vodacom din Africa de Sud, spre exemplu, oferă o școală virtuală clienţilor, 
incluzând lecţii video controlabile, suport de teme, și unelte pentru autoevaluare48. 
În mod similar, IBM a încheiat parteneriate cu școli din Statele Unite pentru a crea 
modelul P-TECH pentru studenţi cu vârste între 9 și 14 ani. Școlile permit elevilor 
să obţină o diplomă de liceu și una de curs post-liceal de doi ani în orice domeniu 
STEM (Știinţă, Tehnologie, Inginerie și Matematică) fără vreun cost. În acest pro-
gram, studenţii au acces la experienţe de mentorat și învăţare prin vizite la locuri 
de muncă și stagii de practică plătite în companii din industria tehnologiei infor-
maţiei și comunicaţiei (TIC)49.

 Educaţia colaborativă și bazată pe rezolvarea problemelor
În modelele tradiţionale standardizate de învăţare, profesorii transmit cunoștinţe 
direct studenţilor prin demonstrarea proceselor și formulelor pentru a ajunge la 
un răspuns. Aceste formule sunt memorate, iar copiii imită aceste procese pentru a 
rezolva alte probleme similare.

Problema cu această abordare este că economia angrenată de inovaţie din ziua 
de astăzi depinde de crearea de idei, servicii, produse și soluţii complet noi, iar pentru 
asta nu există proces sau formulă. Creativitatea și inovarea nu pot fi imitate. Ele nece-
sită ca indivizii să încerce soluții și să creeze iterații diferite bazate pe cât de bine adre-
sează soluția lor problema dată. În mult cazuri, pot fi mai multe soluții și designuri 
ce rezolvă aceeași problemă. Astfel de inovație rar poate apărea prin gândire izolată 
și obligă copiii să lucreze împreună pentru a găsi soluții fizice, digitale sau hibride.

Pentru a promova o astfel de gândire, sistemele educaționale vor trebui să se 
mute de la educația bazată pe proces la rezolvarea bazată pe problemă. Studiile 
arată că această metodă îmbunătățește capacitatea de rezolvare a problemelor a 
studenților, precum și percepțiile lor asupra mediului de învățare. Metoda permite 

46 Labster, 2019 și PraxiLabs, 2019
47 Wagner, 2015.
48 Vodacom, 2019.
49 IBM, 2019.
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copiilor să aibă un simț al proprietății asupra educației lor și creează o senzație mai 
puternică de comunitate în clasă.50

Pentru a face această schimbare trebuie adoptată o abordare cu final deschis 
mai degrabă decât una cu răspuns singular. Asta înseamnă că clasele trebuie să per-
mită copiilor să încerce diferite soluții și să compare rezultate pentru a crea noi 
iterații și pentru a dezvolta ideile altora, în loc să se concentreze să găsească unicul 
răspuns corect. Această schimbare necesită și o mai mare colaborare din partea co-
piilor pe măsură ce învață să îmbunătățească și să dezvolte ideile celorlalți.

Învățarea bazată pe probleme poate fi implementată prin proiecte colaborative 
date studenților în care aceștia încearcă să găsească soluții la probleme reale. Prin 
abordarea bazată pe proiect, studenții trebuie să cerceteze subiectul și să înțeleagă 
puncte variate de vedere, să formuleze idei și să proiecteze o soluție, iar în final să 
dezvolte un prototip.

Spre exemplu, o clasă tipică ar putea învăța copii despre volumul cubic prin de-
monstrarea unei formule – lungimea înmulțită cu lățimea și înălțimea – iar apoi să 
le ceară să aplice această procedură abstractă pe care tocmai au memorat-o pentru 
a afla volumul unor mărimi diferite de cutii. O abordare bazată pe probleme poate 
însă să le ceară studenților să proiecteze un container care să țină 25 de jucării de 
o anumită dimensiune și care va proteja jucăriile de apă cât sunt transportate în 
timpul iernii. Copiii pot să cerceteze despre materiale rezistente la apă, să aleagă 
abordări multiple pentru a estima care ar trebui să fie dimensiunea containerul, 
iar fiecare container poate arăta diferit, deși toate rezolvă aceeași problemă. Prin 
prezentarea provocării într-un mod deschis, copiii își pot folosi creativitatea și ino-
varea fără presiunea de a ajunge la un singur răspuns.

Deși nu este o necesitate, tehnologia poate, în mod cert, facilita abordările 
educaționale colaborative bazate pe probleme. Uneltele bazate în cloud spre exem-
plu, pot permite studenților să lucreze la același document din locații diferite, și 
le permite acestora să construiască pe baza lucrărilor altora. Realitatea virtuală și 
augmentată poate adăuga un nou nivel de provocare rezolvării de probleme prin 
transportarea studenților în noi geografii unde trebuie să rezolve probleme în zone 
din afara contextului lor cunoscut.

Sectorul privat poate juca un rol cheie în promovarea rezolvării de probleme de 
tipul corect pentru a ajuta copii în tranziția către viitorul muncii. Microsoft, spre 
exemplu, a încheiat un parteneriat cu The Knowledge Society (TKS) – un program 
extracuricular din Marea Britanie – pentru a le oferi studenților de liceu provocări 
reale cu care se confruntă compania. Într-un proiect, Microsoft a cerut studenților 
să evalueze Școala de Inteligență Artificială (IA) și să ofere feedback asupra direcției 
strategice.51

50 Ferreira, et al., 2012.
51 The Knowledge Society, 2019.
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 Învățarea permanentă și angrenată de studenți
Conform unei estimări, doar în 2022, fiecare individ va avea nevoie în medie de 
101 de zile în plus de învățare pentru a ține pasul cu lumea în schimbare a muncii.52 
În timp ce sistemele educaționale tradiționale au fost concepute pentru a micșora 
învățarea odată cu vârsta, un nou sistem trebuie să apară prin care lumea se poate 
angaja în învățare permanentă pentru a naviga viitoarele disrupții pe piața muncii. 
Pentru a realiza această viziune, o dragoste pentru învățătură trebuie insuflată în 
copii de la o vârstă fragedă.

Promovarea acestei mentalități va obliga independența studențească să devină 
un factor cheie în educație. Experți de marcă au promovat de multă vreme abor-
dările centrate pe student, subliniind că elevii sunt înclinați în mod natural să fie 
curioși, iar punerea la dispoziție de alegeri studenților poate ajuta activarea acelei 
curiozități native.53 Alegerea poate fi integrată în abordările bazate pe proiect prin 
oferirea către studenți de opțiuni multiple de proiecte și permiterea acestora să își 
aleagă strategiile proprii pentru a atinge o soluție.

Crearea unei pasiuni pentru învățare permanentă va necesita și o schimbare 
către un sistem educațional de dragul educației, mai degrabă decât unul pentru 
recompense specifice sau pentru a promova examene standardizate. Deși evaluarea 
este importantă pentru a asigura calitatea și responsabilizarea privind rezultatele, 
forme mai progresive ce încorporează alegerile studenților pot fi un mod eficient 
de a muta atenția de la notele de examen. Spre exemplu, o școală poate da opțiunea 
studenților să arate ce au învățat despre egalitatea de gen prin formularea unui 
discurs, crearea unei lucrări de artă, crearea unui film sau scrierea unui eseu. Deși 
acestea sunt formate diferite, ele pot oferi profesorilor și familiilor informații pro-
funde cu privire la înțelegerea de către student a materialului, dând în același timp 
independență studentului.

Activarea metodelor bazate pe cercetare și cele cu final deschis de predare de 
asemenea poate susține învățarea permanentă. Pe măsură ce copii creează soluții și 
învață să creeze iterații repetitive și să îmbunătățească acele soluții bazându-se pe 
observație, aceștia vor și motivați să învețe de dragul de a îmbunătăți calitatea pro-
priei munci, în loc să încerce să impresioneze adulții cu capacitatea lor de a ajunge 
la răspunsul corect.

Cursurile digitale pot facilita abordările centrate pe student prin permiterea 
studenților să își aleagă materialul cu care vor să interacționeze, și prin a le da flexi-
bilitate să aleagă când vor să interacționeze cu materialul. Profesorii pot folosi aceste 
resurse pentru a angrena studenții să învețe după cum doresc, în timp ce ei creează 
grupuri mai mici pentru instrucții mai personalizate și mai atent direcționate.

52 Forumul Economic Mondial, 2018b.
53 Dewey, 1938.
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Sistemele de management educațional de asemenea ajută profesorii să urmă-
rească parcursul călătoriilor educaționale multiple create de alegerile studenților. 
Dacă sunt croite pe nevoile specifice ale profesorului, aceste sisteme pot oferi o vizi-
une integrată a progresului studentului, cursurilor, proiectelor și pașilor următori.

Guvernele pot facilita această mutare către învățarea permanentă și angrena-
tă de studenți. Finlanda, spre exemplu, nu are teste naționale standardizate, ci în 
schimb alege eșantioane de studenți pentru a evalua învățarea. Acest sistem permi-
te copiilor să se concentreze pe bucuria învățării, mai degrabă decât pe presiunea 
evaluării.

Colaborarea publică-privată va fi de asemenea un factor cheie în promovarea 
sistemelor de învățare permanentă. Pentru a garanta că studenții își pot transfera 
aptitudinile în diferitele faze ale educației lor, spre exemplu, un limbaj comun pen-
tru aptitudini trebuie să fie creat.54

Școlile viitorului
Dată fiind nevoia urgentă ca factorii de decizie să co-creeze sisteme educaționale ce 
ating nevoile viitoare ale copiilor, experiențele unei game de instituții educaționale 
pionier – „Școlile viitorului” – pot oferi exemple inspiraționale pentru a ghida tran-
ziția către Educație 4.0 la nivel global. Pe măsură ce educația devine din ce în ce mai 
permanentă și are loc mai mult în afara pereților școlii tradiționale, definiția “școlii” 
din această carte albă, în acest context, este relativ largă, înglobând școlile tradi-
ționale, programele extracuriculare și alte configurații unde se petrece învățarea. 
În timp ce fiecare inițiativă individuală descrisă în această secțiune are o abordare 
unică, mecanismele ce le permit sunt subliniate pentru a arăta cum aceste metode 
pot fi deblocate, conectate, replicate și mărite la scară în noi contexte pentru a crea 
schimbare la nivel de sistem.

Metodologie
După o serie de consultări cu experți, lideri de top în business, specialiști și cre-

atori de politici pentru a alinia cadrul Educației 4.0, Forumul Economic Mondial a 
lansat o campanie globală de crowdsourcing în a doua jumătate a lui 2019 pentru a 
găsi exemple inspiraționale de “Școli ale viitorului”. Criteriile cheie pentru ca școlile 
să fie luate în considerare au inclus:

•  Alinierea cu cadrul Educație 4.0
•  Potențialul pentru scalare
•  O abordare cu mai mulți factori de decizie privind designul și implementarea
•  Îmbunătățire demonstrată a rezultatelor studenților, accesul la educație sau 

la experiențe educative

54 Forumul Economic Mondial, 2019c.
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Ideile au fost colectate printr-un formular online pe parcursul unei luni calen-
daristice. Lumea a putut depune idei ori din partea organizației implementatoare 
ori ca parte terță. Peste 70 de depuneri au fost primite și analizate cu privire la 
îndeplinirea criteriilor Școlilor viitorului.

Dintre acestea, 16 studii de caz – două exemplare per dimensiune a cadrului 
Educație 4.0 / au fost alese în baza unicității abordării lor, impactului demonstrat 
și diversității geografice.

Deși studiile de caz ce urmează nu reprezintă o imagine de ansamblu al tuturor 
școlilor și sistemelor școlare inovative și cu cel mai mare impact din lume, ele oferă 
principii de ghidare pentru alți actori ce speră să reușească schimbări transformați-
onale în educație. Unele din școlile prezentate sunt private dar au scopul de a pro-
mova incluzivitatea și accesul în abordările lor educaționale, și oferă modele unice 
ce pot fi adoptate și mărite la scară în sistemele școlare publice.

Figura 4: Școlile viitorului

Deși fiecare școală/sistem școlar demonstrează caracteristici ce se aliniază cu 
toate cele opt dimensiuni ale cadrului Educație 4.0, lista este organizată în funcție 
de caracteristici cheie din cadru ce fac acea abordare unică. Studiile de caz includ 
de asemenea mecanismele de sprijin ce permit implementarea sa, și măsurile de 
succes, conform propriilor măsuri de evaluare.

Aptitudini de cetățenie globală
Centrul de atenție pe construirea conștientizării asupra lumii largi, 
sustenabilitate și rolului activ în comunitatea globală
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Indonezia
Green School: Crearea unei generații de viitori lideri verzi.
Green School (Școala Verde), deschisă în Bali în 2008, este devotată educației ce 
promovează sustenabilitatea și modelează viitori lideri verzi. În momentul de față 
deservește mai mult de 800 de studenți cu vârstele între 3 și 18 ani, și are planuri 
de a se extinde în Noua Zeelandă, Africa de Sud și Mexic până în 2021.

Ce face acest model unic?
Studenții de la Green School aplică educația lumii reale prin prisma cetățeniei 

globale și a sustenabilității, și profită în mod real de lumea naturală pentru a-și 
explora curiozitatea, empatia și aptitudinile de gândire creativă.

Spațiul fizic al școlii susține gândirea critică, creativitatea și antreprenoriatul. 
Învățarea are loc într-un mediu complet natural și sustenabil ce include clase fără 
pereți și o structură construită în întregime din bambus. BioBus-ul, un vehicul ce 
merge pe ulei de gătit creat de studenții de la Green School și care previne patru 
tone de emisii de carbon pe an, transportă studenții de la și până la școală. Campu-
sul include un Hub de Inovație – un spațiu de creare cu echipamente de prelucrat 
lemn, printere 3D și aparate laser de gravat - și un Hub de Proiecte, unde studenții 
oferă idei de proiect ce pot fi folosite în clasă.

Locația școlii este parte integrantă în a permite studenților să se conecteze di-
rect cu natura și să se gândească la moduri de a ajuta planeta. În anii timpurii, spre 
exemplu, copii petrec o parte semnificativă din timpul lor în grădini și în bucătărie, 
creându-și empatie pentru natură și o conștiință generală cu privire la proveniența 
mâncării lor. Toți studenții ajută la menținerea unui mediu sustenabil la școală, iar 
în anul școlar 2017-2018 au produs 150 de kilograme de legume și fructe pe lună. 

Toată educația este conectată direct la aplicabilitatea în lumea reală. În gimna-
ziu, spre exemlpu, studenții au construit un pod de bambus cu cabluri funcțional 
peste râul Ayung ca parte a orei lor de matematică. Proiectul a fost condus în între-
gime de studenți, inclusiv designul, estimarea costurilor și procesele de construcție. 
La nivelul de liceul, studenții Green School au lucrat cu cei de la Universitatea din 
Köln pentru a proiecta și construi un sistem solar și hidro nou și sustenabil pentru 
școală.55 De asemenea, ei au creat propria companie de modă, care donează o parte 
din vânzări pentru a ajuta copiii în India și Indonezia să își cumpere uniforme șco-
lare.

Școala are o abordare tematică și interdisciplinară cu privire la conținutul pre-
dat și oferă cursuri de cetățenie digitală și tehnologie.

Mecanismele permițătoare
Green School are parteneriate cu companiile din sectorul privat pentru a-și 

susține curicula. În 2018, spre exemplu, a avut un parteneriat cu Sunseap, furnizo-

55 Horowitz, 2019.



I. EDUCAȚIE PENTRU TRANZIȚIA GLOBALĂ / 347

rul cel mai mare de energie curată din Singapore, pentru a ajuta școala în țelul său 
de a fi complet deconectată de la rețea. Scopul este parte a unei inițiative condusă 
de studenți, Operațiunea Fie ploaie, fie soare, care avea scopul de a ajuta școala în a 
deveni un model în energia regenerabilă.

Școala din Bali de asemenea derulează un curs de educatori, deschis tuturor 
profesorilor din lume, despre pedagogia și principiile de proiectare ale unui curri-
culum bazat pe natură. Până în acest moment, aproape 700 de profesori din 50 de 
țări au participat în acest program imersiv.

Dovezile succesului
Un studiu calitativ din 2012 asupra Green School a găsit că acest model are un 

impact pozitiv deosebit asupra studenților cu nevoi speciale educaționale. De fapt, 
acești studenți au arătat niveluri mai mici de stres, reziliență mai mare, mai puțină 
distragere, o mai mare stimă de sine și motivare mai mare de a învăța la Green Sc-
hool decât studenți similari din alte școli.56

În plus față de impactul creat pentru proprii studenți, Green School de aseme-
nea deschide drumul pentru alte școli din apropiere să tranziționeze către modele 
mai verzi. În 2017, spre exemplu, chiar au sprijinit șapte școli locale prin replica-
rea propriului sistem de management deșeuri. Programul lor Kul Kul Connection 
sprijină alți 350 de studenți să învețe despre sustenabilitate. Beyond Indonesia, 
programul de training al școlii le permite profesorilor din jurul lumii să mărească la 
scară abordarea lor definită de sustenabilitate și învățare exploratorie.

Impactul școlii se întinde și asupra mediului. Doar în anul școlar 2017-2018, 
proiectele energetice conduse de studenți au dus la șapte sisteme noi de energie 
regenerabilă implementate în școală. În cel mai recent raport anual, școala arată o 
reducere de 40% în amprenta lor de carbon. De fapt, aceasta consumă doar 10% din 
energia consumată de alte școli.57

Kenya
Kakuma Project, Innovation Lab Schools: Angrenarea acțiunii privind Obiectivele de 
Dezvoltare Durabilă prin schimburi globale interculturale
În 2015, Koen Timmers și-a donat laptopul taberei de refugiați din Kakuma pentru 
a conecta profesorii internaționali voluntari cu copiii refugiați și a oferi educație 
gratuită la distanță. Conceptul s-a lărgit de atunci pentru a include 350 de profe-
sori de pe șase continente ce oferă ore de Engleză, Matematică și Științe prin Skype 
copiilor din tabără. Modelul proiectului Kakuma este acum în dezvoltare pentru a-l 
extinde ca rețeaua Innovation Lab Schools în Tanzania, Uganda, Nigeria, Malawi, 
Maroc, Argentina, Africa de Sud, Brazilia și Australia. Școlile au obiectivul de a pre-

56 Spector, 2012.
57 The Green School, 2018
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găti 10.000 de profesori și de a oferi educație gratuită de calitate către 1.000.000 de 
studenți până în 2020. 

Ce face acest model unic?
Innovation Lab Schools au dezvoltat propriul curriculum ce combină cele 17 

Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ONU cu educația STEAM (Știință, Tehnologie, 
Inginerie, Arte și Matematică) pentru a promova empatia și cetățenia globală. Ei au 
încheiat un parteneriat cu We Care Solar, ce oferă un geamantan solar – un panou 
solar pliabil ce oferă energie gratuită și sustenabilă – pentru a sprijini educația în 
locații fără acces direct la electricitate.58

Pe lângă orele predate de profesorii internaționali voluntari, modelul pregăteș-
te un profesor local din tabără pentru a fi ghid la schimburi culturale săptămânale 
în grupuri mici prin Skype cu alte clase din lume.

Innovation Lab Schools au lansat mai multe proiecte studențești globale de 
inovație lunare, provocând studenții să proiecteze noi soluții pentru a combate 
schimbarea climatică și a construi empatie interculturală. Studenții prezintă con-
cluziile și soluțiile în formate netradiționale inclusiv video-uri și prezentări inter-
naționale de idei.

Până în momentul actual, laboratorul din proiectul Kakuma nu a avut in-
frastructura pentru a permite unui număr mai mare de 20 de studenți să participe 
împreună la o sesiune. O școală fizică este acum în construcție pentru a găzdui cei 
200 de copii din tabără la cursuri digitale, precum și pentru a fi centru de formare 
pentru a ajuta refugiații să devină profesori.

Mecanismele permițătoare
Innovation Lab Schools folosesc conferințele video și tehnologiile de comuni-

care virtuală precum Skype și Empatico pentru a ajuta studenții să interacționeze 
cu alți studenți din jurul lumii.

Ei angajează un refugiat din tabără pe post de consultant, iar apoi acesta educă 
profesorii cu privire la folosirea Skype și gestionează aspectele tehnice ale lecții-
lor. Profesorii sunt de asemenea formați și de către profesorii internaționali prin 
Skyp.e

Innovation Lab Schools se bazează pe o abordare cu mai mulți factori de de-
cizie cu privire la design și implementare, având parteneriate cu Roots and Shoots 
al lui Jane Goodall, Microsoft, LEGO Education, Global Teacher Prize al Varkey 
Foundation, Edukans și mulți alții. 

Dovezile succesului
Trei sute cinzeci de profesori internaționali din 75 de țări oferă în mod curent 

educație gratuită copiilor ce altfel nu ar fi avut acces la ea, mărind probabilitatea ca 
aceștia să fie relocați în alte părți ale lumii. Aceste ședințe oferă de asemenea opor-
tunități copiilor să fie expuși lumii din afara taberei lor.

58 Timmers, 2019.
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 Inovare și Creativitate
Centrul de atenție pe aptitudini necesare inovării, inclusiv rezolvarea de 
probleme complexe, analiză critică, creativitate și analiză de sistem

Canada
The Knowledge Society: Combinând aptitudinile hard și soft pentru a crea noua 
generație de inovatori
The Knowledge Society (TKS), fondat în 2016 în Toronto, este un program extra-
curicular de trei ani pentru studenți între 13 și 18 ani ce se concentrează pe con-
struirea de aptitudini tehnologice sau antreprenoriale. Sesiunile de bază au loc din 
septembrie până în iunie, n paralel cu anul școlar, însemnând un angajament ex-
tracuricular de 10 ore pe săptămână. În ziua de azi, programul s-a extins și la New 
York, Las Vegas, Ottawa și Boston.

Ce face acest model unic?
The Knowledge Society a fost proiectat să oglindească mediile de învățare și 

lucru la companiile tehnologice majore, expunând studenții la inovații de ultimă 
generație, precum blockchain, robotică și inteligența artificială, pentru a-i ajuta să 
înțeleagă cum să folosească aceste unelte pentru a angrena schimbare pozitivă în 
lume.

Programul are parteneriate cu companii precum Walmart, Airbnb și TD Bank 
pentru a expune studenții la provocări din lumea reală cu care se confruntă aceste 
companii. Studenții TKS folosesc cadrul de consultanță al McKinsey & Company 
pentru a trece peste aceste provocări și a prezenta recomandările lor companiei.

TKS este un program de trei ani. Anul I este dedicat construirii de aptitudini 
de bază tehnice și de comunicare. În această perioadă, studenții învață despre și 
exploră peste 40-de tehnologii diferite, iar apoi aleg tehnologiile care îi atrag cel 
mai mult. În Anul II studenții se concentrează pe tehnologia aleasă și își măresc ap-
titudinile tehnice în domeniul focalizat. În Anul III, studenții construiesc propriile 
companii inovative și disruptive. În toată această perioadă, studenții își perfecțio-
nează aptitudinile pentru a comunica impactul potențial al inovațiilor lor.

Proiectele sunt în ritmul propriu – studenții pot petrece oriunde între trei și 
zece luni studiind o tehnologie.

Mecanismele permițătoare
Programul și-a dezvoltat propria platformă online pentru a oferi studenților 

resurse și conținut pentru a-i sprijini în proiectele lor. Studenții pot de asemenea 
să facă schimb de idei și să comunice prin platformă.

TKS are parteneriate cu companii inovatoare majore în fiecare din orașele în 
care operează, precum Zappos în Las Vegas și Microsoft în New York. Acești ino-
vatori sprijină programul oferindu-le studenților provocări din viața reală ce au le-



350 / Caiet documentar 5 Calitatea vieții

gătură cu munca lor curentă, mentori, stagii de practică și acces la conferințe de 
inovatori. Cu Microsoft, spre exemplu, studenții au evaluat Școala de Inteligență 
Artificială și au oferit feedback cu privire la direcția strategică, experiența de produs 
și strategia de creștere.

Dovezile succesului
Până la finalul celui de-al treilea an, toți studenții din program au proiectat 

propria lor companie, multe dintre ele fiind ulterior convertite în companii real. 
G-nome, o aplicație bazată pe blockchain care compensează utilizatorii pentru 
uploaduri de informații genetice anonime pentru a diversifica bazele de date de la-
borator pentru editarea de gene, a fost dezvoltat de un student TKS adolescent și a 
fost achiziționat de un start-up blockchain. Un alt student a co-fondat o companie 
care folosește învățarea automată pentru a îmbunătăți vaccinurile. Un al treilea 
student a fondat o companie care are parteriat cu Sinai Health System pentru a 
dezvolta un dispozitiv portabil neinvaziv de testare a sângelui.

Deși stagiile de practică nu sunt garantate de către program și trebuie obținute 
prin aptitudini și merit, toți studenții participanți obțin, în mod tipic, un stagiu 
de practică de vara la finalul programului. Partenerii angajatori includ Microsoft, 
Deloitte și IBM; printre alții.

Studenții au fost de asemenea invitați ca vorbitori la unele din cele mai mari 
conferințe de tehnologie din lume, inclusiv Web Summit, SXSW, TEDx și Consumer 
Electronics Show.

Mali
Kabakoo Academies: Aplicarea aptitudinilor de inovare direct în contexte locale
Tinerii contribuie cu aproximativ 60% la rata șomajului în Africa, conform Băncii 
Mondiale59 Nealinierea dintre școli și angajatori și modelele scumpe de educație de 
calitate superioară limitează accesul la aptitudinile necesare pentru a intra pe piața 
muncii, rezultând în aproximativ 10 milioane de tineri africani ce se chinuie să gă-
sească slujbe în fiecare an. Kabakoo – ce înseamnă “a te mira” în limba Bamanan din 
Africa de Vest - este o rețea pan-Africană de școli ce are ca obiectiv să rezolve aceas-
tă provocare dându/le tinerilor Africani aptitudinile inovatoare necesare pentru a fi 
angajabili în contextele lor locale, cu focus pe producția la scară mică. Academia-pi-
lot a fost lansată în Bamako în 2018, și de atunci s-a mărit la trei campusuri în Mali 
și Madagascar. Programul a antrenat aproximativ 500 de studenți de gimnaziu, 
liceu și universitate în prototipare rapidă, robotică, design web, și biotehnologie, 
între alte subiecte de vârf. Până în 2021, ei speră să mărească la scară modelul către 
alte orașe africane.

59 Ighobor, 2017.
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Ce face acest model unic?
Curriculumul Kabako se concentrează pe asigurarea succesului pe piața de 

muncă între studenți și aplicabilitatea imediată a conținutului în contextul local. 
Parte din abordarea lor este să ajute studenții să dezvolte prototipuri gata de piață 
pentru a rezolva probleme locale relevante prin prisma sustenabilității. Studenții 
aleg liber care probleme local rezonează cel mai mult cu ei, iar apoi iau parte la 
cursuri și proiecte de grup pentru a dezvolta soluții inovative la acele probleme. 
Studenții dezvoltă în mod curent, spre exemplu, prima platformă cetățenească din 
Africa de Vest pentru a combate poluarea aerului ambiental și au proiectat și pro-
totipat o unealtă cu costuri mici pentru monitorizarea calității aerului. Datele din 
senzori sunt încărcate direct în platforma online pentru ca membrii comunității să 
inspecteze calitatea aerului în anumite părți ale orașului. Apoi ei au folosit printa-
rea 3D pentru a dezvolta prototipul și aptitudinile de programare pentru a coman-
da dispozitivul. Un alt grup proiectează unelte pentru managementul deșeurilor la 
scară mică și descentralizat, iar un al treilea dezvoltă o soluție pentru automatiza-
rea irigațiilor la ferme.

Academia pilot a fost construită intenționat într-un cartier cu venituri mici 
pentru a reduce fizic distanța dintre studenți și educația de calitate înaltă. Nu exis-
tă cerințe educaționale pentru a participa la Kabakoo decât aptitudinea de a citi și 
a scrie. Pentru a asigura acces maxim, studenții au opțiunea de a intra în acorduri 
de împărțire a veniturilor, și pot plăti doar după ce au obținut o slujbă sau și-au 
deschis propria afacere.

Mecanismele permițătoare
Kabakoo lucrează îndeaproape cu companiile locale pentru a ajuta studenții să 

identifice problemele din comunitate ce au nevoie de acțiune urgentă și inovatoare. 
Ei de asemenea se bazează pe profesioniști din alte țări – inclusiv din China, Sta-
tele Unite și Germania – pentru a servi ca formatori la distanță și mentori pentru 
proiecte de grup. Modelul se bazează pe învățarea între egali, iar fiecare echipă de 
proiect are desemnat un antrenor mai degrabă decât un profesor în sensul tradiți-
onal al cuvântului.

Academia și-a proiectat și propria platformă online ce permite studenților să 
își urmărească progresul către cele șapte obiceiuri ale Kabakoo: să exploreze lumea 
din jurul lor; să se cunoască pe sine; să comunice eficient; să creeze, să conecteze 
și să își împartă munca; să reflecte. Fiecare obicei are douăzeci de dimensiuni și 64 
de sub-dimensiuni pe platformă, permițându-le elevilor să aibă un limbaj comun 
pentru aptitudini.

Dovezile succesului
De la lansarea Kabakoo în 2018, variate proiecte deja au fost prototipate și 

implementate. Proiectul Breathe, Africa!, spre exemplu, a lansat eforturi orășenești 
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pentru a monitoriza calitatea aerului în diverse părți ale Bamako. Stațiile au fost 
sponsorizate de companii și organizații locale, iar măsurătorile sunt vizibile pe o 
platformă online, de asemenea proiectată și programată de studenți Kabakoo.

Ca parte a angajamentului lor față de Kabakoo, alumni programului trebuie 
să participe ca facilitatori pentru o perioadă după absolvire, creând un efect mul-
tiplicator pentru comunitatea mai largă prin încurajarea tuturor absolvenților să 
contribuie la succesul programului.

 Aptitudini tehnologice
Centrul de atenție pe dezvoltarea aptitudinilor digitale, inclusiv 
programarea, responsabilitatea digitală și folosirea tehnologiei
Viet Nam
TEKY STEAM: Pionieratul unui nou model de împărtășire aptitudini tehnologice
Fondat în 2017, TEKY este prima academie STEAM (Științe, Tehnologie, Inginerie, 
Arte și Matematică) în Viet Nam pentru copii cu vârste între 6 și 18 ani. Ei au fon-
dat 16 laboratoare în cinci orașe din țară și au încheiat parteneriate cu 30 de școli 
pe tot parcursul țării pentru a livra cursuri tehnologice timp de 9 până la 18 luni. 
TEKY de asemenea a proiectat o tabără de codare, unde studenții învață aptitudini 
tehnologice în perioadele de vacanță, iar acum proiectează o platformă de învăța-
re online pentru a livra programul lor studenților din provinciile mai distante din 
regiune.

Ce face acest model unic?
TEKY se concentrează pe predarea de aptitudini tehnologice prin module des-

pre programare, robotică, design web, comunicații multimedia și animație. Studen-
ții petrec aproximativ 80% din timpul lor de studiu interacționând cu tehnologia. 
Clasele sunt mici – între trei și opt studenți – iar conținutul este livrat prin proiecte 
colaborative. Drumul educațional este controlat în întregime de student: fiecare 
student se alătură unor clase pilot înainte să decidă ce clasă de tehnologie îi atrage 
cel mai mult. Conducerea TEKY colaborează cu mai mulți parteneri educaționali 
din domeniul tehnologiei, inclusiv Sigong Media, MIT for Scratch, Tynker, LEGO 
Education, RoboRobo și Maker Empire, printre alții, pentru a dezvolta programare 
personalizată pentru a-i învăța pe studenți aptitudini tehnologice critice pentru 
viitor. În plus față de ore, TEKY găzduiește și un Hackathon de Minecraft anual – o 
competiție națională de programare pentru mai mult de 1,000 de studenți în Viet-
nam, precum și un concurs tehnologic intern în fiecare semestru.

Cel mai recent, TEKY a colaborat cu Mastermin Crate pentru a lansa programul 
Tekid-preneur, proiectat pentru a ghida studenții în construirea și proiectarea pri-
melor lor site-uri de comerț online, și a lansat primul curs de realitate virtuală din 
Viet Nam pentru studenți între 13 și 18 ani.
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Mecanisme permițătoare
TEKY a fondat o echipă de cercetare și dezvoltare compusă din experți și 

cercetători în pedagogie și tehnologia educației, responsabili pentru proiectarea 
curriculumului și îmbunătățirea constantă a calității programelor lor. Ei lucrează 
îndeaproape cu parteneri educaționali din tehnologie pentru a identifica cei mai 
buni furnizori, pentru a sublinia cele mai bune practici și pentru a modela tehnolo-
gia pe nevoile programului.

Programul de asemenea folosește o platformă digitală prin care profesorii pot 
partaja studenților imagini, prezentări ale studenților și părinților materiale educa-
ționale pentru a-i angaja și pe ei în educația studentului.

Dovezile succesului
Studenții TEKY participă consecvent în competițiile STEM naționale și inter-

naționale pentru a demonstra eficiența aptitudinilor lor tehnologice. În 2017, stu-
denții TEKY au câștigat cinci medalii WeCode International Children’s Program. În 
2019, studenții TEKY au câștigat medalii de argint la World Robot Olympiad, un 
eveniment tehnologic și de știință major pentru adolescenți cu vârste între 9-21 de 
ani din mai mult de 60 de țări.

Indonezia
Accelerated Work Achievement and Readiness for Employment (AWARE)60: Construind 
o forță de muncă pentru economia digitală

Proiectul Accelerated Work Achievement and Readiness for Employment 
(AWARE) are ca scop să construiască o forță de muncă pregătită de viitor, cu apti-
tudinile necesare pentru a avea succes în economia digitală. Primul proiect a fost 
o inițiativă comună între Centrul de Dezvoltare a Educației (EDC) – o organizație 
non-profit ce proiectează și livrează programe în educație, sănătate și oportunități 
economice – și JP Morgan Chase Foundation. Între 2013 și 2015, proiectul a oferit 
pregătire pentru muncă și oportunități de angajare către studenți începând de la 
vârsta de 16 ani în Filipine și Indonezia. După succesul primului proiect AWARE, 
AWARE2 a fost lansat în 2017, concentrându-se în mod specific pe mărirea pregă-
tirii de muncă în sectorul TIC, cu planuri ulterioare de lansare a unei a treia iterații 
a programului în curând.

Ce face acest model unic?
AWARE creează legături directe între studenți, școli și lideri din industrie pen-

tru a sprijini pregătirea de muncă în rândul tinerilor prin educație structurată baza-
tă pe muncă în colaborare cu peste 65 de companii din sectorul privat. Companiile 
partenere includ BMW, Globe Telecom, LG Electronics și Schneider Electric.

60 Obținerea accelerată a muncii și pregătirea pentru angajare – n.tr.
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Proiectul folosește curriculumul EDC Work Ready Now!, ce livrează formare 
în pregătirea de muncă prin opt module de conținut privind aptitudinile ce merg 
de la comunicarea interpersonală la aptitudini manageriale, la antreprenoriat și ca-
pacitate financiară, provocări de inovare în business pentru a răspunde cererilor 
comunității și businessului, și proiecte unde studenții proiectează, construiesc și 
cresc propriile afaceri.

AWARE de asemenea oferă tabere intensive de două zile unde studenții aplică 
aptitudini de bază tehnice cu parteneri locali din industria TIC, precum și oportu-
nități pentru studenți să aplice aptitudinile în design web și marketing digital prin 
joburi simulate într-un “gig economy”.

Pe parcursul programului, studenții construiesc un portofoliu digital de we-
bsite-uri, proiecte și alte produse digitale pe care le-au dezvoltat în parteneriat cu 
partenerii din industrie.

Mecanisme permițătoare
Proiectul este finanțat de către JPMorgan Chase Foundation, și are parteneri-

ate cu Departamentul de Educație din Filipine, precum și cu cele din Indonezia și 
Tailanda.

Pentru a-și sprijini curriculumul și a urmări progresul studenților, programul 
a dezvoltat kitul de formare Work Ready Now!, ce include unelte de evaluare de 
bază și de final ce măsoară aptitudinile soft ale studenților și permite autoreflecția 
studenților.

Dovezile succesului
Primul program AWARE a antrenat 4.347 de studenți în Work Ready Now! iar 

98$ din ei au fost plasați în formare la locul de muncă. Aproape jumătate din acel 
grup a fost deja angajat.

AWARE a mai format și peste 200 de oficiali ai ministerelor din Indonezia și 
Filipine cu privire la abordarea lor. Camera de Comerț și Industrie din Indonezia 
explorează acum posibilitatea extinderii abordării AWARE la toți membrii săi.

În primul an de operare, AWARE2 a antrenat mai bine de 90 de profesori și 
2,000 de studenți și a angajat peste 100 de firmă în programe de educație la locul 
de muncă. Rezultatele evaluărilor din acest grup arată că 57% din participanții la 
program și-au îmbunătățit șansele de angajare conform cadrului Work Ready Now!

 Relații interpersonale
Centrul de atenție pe inteligență emoțională interpersonală (de ex. empatie, 
cooperare, negociere, leadership și conștiință socială)

Spania
iEARN: Creând o comunitate globală de studenți prin schimbul cultural virtual
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International Education and Resource Network (iEARN) este o organizație 
non-profit fondată în 1988 ce are ca parteneri peste 30,000 de școli și organizații 
de tineret din mai mult de 140 de țări. Ea creează o comunitate globală de studenți 
care sunt angajați în schimburi culturale și colaborează în proiecte de învățare ser-
vicii printr-o rețea online. Astăzi, peste 2 milioane de studenți participă în proiec-
tele colaborative iEARN la nivel global.

Ce face acest model unic?
Prin iEARN, studenții se conectează cu alți studenți din școli din toată lumea 

pe teme și proiecte ce au ca obiectiv crearea de schimbare pozitivă în lume. Ei oferă 
un meniu de peste 150 de proiecte, pe care profesorii le pot integra în curriculumul 
lor existent. Platforma iEARN oferă un forum online pentru ca studenții să se cu-
noască și să colaboreze la același proiect. Fiecare proiect propus în iEARN trebuie să 
răspundă întrebării: “cum va îmbunătăți acest proiect calitatea vieții pe planetă?”și 
trebuie să indice cum susține proiectul lor Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale 
ONU.

Future Citizen Project, spre exemplu, se concentrează pe explorarea dreptu-
rilor și îndatoririlor de cetățean. Studenții cercetează legile locale, procesele elec-
torale și sistemele de guvern în țările lor, completează un proiect local de servicii 
în comunitatea lor – precum voluntariatul la alegeri – fac schimb de informații uc 
studenții din cercurile lor de proiect, și creează un documentar final descriind ca-
racteristicile aptitudinilor cetățenești pozitive.

Clasele au opțiunea de a se alătura Cercurilor Educaționale – între șase și opt 
clase pot rămâne împreună pentru 3-4 luni – și își pot prezenta concluziile și rezul-
tatele prin Expozițiile Virtuale de Proiect iEARN, ținute de două ori pe an.

Pe parcursul procesului, studenții se implică în schimburi culturale și identifică 
aspectele comune între studenții din variate părți ale lumii.

Mecanisme permițătoare
Fiecare țară participantă iEARN are un coordonator național. Luarea de decizii 

la nivel internaționale se face de către o Adunare Globală, compusă din membrii cu 
drept de vot din centrele stabilite iEARN.

Modelul iEARN include ateliere fizice de dezvoltare profesională pentru profe-
sori, ce se concentrează pe cum să integreze cel mai bine programa iEARN în curri-
culumul lor. Profesorii primesc de asemenea formare specifică pentru a-și putea 
pregăti studenții pentru interacțiuni interculturale și pentru a putea insufla empa-
tie și conștiință socială între studenți. După atelier, participanții se întorc în școlile 
lor cu o rețea de sprijin construită – asistență continuă tehnică și de dezvoltare 
profesională din partea angajaților iEARN, precum și o comunitate online de colegi 
din toată lumea. Toate materialele iEARN sunt disponibile online pentru referința 
profesorilor cât aceștia trec prin procesul de proiect cu studenții lor. Rețeaua de 
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asemenea a dezvoltat o platformă online pentru a permite colaborarea internațio-
nală. Studenții și profesorii pot folosi această unealtă pentru a se conecta virtual și 
pentru a uploada și face schimb de materiale de proiect.

iEARN a încheiat parteneriate cu un număr de organizații filantropice și din 
sectorul privat, inclusiv Intel, Microsoft Partners in Learning, National Wildlife 
Federation și Oracle Education Foundation, printre alții, pentru a livra programele 
în toată lumea.

Dovezile succesului
Mai multe studii independente au analizat impactul iEARN asupra studenți-

lor. Cercetătorii au găsit că a avut un efect per total pozitiv pentru nivelurile de 
motivare, stima de sine, interacțiunea interpersonală și conștiința interculturală a 
studenților.

Finlanda
South Tapiola High School: Integrând perspective globale pentru a promova aptitudinile 
interpersonale
Sistemul școlar finlandez este în mod consecvent cotat ca unul din cele mai bune 
din lume, iar Liceul South Tapiola este cotat ca una din cele mai bune școli din 
țară. Fondat în 1958, deservește în mod curent peste 500 de studenți, combinând 
curriculumul național finlandez cu un centru de atenție unic pe colaborare prin 
antreprenoriat, cetățenie activă și conștiință socială.

Ce face acest model unic?
Liceul South Tapiola – cunoscut și ca ETIS – oferă un curriculum care se con-

centrează pe dezvoltarea colaborării și aptitudinilor interpersonale prin aplicații 
în lumea reală. În Young Enterpreneurship Programme, spre exemplu, studenții 
lucrează în grupuri pentru a proiecta și crea propriile businessuri pe parcursul unui 
an. Aceste grupuri de studenți merg mai departe pentru a concura în competiții 
naționale împotriva altor studenți antreprenori. În 2016, compania I’m Blue NY 
proiectată de studenți ce produce o băutură carbogazoasă cu afine din afine finlan-
deze, a câștigat titlul de cea mai bună companie la nivelul gimnazial și vocațional 
din competiția pentru tineri antreprenori – o competiție găzduită de Junior Achie-
vement Finlanda. Fondatorii studenți ai companiei au mers apoi să reprezinte Fin-
landa în competiția Compania Anului în Elveția.

Școala ia o abordare angrenată de perspectivă a educației. Spre exemplu, în loc 
să folosească instrucțiuni directe pentru a învăța studenții despre Criza Rachetelor 
din Cuba, o clasă poate în loc să ia perspectiva unui individ anume din acea perioa-
dă, iar studenții pot dezbate diferite puncte de vedere.

Fiecare oportunitate este folosită pentru ca studenții să experimenteze diferi-
te puncte de vedere. Când profesorii saudiți au venit în vizită și au observat școala, 
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spre exemplu, studenții ETIS au găzduit un interviu cu profesorii pentru a scrie 
un articol pentru revista școlară comparând sistemele școlare finlandeze și saudi-
te. Școala de asemenea găzduiește mai mulți studenți internaționali de schimb pe 
parcursul anului pentru a promova colaborarea cu studenții din toate categoriile 
sociale.

Există și oportunități pentru studenți și familii să se implice în activități cola-
borative de cetățenie globală. Din 2006, școala a sprijinit educarea a 40 de studenți 
nepalezi per an prin campanii de strângeri de fonduri conduse de elevi și studenți. 
ETIS găzduiește călătorii pentru ca studenții lor să viziteze școala din Nepal și să 
participe în schimburi culturale. Programul Parlamentul European pentru Tineri al 
școlii oferă o experiență practică pentru educația privind datoria civică prin partici-
parea în sesiuni naționale și regionale cu studenți din diverse medii pentru a discu-
ta provocările curente ale Uniunii Europene. Aceste experiențe permit studenților 
să aplice educația lor lumii reale și să interacționeze și să colaboreze cu studenți din 
multe medii diferite.

Mecanisme permițătoare
Școala lucrează cu mai mulți parteneri din sectorul privat inclusiv DELL, Hewle-

tt-Packard și Microsoft, pentru a ajuta livrarea curriculumului. Aceste parteneriate 
se concentrează pe integrarea tehnologiei în curriculum într-un mod personalizat 
care atinge nevoile studenților. Studenții de asemenea oferă feedback companiilor 
despre cum să-și îmbunătățească produsul.

Școala de asemenea construiește pe un curriculum național de înaltă calitate 
stabilit de Guvernul finlandez.

Dovezile succesului
ETIS a terminat în mod consecvent între școlile de top ale Finlandei în evaluă-

rile naționale. În 2019, studenții ETIS au bătut mediile naționale în matematică și 
chimie de mai mult de două ori. Un studiu de cercetare al ETIS a arătat de asemenea 
că studenții sunt de două ori mai probabil admiși la facultăți de medicină și de trei 
ori mai probabil admiși la facultăți de drept decât absolvenții liceelor din țară, deși 
asta poate fi influențat de standardele extrem de înalte de primire pe care le are 
școala.

 Educația personalizată și în ritm propriu
Un sistem bazat pe nevoi individuale diverse ale fiecărui student, și suficient 
de flexibil pentru a permite studentului să progreseze în ritm propriu.

India
Pratham’s Hybrid Learning Programme: Încurajând comunitățile locale să sprijine 
educația centrată pe student
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Pratham, fondată în 1995, este una din cele mai mari organizații non-guverna-
mentale din India, dedicată îmbunătățirii calității educației în India prin suplimen-
tarea eforturilor școlilor. În 2015, Pratham a lansat inițiativa sa digitală, Hybrid 
Learning Programme (Program de Educație Hibridă), o abordare angrenată de co-
munitate ce servește peste 90,000 de copii cu vârstele între 10- și 14 ani în aproxi-
mativ 1,000 de sate din India.

Ce face acest model unic?
Hybrid Learning Programme al Pratham funcționează după două presupuneri 

generale: 1) e nevoie de o comunitate pentru a crește un copil și 2) copii sunt pre-
dispuși spre a învăța. Aceste două premize stau la baza designului Hybrid Learning 
Programme. Prin creșterea conștientizării asupra statutului educației în sat și cre-
area unui simț de proprietate asupra intervențiilor educaționale între membrii co-
munității, Pratham lucrează cu fiecare sat pentru a crea un mediu fizic de educație 
pentru copii. Oferă infrastructura digitală pentru aceste spații, precum și conținu-
tul educațional – consistând în abordări bazate pe joc ale educației – ce va fi facilitat 
de voluntarii din comunitate.

Nu există profesori în Programme, în schimb Programme se folosește de cu-
riozitatea educațională naturală a copiilor pentru a permite activități în întregime 
conduse de studenți, cu voluntarii ce acționează ca supervizori și facilitatori. Copii 
formează propriile grupuri de 5-6 studenți, aleg proiectul pe care ar dori să îl lu-
creze colaborativ și prezintă ce au învățat în fața unui public. Domeniile de interes 
pentru proiecte includ sănătatea, artele, cunoștințe financiare și antreprenoriat. 

Pratham oferă conținut educațional printr-o aplicație online. Centrul lor de re-
surse include peste 70 de lecții de engleză pe bază de joc de rol, jocuri online bazate 
pe matematică și idei de proiecte ce se execută offline.

Mecanisme permițătoare
Hybrid Learning Programme folosește mai multe tehnologii pentru a livra edu-

cația. Tehnologia de recunoaștere vocală, spre exemplu, este folosită pentru a spri-
jini practica cititului de către studenți. Cu sprijinul partenerilor din sectorul privat, 
Pratham și-a dezvoltat propriul app customizat, ce include jocuri, chestionare, ci-
tire, material, evaluări și alte resurse pentru copii, familii și voluntari. Pentru a 
asigura accesibilitatea la conținutul lor, Programul de asemenea are parteneriate cu 
alte ONG-uri pentru a ajuta cu traducerea resurselor în 11 limbi regionale în India.

Programme oferă familiilor tablete pentru a le permite să lucreze cu copii lor 
la activități acasă. Resursele sunt disponibile offline în cazul unei conexiuni la in-
ternet instabile.

Programme este sprijinit în întregime din donații și de către donatori corpora-
te, incluzând Google, Vodafone Foudnation și Dubai Cares, permițând Pratham să 
livreze educație la un cost de aproximativ 3 dolari per copil per an.
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Dovezile succesului
O evaluare a impactului Hybrid Learning Programme ce a comparat 139 de 

sate participante cu o mostră de control de 99 de sate fără intervenție a găsit că 
acelea cu acces la Programme au arătat cea mai mare îmbunătățire în evaluările la 
științe, engleză și hindi. Copii din Hybrid Learning Programme au avut performan-
țe cu 12 puncte procentuale mai mari decât grupurile de control în subiectele din 
curriculumul școlar.

Ca mediu pentru angajamentul studenților, Programme urmărește interacți-
unea lor cu resursele online. În medie, studenții petrec în jur de 55-60 de minute 
pe aplicația educațională – adăugând șapte ore adiționale de educație pe săptă-
mână.

China
Anji Play: A conduce o revoluție a educației condusă cu adevărat de copii și a descoperirii

Anji Play este un curriculum pentru copilăria timpurie stabilit în 2002 ce se 
concentrează pe educația prin joc și care poate fi aplicat în orice mediu de învățare. 
A fost implementat prima oară în Provincia Zhejiang din China cu peste 14.000 de 
copii. A fost mărită la scară de atunci la peste 100 de școli publice în peste 34 de 
provincii din China, cu proiecte pilot adiționale în Statele Unite, Europa și Africa, 
făcând Anji Play un model internațional pentru educația timpurie.61

Ce face modelul unic?
Curriculumul Anji Play folosește joaca adevărata ca mecanism pentru învățare. 

Premisa de bază a acestui model este că orice mediu poate deveni mediu de învă-
țare. Un minim de 90 de minute pe zi este dedicat jocului afară, folosind materiale 
precum scări, găleți și cuburi de cățărat.62

Fie înăuntru sau afară, copilul alege liber activitatea pe care dorește să se con-
centreze și se angajează într-o perioadă de descoperire concentrată și netulburată, 
urmată de o perioadă de reflecție. Copii pot alege materiale de joacă dintr-o selecție 
oferită de un adult, precum și dacă doresc să se joace într-un grup mic sau singuri. 
La finalul activității, studenții reflectă asupra a ceea ce au învățat și împărtășesc 
cum a fost experiența pentru ei. Copii pot alege să își exprime reflecția prin orice 
format, inclusiv vizual, verbal, abstract sau concret.

Copii își aleg complet singuri ritmul și conduc această cale educațională. Profe-
sorii și adulții au rolul principal în acest proces de descoperire de a sprijini, dar nu a 
ghida joaca în vreun fel. Ei observă atent interacțiunile studenților și activitatea de 
rezolvare a problemelor și documentează ceea ce observă63.

61 HundrED, 2019.
62 Lange, 2019.
63 Coffino, 2017.



360 / Caiet documentar 5 Calitatea vieții

Mecanismele permițătoare
Curriculumul oferă ghidaj specific pe genul de materiale ce trebuie puse la dis-

poziție pentru a promova joaca adevărată. Acestea în genere includ obiecte de cost 
mic sau fără cost ce sunt ori disponibile natural în comunitate, ori pot fi achizi-
ționate second-hand de la furnizori și din donații, saa sunt materiale tipice unei 
clase de școală. Spre exemplu, mai multe activități necesită acces la natură, precum 
copaci, apă și dealuri.

Măsurile succesului
Modelul Anji Play a căpătat avânt ca un fenomen global, extinzând filozofia 

educației bazată pe joc către copii din zone cu venituri mici de peste tot din lume. 
One City Early Play Centre, spre exemplu, a condus primul proiect pilot din SUA al 
Anji Learning și plănuiește să extindă această abordare la 1.100 de copii din zone 
cu venituri mici până în 2022.64

 Educație accesibilă și incluzivă
Un sistem unde toată lumea are acces la educație și este astfel incluziv

Statele Unite
Prospect Charter Schools: Proiectarea unei abordări incluzive și echitabile a educației
Multe studii au arătat că sistemul public școlar din New York City este printre cele 
mai rasiale și economic segregate sisteme din Statele Unite.65 Prospect Charter 
School are un model “divers din proiectare” ce are ca obiectiv să adreseze această 
provocare prin crearea de medii de învățare cu adevărat diverse și integrate unde 
studenții pot căpăta o înțelegere profundă asupra modurilor în carep perspectivele 
alternative conduc inovarea și creativitatea. Astăzi rețeaua are patru școli primare 
și secundare deservind peste 1.500 de studenți.

Ce face acest model unic?
Prospect Schools oglindesc aproximativ diversitatea orașului. La campu-

sul Windsor Terrace, spre exemplu, 41% din cei 324 de studenți gimnaziali de la 
Windsor Terrace sunt albi, 34% sunt latino, 11% sunt negri și 6% asiatici. Jumătate 
din studenții săi sunt din zone dezavantajate economic, iar 25% primesc servicii de 
educație speciale. Niveluri similare de diversitate există în toată rețeaua de școli. 
Acest nivel de diversitate este atins prinr-un sistem de loterie aleatorizat ce nu ia în 
calcul performanțele academice anterioare ale studentului.

Fiecare detaliu de la școală este planificat prin lentila incluziunii – de la ma-
terialul educațional la conținut la artă. Rețeaua școlară de asemenea angajează 
profesori ce reflectă diversitatea populației studențești – mai bine de jumătate din 

64 Kuscera, et al. 2014.
65 Hall, 2016.
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profesori sunt de culoare. Clasele sunt proiectate pentru a fi incluzive și diverse, 
asigurând o balanță rasială și etnică a studenților, precum și de fluență în limba 
engleză, gen, identitate sexuală și orientare sexuală.

Liceul oferă de asemenea și cursuri avansate integrate – un model ce permite 
fiecărui student să aleagă să intre într-un curs avansat mai degrabă decât să fie 
plasat pe o cale accelerată bazată pe performanțe anterioare. Obiectivul acestei 
abordări este asigurarea echitabilității prin înlăturarea potențiala preconcepție a 
profesorului în sistemul de urmărire, înlăturare testării ce a direcționat în mod 
notoriu cursurile acestea către studenți albi din clasa mijlocie, și de a face cursurile 
complicate mai puțin intimidante de încercat.66

În plus față de promovarea incluziunii și diversității, rețeaua integrează în-
vățarea la aplicabilitatea în lumea reală folosind aptitudini de cetățenie globală. 
Studenții pot fi provocați, spre exemplu, să proiecteze o alternativă la plasticele de 
unică folosintă.

Mecanismele permițătoare
Pentru a implementa eficient acest model, fiecare profesor și administrator de 

școală participă în fiecare stagiu de formare normală în echitabilitate și incluziune.
Rețeaua de asemenea se bazează pe sprijinul experților, cercetătorilor și 

ONG-urilor – inclusiv Bill & Melinda Gates Foundation, Columbia University 
Teachers College și Diverse Coalition of Charter Schools – pentru a evalua consec-
vent, a valida, codifica și mări la scară abordările rețelei cu privire la integrare.

Dovezile succesului
În 2019, studenții Prospect Charter School au performat mai bine decât egalii 

lor din alte Școli Charter din New York City și din restul statului la subiecte precum 
testele standardizate de matematică și engleză. La matematică, spre exemplu, 73% 
din studenți au demonstrat proeficiență în examenele statale, comparativ cu media 
statului de 47%.67

Statele Unite
Tallahassee Community Collegem Centre for Innovation, Digital Rail Project: 
Permițând accesul și incluziunea prin învățare cu adevărat mobilă
Ca multe instituții de educație superioară, Talahassee Community College (TCC) 
are un program robust “dublă înscriere” unde cursurile sunt oferite studenților în 
școlile primare și secundare. Centre for Innovation al TCC angrenează multe dintre 
parteneriatele educaționale ale instituției prin care școala plănuiește să facă noi 
drumuri către cursurile și carierele STEM și se conectează cu studenții încă de la 
școala primară pentru a construi aceste drumuri. TCC se concentrează mai ales pe 

66 Hawkins, 2019.
67 OCDE, 2010.
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școli din zona cu cele mai mici venituri din Florida prin instrucțiuni directe, explo-
rare de cariere și educație tehnică, și sfătuirea privind tranziția către colegiu. Pen-
tru a sprijini aceste eforturi, TCC a încheiat parteneriate cu angajatori locali pentru 
a proiecta Digital Rail Project

Ce face acest model unic?
Digital Rail Project oferă laboratoare de tehnologie mobile în trailere lungi de 

8 metri, ecihpate cu sisteme virtuale și de realitate augmentată, robotică, printare 
3D și cele mai noi lucruri într-o gamă largă de tehnologii. Aceste tehnologii sunt fo-
losite în școli și cartiere mai puțin deservite, împreună cu sfaturi de știintă aplicate 
pentru oricine călătorește cu Digitail Rail. Studenții se angajează în proiecte con-
centrate pe aplicabilitate tehnologiei la scenarii din lumea reală. Spre exemplu, în 
2019, studenții de gimnaziu au folosit Roboți Ozobot pentru a rezolva o problemă 
a traficului în comunitatea lor.

Pentru a asigura alinierea cu viitoare aptitudini necesare, Digital Rail Team 
are parteneriate cu Business Industry Leadership Team (BILT) – un grup condus 
de anumiți decani de la TCC în colaborare cu peste 30 de angajatori locali. BILT se 
întâlnește de două ori anual pentru a trece în revistă cadrul de aptitudini al progra-
mului, și votează pe care aptitudini ar trebui prioritizate în curriculum. Decanii și 
profesorii apoi colaborează cu compania de tehnologie a educației Viridis Learning 
pentru a proiecta curriculumul ce este aliniat acelor aptitudini.

Materialele educaționale sunt disponibile online iar activitățile sunt proiectate 
pentru a fi individuale, permițând studenților să se miște în ritmul lor.

Mecanisme permițătoare
Digital Rail Project are parteneriat cu Viridis Learning pentru a evalua fiecare 

student la admitere, a dezvolta grupuri în funcție de aptitudini și a crea Pașapoarte 
de Aptitudini pentru fiecare student/ Aceste pașapoarte digitale vor permite stu-
denților să conecteze aptitudinile dezvoltate în Digital Rail Project cu joburi ce se 
potrivesc cel mai bine acelui set de aptitudini pentru a le permite studenților să 
înțeleagă viitorul drum în carieră.

TCC de asemenea a proiectat și un panou de control parental, ce permite pă-
rinților să vadă date în timp real privind angajările pe drumurile de calificare și 
diplomă sprijinite de Rail Project în care s-au angajat copii lor.

Pentru a asigura mărirea la scară, profesorii TCC și personalul Digital Rail for-
mează profesorii de școală primară și secundară despre cum să replice și mărească 
lecțiile Digital Rail, adesea donând echipament mostră – precum laptopuri, roboți 
și alte tehnologii educaționale – către școlile partenere.

Dovezile succesului
Trailerul Digital Rail Project a ajuns la peste 2.500 de studenți în cartierele cele 

mai sărace din Tallahassee în ultimul an academic, introducându-i în demonstra-
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ții și experiențe customizate cu privire la programele colegiului și expunându-i la 
oportunități de carieră în media digitală, design web și programare web, dezvoltare 
de aplicații, printare 3D și prototipare rapidă, și cibersecuritate.

Educația colaborativă și bazată pe rezolvarea problemelor
Conținut bazat pe proiect și problemă, necesitând colaborarea și putând 
oglindi mai bine viitorul în muncă
Peru
Innova Schools: O abordare cu mai mulți factori de decizie pentru un model colaborativ 
mixt de învățare
Peru s-a clasat aproape de fund în Programul pentru Evaluarea Internațională Stu-
dențească al OCDE (PISA) în 2009, având performanțe slabe în măsurători privind 
cititul, matematica și aptitudinile științifice.68 Pentru a adresa această discrepanță 
educațională, Intercorp Peru Ltd., IDEO – o companie de design și consultanță – și 
un inginer pe nume Jorge Yzusqui au încheiat un parteneriat în 2011 pentru a pro-
iecta Innova Schools ca o alternativă incluzivă – 130 de dolari pe lună – la educația 
de înaltă calitate.69 Innova acum are impact asupra 42,000 de studenți din țară, cu 
țelul de atinge 60 de școli și 50,000 de studenți până în 2020. Modelul se concen-
trează pe învățarea mixtă centrată pe student, folosind tehnologia pentru studiul in-
dependent și învățare în grupuri mici bazate pe proiect, cu facilitarea unui profesor.

Ce face acest model unic?
Aproximativ 70% din timpul studenților la Innova este dedicat învățării în 

grup – adesea în grupuri mici – cu profesorul servind drept facilitator.70 Cealaltă 
porțiune se concentrează pe studiul independent folosind unelte educaționale on-
line precum Khan Academy, Alekx și alte platforme. Studenții își dezvoltă propriile 
obiective și drumuri educaționale, iar profesorii oferă ghidaj după cum este nece-
sar. Școlile oferă spații de lucru dinamice, inclusiv pereți mobili ce permit studenți-
lor și profesorilor să tranziționeze rapid între educație de grup mare sau mic.

Fiecare copil participă în programul de inovare al școlii, care provoacă studen-
ții să proiecteze soluții unice la o provocare socială. Fiecare provocare este proiec-
tată să aibă final deschis, permițând studenților să se concentreze pe crearea de 
idei și procesul de proiectare decât pe a găsi un “răspuns” (spre exemplu, “cum am 
putea reduce deșeurile în comunitatea noastră?”). Studenții colaborează pentru a 
trece prin variile stagii de gândire de design – explorare, proiectare, experimentare 
și partajare – oglindind îndeaproape procesul colaborativ pe care îl experimentează 
la locul de muncă al viitorului.

68 Quattrotochi, 2014.
69 Alcazar, 2015.
70 Penta International, 2017.
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Mecanisme permițătoare
Rețeaua școlară are parteneriate cu universități locale pentru a identifica și 

pilota noi tehnologii educaționale și a modela viitoarea sursă de profesori. Ei au un 
parteneriat în derulare cu Project Zero de la Harvard University pentru a dezvol-
ta un curs de formare de aptitudini investigative pentru profesori, spre exemplu. 
Fiecare școală lucrează direct cu ONG-urile locale, liderii de guvern și din sectorul 
privat pentru a implementa modelul Innova.

Rețeaua a creat și un centru de resurse pentru profesori – o piață online pentru 
lecții de calitate garantată pentru fiecare subiect pentru fiecare clasă. Toate lecți-
ile sunt proiectate în jurul standardelor comune, iar piața permite profesorilor să 
schimbe bune practici și expertiză pe implementarea lecțiilor.

În final, rețeaua are un departament dedicate de inovare responsabil pentru 
proiectarea, prototiparea și pilotarea de noi idei în patru arii cheie: științe, spațiu, 
sisteme și infrastructură. Departamentul se asigură că modelul Innova este în con-
formitate cu cele mai noi practici în educație.

Dovezile succesului.
În 2013, 61% din studenții de clasa a doua ai Innova au atins proeficiența în 

examenele federale la matematică, comparativ cu media națională de 17%. Evalua-
cion Censal de Estudiantes din 2016, o evaluare națională pentru studenții de clasa 
a doua, a arătat că 77% din studenți erau la nivelul clasei la citire, comparativ cu 
53% în alte școli private.

Oman
British School Muscat: Folosind învățarea prin descoperire pentru educația colaborativă
British School Muscat este o școală internațională ce deservește aproape 1.200 de 
studenți din peste 70 de țări. A fost fondată prin Ordin Regal oferit de Maiestatea 
Sa Sultanul Qaboos bin Said al Said în 1973, ceea ce a permis școlii să aibă un grad 
de autonomie când au creat modelul curriculumului.

Ce face modelul unic?
British School Muscat (BSM) a dezvoltat un curriculum bazat pe învățarea prin 

descoperire – o abordare centrată pe student unde mai multe subiecte sunt inte-
grate în proiecte colaborative concentrate pe experiență mai mult decât pe produ-
sul final sau pe răspuns. Această abordare interdisciplinară permite studenților să 
creeze conexiuni între variate zone de conținut și să se concentreze pe aptitudini 
specifice pentru a aplica acel conținut la lumea reală. 

Spre exemplu, după ce au învățat despre munca naturaliștilor și behavioristilor 
animalelor – precum David Attenborough și Jane Goodall – studenții au creat o 
campanie despre plasticele de unică folosință. Prin tot acest proiect, studenții au 
scris eseuri convingătoare pentru a convinge publicul să interzică plasticele de uni-
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că folosință și a calculat cât mult plastic ar salva BSM dacă toată lumea de la școală 
ar fi refuzat o pungă de plastic. Apoi ei au proiectat o alternativă la pungile de plas-
tic. Această inițiativă a combinat știință, matematică, engleză și vorbirea publică 
– subiecte care în școlile tradiționale poate au fost separate în blocuri educaționale 
independente. Școala de asemenea încorporează puternic alegere studențească. Co-
pii pot, spre exemplu, petrece timp în camera „scriitorilor ce și asumă riscuri”, unde 
pot scrie liber despre orice subiect le-ar plăcea.

Mecanisme permițătoare
Carta unică a școlii le-a dat libertatea și flexibilitatea de a implementa abordări 

inovatoare în predare și învățare.
Școala lucrează de asemenea cu companiile locale pentru a oferi învățare ba-

zată în lumea reală. Spre exemplu, după ce învață despre istoria ciocolatei, făcând 
produse de probă și cercetând piața, studenții au vizitat companii locale ce produc/
folosesc ciocolată în întreprinderile lor. Ei s-au inspirat de la aceste companii și apoi 
au creat, au marketat și au vândut propria marcă de ciocolată.

Dovezile succesului
Un studiu recent arată că peste 97% din părinți au simțit că s-a bucurat copilul 

lor să fie la British School Muscat.71 Școala se clasează mult peste media UK în toa-
te subiectele. În înțelegerea citirii, spre exemplu, 94% din studenții BSM au atins 
standardul așteptat în anul școlar 2018-2019, comparativ cu 79% din studenții UK.

Pe lângă angrenarea de impact pentru studenți și părinții lor, școala creează 
legături puternice cu Ministerul Educației din Oman; creând oportunități pentru 
profesori, lideri și oficiali să viziteze BSM și să afle despre cum învățarea prin des-
coperire este integrată în curriculum.

 Învățarea permanentă și angrenată de studenți
Un sistem unde toată lumea în mod continuu îmbunătățește aptitudinile 
existente și capătă noi aptitudini bazate pe nevoile lor individuale

Marea Britanie
Skills Builder Partnership: Mărirea la scară a unui cadru comun pentru dezvoltarea de 
aptitudini permanente 
Skills Builder Partnership este un parteneriat global ce lucrează cu școli, profesori, 
angajatori și alte organizații pentru a construi aptitudinile necesare în copii și ti-
neri. Rețeaua sa include 514 școli și colegii, peste 200.000 de studenți și peste 700 
de organizații.

Ce face acest model unic?
Skills Builder Partnership face legătura cu aplicabilitatea în lumea reală prin 

conectarea școlilor și angajatorilor. Companiile partenere, precum JLL, BP sau 

71 VVOB, 2018.
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Bank of America, găzduiesc studenții în birourile lor pentru vizite la muncă, eveni-
mente de cunoaștere lideri și ateliere relevante jobului. În anul școlar 2018-2019, 
peste 121 de angajatori au participat în schimbul de loc de muncă.

Pentru a asigura alinierea tuturor participanților și pentru a asigura că stu-
denții au un mecanism pe viață pentru a urmări propriul progres în dezvoltarea 
aptitudinilor, parteneriatul dezvoltă un cadru pentru o limbă comună a aptitudi-
nilor. Acesta se concentrează pe construirea de opt aptitudini esențiale între copii 
și tineri, incluzând ascultarea, prezentarea, rezolvarea de probleme, creativitatea, 
reziliența, colaborarea și leadership. Fiecare aptitudine este clar definită și defalca-
tă în pași predabili specifici, borne și indicatori de perfecționare în funcție de grupa 
de vârstă. Fiecare participant în parteneriatul global poate apoi folosi acest cadru 
și evaluările aferente pentru a măsura progresul studentului către perfecționarea 
acelor opt aptitudini. Partenerii din sectorul privat au jucat un rol cheie în proiec-
tarea acestui cadru pentru a se asigura că cele opt aptitudini esențiale sunt aliniate 
cu așteptările viitoarelor nevoi de forță de muncă.

Parteneriatul colaborează cu parteneri din sectorul privat pentru a implemen-
ta acest cadru în propriile lor organizații pentru a construi un limbaj comun de 
aptitudini ce urmărește participanții până la angajare.

Mecanisme permițătoare
Parteneriatul a dezvoltat două unelte unice pentru a măsura progresul studen-

tului către perfecționarea celor opt aptitudini esențiale: o evaluare a profesorului și 
o autoreflecție a studentului. Aceste unelte ajută școlile și organizațiile să înțeleagă 
cum să diferențieze abordarea lor în funcție de nevoie fiecărui student.

Programul de asemenea are și propria sa platformă digitală cu resurse pentru 
implementatori. Ea include o bancă de activități și videouri specifice aptitudinilor 
pentru a sprijini învățarea în fiecare pas de perfecționare, un set de unelte pen-
tru angajatori ce caută să lucreze cu copii și tineri pentru a sprijini dezvoltarea de 
aptitudini esențiale, și seturi de unelte pentru cum să integrezi cadrul în sisteme 
școlare mai largi.

Dovezile succesului
Studenții participanți la programe Skills Builder au arătat acum 62% mai mult 

progres către perfecționare a aptitudinilor esențiale decât egalii lor neparticipanți.
Profesori din 12 țări folosesc acum modelul Skills Builder, toți folosind o abor-

dare similară pentru a construi cele opt aptitudini esențiale.

Ecuador
Skilling for Sustainable Tourism: Accelerarea învățării permanente pentru a modela 
turismul sustenabil și industria turistică
Sectorul în creștere de turism și călătorii al Ecuadorului este proiectat să își ridice 
contribuția la creșterea economică din anii viitori și este un contributor major la an-
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gajarea tinerilor din țară. Între 2014 și 2015, angajarea tinerilor în această industrie 
a crescut cu 63%. În acest context, Skilling for Sustainable Tourism al non-profitului 
din educație VVOB Education for Development lucrează cu o rețea de 21 de școli 
(peste 4.000 de studenți) în provinciile Quito și Manabi ale Ecuadorului pentru a 
livra aptitudinile ce permit accesul la angajare în această piață în creștere.

Ce face acest model unic?
Programul Skilling for Sustainable Tourism aduce laolaltă experți cheie și lideri 

în industria călătoriilor și a turismului cu Ministerul Turismului pentru a proiecta 
și implementa un curriculum care dezvoltă vitoarea forța de muncă din turism a 
Ecuadorului. Quito și Manabi – cele două provincii în care operează programul – 
au fost selectate intenționat bazat pe potențialul lor turistic și pe concentrarea de 
școli care deja ofereau cursuri în zona turismului.

Programul are ca scop să ridice calitatea cursurilor de turism din aceste provin-
cii pentru a permite drumuri către angajare în sector. Curriculumul are un centru 
de atenție unic pe permiterea sustenabilității în industria turistică a țării pentru a 
promova inovație viitoare în sector. Programul îmbunătățește calitatea educației 
turistice prin aceste trei mari pârghii: formarea profesorilor în cele mai noi trenduri 
și practici din turism; dezvoltarea de conținut de studiu aliniat cu standardele din 
indusrie; și oferirea către studenți de oportunități de învățare la locul de muncă. 
Prin această abordare experiențială a educației, programul expune studenții către 
viitoare oportunități de angajare, și îi antrenează într-un mod avizat de industrie 
pentru a le mări angajabilitatea în viitor.

Datorită alinierii puternice a Skilling for Sustainable Tourism cu companiile 
din călătorii și turism, programul poate rămâne agil și sensibil la trendurile emer-
gente din industrie, creând o nouă abordare la promovarea învățării permanente. 
Un comitet de îndrumare – compus din ministerele turismului și educației, precum 
și lideri ai sectorului de afaceri – se întâlnește regulat pentru a asigura alinierea 
curriculumului cu nevoile industriei.

Mecanismele permițătoare
Sectorul privat joacă un rol cheie în dezvoltarea și implementarea programu-

lui Skilling for Sustainable Tourism. Un comitet de lideri din sectorul privat oferă 
informații despre industrie și oferă recomandări pentru a se asigura că proiectarea 
programului și a curriculumului sunt aliniate cu cele mai noi practici din indus-
trie. Dezvoltarea profesională a profesorilor este oferită parțial de parteneri din 
industria călătoriilor și turismului pentru a se asigura că profesorii sunt la curent 
cu ultimele aptitudini necesare pentru a construi un sector prosper și sustenabil de 
turism. Partenerii din afaceri de asemenea oferă oportunități de practică ca studen-
ții să poată căpăta experiență în sectorul turistic, și pot funcționa ca judecători în 
competiții relevante interșcolare bazate pe proiecte.
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Proiectarea și implementarea programului sunt de asemenea facilitate de coo-
perarea dintre Ministerul Educației și Ministerul Turismului. Cel dintâi asigură că 
implementarea programului în școlile publice este în conformitate cu standardele 
naționale, pe când cel din urmă oferă informații privind partneri strategici din in-
dustria călătoriilor și turismului ce ar putea ajuta la angrenarea acestei inițiative.

Dovezile succesului
Mulți dintre studenții Skilling for Sustainable Tourism sunt angajați de către 

companiile unde fac practică. Pe lângă crearea de sisteme educaționale mai agile ce 
contribuie direct la angajarea locală și modelarea unei industrii sustenabile de tu-
rism, programul contribuie și la paritatea de gen. Aproape 60% din beneficiarii lui 
sunt fete, prezentând o oportunitate de a mări procentajul femeilor de pe piața de 
muncă prin această industrie, într-o țară unde femeile sunt în genere reprezentate 
mai slab în forța de muncă. 

Concluzie: O agendă de acțiune pentru accelerarea tranziției  
la Educația 4.0
Există o nevoie urgentă de actualizare a sistemelor de învățământ pentru a putea 
dota copiii cu abilități necesare pentru a se descurca în viitor, atât în ceea ce pri-
vește munca cât și societatea. Cadrul Educația 4.0 oferă o viziune pentru modul 
în care sistemele educaționale pot fi actualizate pentru a veni în întâmpinarea ne-
voilor viitoare ale copiilor. Această transformare necesită schimbarea conținutului 
educațional pentru a include atât abilități tehnice cât și cele centrate pe individ, 
abilități necesare pentru a construi economii în creștere și incluzive și societăți și, 
de asemenea, necesită schimbări în experiențele educaționale, care oglindesc mai 
îndeaproape viitorul forței muncii.

În timp ce multe școli, programe și sisteme școlare sunt în stadiu de pionierat 
în tranziția către Educația 4.0 - inclusiv cele 16 prezentate în această lucrare - crea-
rea unei schimbări la nivel de sistem va necesita o colaborare mai strânsă între mi-
nisterele educației, educatori și liderii din sectorul privat pentru a conecta și adapta 
aceste eforturi de a crea sisteme de educație holistică. Activarea cadrului Educația 
4.0 va necesita o aliniere mai mare între actorii implicați, la definirea și evalua-
rea abilităților necesare viitorului, pregătirea cadrelor didactice pentru a conduce 
această tranziție și îmbunătățirea conectivității între școli și sisteme școlare.

În acest scop, Platforma Forumului Economic Mondial pentru Modelarea 
Viitorului Noii Economii și Societăți îi invită pe miniștri de educație și directorii 
executivi care au merite deosebite în ce privește educația, precum și alte părți inte-
resate, să se alăture platformei Forumului, pentru a defini și implementa o agendă 
de acțiune holistică pentru implementarea Educație 4.0. Inițiativa își propune să 
mobilizeze părțile cheie interesate în trecerea la Educația 4.0, prin implementarea 
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de noi politici naționale de educație, care să popularizeze aceste schimbări de con-
ținut și experiență, în sistemele publice de învățământ; prin susținerea profesorilor 
în implementarea acestor noi viziuni prin dezvoltarea de abilități noi și suplimen-
tare; încurajând schimbul de bune practici între școli și sisteme școlare; și constru-
ind mecanisme de evaluare a progresului în raport cu aceste obiective.

Inițiativa Educatia 4.0 va contribui la viziunea Platformei pentru Modelarea 
Viitorului Noii Economii și Societăți de a avea ca rezultat 1 miliard de oameni cu 
educație și locuri de muncă mai bune, până în 2030. Solicităm tuturor părților inte-
resate să ni se alăture în acest efort important.



Școlile pilot sau cum implementăm pas cu pas educația 4.0
Studiu de caz: Schimbarea paradigmei educației

Marian Staș

Raport de stare personal
Activitatea mea publică, specifică și măsurabilă, în materia transformării Școlii ca 
sistem în România îmi conferă suficientă legitimitate pentru a caracteriza cu acu-
ratețe, din perspectivă personală, procesul strategic necesar al schimbării urgente a 
paradigmei Educației, care, în esență, este unul de leadership. Sunt parte a acestui 
proces. Am inițiat o seamă de teme care, în timp, au devenit bun public. Și, mai pre-
sus de orice, îmi pasă la modul absolut ca România secolului XXI să aibă o Școală de 
secol XXI, și nu de secol XIX-XX, ca acum. Așa încât am decis să ilustrez la început 
tema acestui exercițiu fără precedent, de leadership asumat societal, cu povestea 
mea personală, care spune multe despre trecutul străzii, de bună voie, la români. 
Știți pilda, e clasică1:

„Doamna învățătoare întreabă:
− Copii, ce fapte bune ați făcut?
− Eu am ajutat o bătrână să treacă strada! zice Ionel
− Și eu l-am ajutat pe Ionel sa treacă bătrâna strada! spune Georgică
− Și eu i-am ajutat pe Ionel și pe Georgică să treacă bătrâna strada! zice Costache
− Bine! Dar de ce a fost nevoie de atâția copii pentru a trece o bătrână strada?
− Pentru că nu vroia în ruptul capului!”
De bună seamă, toți avem fricile noastre pe deplin întemeiate, când vine vorba 

de schimbare. De aici, și rezistența firească la nou. Prevalenţa de netăgăduit (67%-
33%) a comportamentelor umane și organizaționale de natură defensivă în raport 
cu cele constructive este clar documentată știinţific și prezentă pe piaţă în instru-
mentare psihometrice de clasă mondială (de exemplu, în modelul circumplex2). Dar 
de aici și până la a subzista încremeniți în negare de peste treizeci de ani de la clipa 
astrală Decembrie 1989, paralizați la gândul necesarelor acțiuni de transformare 
autentică a Școlii ca sistem e cale extrem de lungă, iar rațiunile acestei paralizii – 

1 http://bancuri.romaniax.ro/bancuri/copii-ce-fapte-bune-ati-facut/
2 http://www1.humansynergistics.com/ro/abordarea-noastr%C4%83/modelul-circumplex-
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chiar dacă de înțeles până la un punct – sunt de neacceptat, după toate standardele 
de politici publice acceptate în lumea civilizată modernă.

Iată raportul de stare personal, la zi.
22 noiembrie 2004. Ziarul Financiar. Am publicat articolul Școala pe bune – 

O declarație de iubire cu altfel de cuvinte3

29 noiembrie 2004. Ziarul Financiar. Am publicat articolul România pe 
bune4

De atunci, sintagma România pe bune începe cu Școala pe bune a intrat în conștiin-
ța publică, traducând în cuvinte simple adevărul nostru fundamental: transforma-
rea autentică a societății nu are cum porni de altundeva decât de la transformarea 
Școlii ca sistem. Apărarea apără. Sănătatea vindecă. Justiția împarte dreptatea. Iar 
Educația este unicul generator de resursă umană al oricărei societăți. Dacă e formă cu 
fond, atunci societatea va fi puternică, eficientă prosperă. Dacă e formă fără fond și 
absolvenții inepți de azi devin cetățenii inepți de mâine, atunci starea Educație de-
vine imediat, cum e cazul acum la noi, amenințare directă la fibra profundă a nației. 
Educație făcută de mântuială, amenințare la securitatea națională a României – ce 
poate fi mai grotesc și periculos deopotrivă?

Iunie 2006. Tribuna Învățământului nr. 855-856. Am publicat articolul Eu 
sunt ministrul Educației, care a generat emoții și reacții intense în spațiul public (de-
talii, aici5, unde găsiți și textul cu pricina, citat la primul link, stas.doc) Am marcat, 
atunci, primul exercițiu public formal de a pune laolaltă Educația și instrumentarul 
tehnic de leadership (valori; viziune; misiune; obiective; planuri de acțiune; indica-
tori de evaluare SMART) Explicitam astfel teza titlului:

Preiau portofoliul Educaţiei imediat și păstrez mandatul timp de 6 ani. Pe 
întreaga durată, coordonez procesul transformării Școlii ca sistem în România. Mie 
îmi revine responsabilitatea punerii în fapt a acestui proces și mi-o asum 
integral. Răspunderea faţă de fiecare suflet de dascăl sau elev sau student 
care respiră în Școală îmi aparţine. Din acest moment, începem și facem ȘCOA-
LA PE BUNE.

Am în vedere trei argumente ale acestei transformări.
Argumentul istoric. Acum, în esența sa, Școala funcționează conform unui 

model inadecvat timpului prezent și celui viitor. A treia mare transformare a Școlii 
românești moderne, după cea articulată de Spiru Haret în anii 1890-1900 și după 
reforma comunistă din 1948, încă nu a avut loc.

Argumentul social. Subsistemul public principal pentru schimbarea infras-
tructurii mentale a societăţii este Educaţia. Acum România are nevoie, urgent, de 

3 https://newskeeper.ro/articol?id=09F99B5BA8F1A678BE769E55320D18EE&da-
ta=2004-11-22

4 https://www.zf.ro/profesii/romania-pe-bune-2898602/
5 http://forum.portal.edu.ro/index.php?showtopic=64167
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schimbarea infrastructurii sale mentale în acord cu schimbările generate de adera-
rea la Uniunea Europeană, prin urmare Educaţia devine proiectul său public numă-
rul 1.

Argumentul economic. Investiţia în educaţie este profitabilă. Rata de rentabi-
litate a investiţiei în educaţie se situează între 5-30%, conform statisticilor O.E.C.D.

Noiembrie 2007. Am depus, la ambele Camere ale Parlamentului României, 
petiția Adoptarea, la 1 Decembrie 2007, a Pactului Politic asupra Educației în România6, 
difuzată online și semnată de peste 1800 persoane.

Decembrie 2012. Am publicat primul articol pe blogul7 administrat de plat-
forma adevarul.ro.

Ianuarie 2012. Am început protestul civic pentru curriculum8, pe care l-am con-
tinuat până azi – anume, pledoaria publică pentru arhitecturi curriculare de secol 
XXI în învățământul preuniversitar din România

2013. Am publicat volumul România pe bune începe cu Școala pe bune9

2014. Am publicat volumul Educație și securitate națională. Vulnerabilități, ame-
nințări, soluții10

2015. Împreună cu dl Șerban Iosifescu, am publicat volumul Educație, securita-
te națională, transformare culturală. Argument consolidat pentru schimbarea paradig-
mei Educației în România11

2016. Împreună cu dna Iunona Staș, am publicat volumul 2016, anul ratat. 
Patologia imposturii curriculare12 (prefață: prof. univ. dr. Mircea Miclea)

2016. Am pregătit o candidatură independentă la Senatul României. Progra-
mul meu politic: ȘCOALA PE BUNE • UNIREA, ACUM!13

2016. Am publicat volumul ȘCOALA după Solomon Marcus. Tribut răzvrătitului 
academician14

2018. Am publicat volumul Timpul “rinocerilor”. Educație batjocorită politic 
1989-201815 (prefață: Ion M. Ioniță, senior editor, Adevărul)

6 https://petitieonline.ro/petitie/25010037
7 https://adevarul.ro/blogs/marian.stas
8 https://adevarul.ro/educatie/scoala/2020-tipping-point-1_5dfc98dd5163ec427133f3fe/in-

dex.html
9 https://carturesti.ro/carte/romania-pe-bune-incepe-cu-scoala-pe-bune-215548
10 https://carturesti.ro/carte/educatie-si-securitate-nationala-245194
11 https://www.libris.ro/educatie-securitate-nationala-transformare-BMI978-606-94062-8-1-

-p1256453.html
12 https://www.libhumanitas.ro/marian-stas-iunona-stas-2016-anul-ratat-patologia-impostu-

rii-curriculare-bmi-publishing-2016.html
13 https://www.pactpentruromania.ro/pact-pentru-romania-marian-stas-pentru-senat
14 https://www.libris.ro/scoala-dupa-solomon-marcus-marian-stas-BMI978-606-8038-20-9-

-p1073311.html
15 https://www.libris.ro/timpul-rinocerilor-marian-stas-BMI978-606-8038-30-8--p1256452.

html
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2018. Am publicat volumul Centenarul trădatei Re-Uniri. România batjocorită 
politic 1989-201816

2019. Am promovat teza activării articolului 26 din Legea Educației Na-
ționale nr. 1 / 2011, ce prevede stabilirea, prin hotărâre a Guvernului, a funcţio-
nării în sistemul de învăţământ preuniversitar a unor unităţi-pilot, experimentale și de 
aplicaţie, ca instrument pentru pilotarea unor arhitecturi curriculare și de carieră 
didactică adecvate timpurilor pe care le trăim

Ianuarie 2020. Am acceptat invitația de a mă alătura echipei de consilieri17 a 
ministrul Educației și Cercetării, cu misiunea punerii în fapt a școlilor-pilot, înce-
pând cu anul școlar 2020-2021

2015-2016. România Educată iese în arena publică
Schimbarea paradigmei Educației în România poate avea loc doar în con-
dițiile asumării sale organice la nivel societal, deoarece este un proces fără 
precedent în istoria ultimilor 70 de ani.

Asumarea la nivel societal poate avea loc doar în condițiile asumării institu-
ționale la vârf a unui proces de schimbare adaptivă cu impact în întreaga 
societate. În cazul României, din motive de legitimitate constituțională maximă 
în raport cu societatea, vârful instituțional este, în mod necesar, Președintele Ro-
mâniei. 

Asumarea instituțională la vârf poate avea loc doar în condițiile formulării 
corecte a problemei schimbării paradigmei Educației, în termeni de lea-
dership real – respectiv, de confruntare onestă a tuturor nivelurilor societății cu 
starea de fapt reală a sistemului public al Educației.

Temele de proces enunțate mai sus reprezintă țesutul conceptual strategic al 
proiectului prezidențial ROMÂNIA EDUCATĂ18, inițiat în 2016, sub auspiciile Ad-
ministrației Prezidențiale.

În orice alte condiții, schimbarea este respinsă și întregul proces eșuează, așa 
cum au probat ultimii 30 de ani de existență instituțională democratică a României.

În 9 iunie 2015, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a aprobat Strategia 
Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2015-201919, document ce poziționează 
Educaţia drept dimensiune strategică pentru securitatea naţională.

Am salutat demersul (necesar și corect tehnic, în opinia mea) deoarece el situ-
ează leadershipul schimbării paradigmei Educaţiei la nivelul maxim de legitimitate 

16 https://www.librariaeminescu.ro/ro/isbn/606-8038-40-7/Marian-Stas__Centenarul-trada-
tei-re-uniri-Romania-batjocorita-politic-1989-2018.html

17 https://www.educatieprivata.ro/marian-stas-a-devenit-consilier-in-ministerul-educatiei/
18 http://www.romaniaeducata.eu/
19 http://www.presidency.ro/static/Strategia%20Nationala%20de%20Aparare%20a%20Tarii.

pdf 
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reprezentativă pentru societate: șeful statului. Bornele acestei asumări la vârf (top 
leadership commitment) sunt:

•  Conștientizarea existenţei unui context internaţional definit de „schimba-
rea paradigmei” sale (introducere; p. 3), ce impune o abordare neconvenţională a 
securităţii naţionale a României

•  Promovarea inspirată și curajoasă a conceptului de securitate naţională ex-
tinsă (p. 5, paragraf 3), ca răspuns la schimbarea paradigmei contextului interna-
ţional

•  Definirea „reducerii decalajelor de dezvoltare și reconstrucţiei marilor siste-
me publice” (educaţie, sănătate, protecţie socială) drept interes naţional de securi-
tate (p. 8-9, paragraf 20)

•  Definirea „dezvoltării consolidate, durabile și adaptate schimbărilor sociale 
a marilor sisteme publice” drept obiectiv naţional de securitate, din perspectivă 
internă (p. 9, paragraf 22)

•  Alegerea abordării extinse pentru evaluarea ameninţărilor, riscurilor și vul-
nerabilităţilor la adresa securităţii naţionale, adăugând factori PEST-E (politici, 
economici, sociali, tehnologici și de mediu/environment), la cei de natură strict mi-
litară (p. 14, paragraf 46)

•  Definirea educaţiei drept vulnerabilitate la adresa securităţii naţionale 
(p. 16, paragraf 65)

•  Definirea distinctă a dimensiunii sociale și demografice (p. 21-22, secţiunea 
4.2.7) drept direcţie de acţiune și modalitate principală de asigurare a securităţii 
naţionale; prima linie de acţiune specifică vizează „conturarea unui amplu proiect 
naţional de educaţie, care să asigure mecanisme de planificare pe programe, 
proiecte și performanţă.”
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Proiectul prezidențial „România Educată” a generat până în prezent următoa-
rele rezultate specifice și măsurabile20:

•  au fost consultați mii de români privind dezvoltarea educației până în 2030. 
Dintre aceștia, peste 8000 au răspuns chestionarului online propus de Admi-
nistrația Prezidențială, restul participând la evenimentele organizate de Adminis-
trația Prezidențială sau de terți cu scopul consultării unui număr cât mai mare de 
români;

•  au fost organizate opt dezbateri regionale;
•  au fost organizate șapte grupuri de lucru care au reunit reprezentanți 

ai autorităților publice centrale și locale cu responsabilități în educație și cerceta-
re, reprezentanți ai societății civile și ai mediului privat, reprezentanți ai actorilor 
interesați etc. Au fost găzduite la Palatul Cotroceni patru întâlniri de lucru pentru 
fiecare grup de lucru – participarea fiecărei persoane fiind voluntară;

•  au fost astfel implicate peste 140 de persoane în elaborarea documen-
telor lansate în dezbatere publică;

•  a fost redactat un document de viziune și strategie pentru dezvoltarea 
educației și cercetării românești în perioada 2018 – 2030, pe baza opiniilor româ-
nilor consultați;

•  au fost elaborate șapte documente tehnice – câte unul pentru fiecare temă 
prioritară a proiectului – care propun obiective strategice și acțiuni ce pot contribui 
la atingerea viziunii pentru 2030;

•  au fost incluse în calendarul evenimentelor sub egida Proiectului „România 
Educată” un număr de 65 de activități organizate de terți care au adus o contribu-
ție valoroasă proiectului, dezbătând teme conexe acestuia;

•  au fost finalizate, împreună cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică, patru documente de politici publice care completează rezulta-
tele proiectului „România Educată” pe temele: (1) carieră didactică, (2) ma-
nagement educațional, (3) echitate și (4) educație timpurie. Documentele au fost 
elaborate în cadrul unui proiect inițiat și coordonat de către Administrația Prezi-
dențială și finanțat prin intermediul Serviciului de Sprijin pentru Reforme Struc-
turale al Comisiei Europene.

Management = COMPLEXITATE. Leadership = SCHIMBARE
Ronald A. Heifetz21 subliniază importanța separării între probleme tehnice și 
probleme adaptive. Primele cer soluţii tehnice, în care ingredientul principal este 
exercitarea autorităţii; celelalte cer soluţii adaptive, puse în operă prin procese de 
leadership. 

20 http://www.romaniaeducata.eu/despre/
21 https://www.amazon.com/Leadership-Without-Answers-Ronald-Heifetz/dp/0674518586
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Schimbarea adaptivă generează disconfort deoarece, prin însăși natura sa, in-
cumbă pierderi semnificative pentru cei care se confruntă cu această schimbare: sta-
tut; convingeri; atitudini; obișnuinţe. Atunci când oamenii simt iminenţa pierderii 
valorilor în care cred cu tărie, primul impuls este cel de rezistenţă prin orice forme 
la schimbare și de evitare a efortului intens necesar ajustării. Exercitarea unui lea-
dership eficient în această fază creează mediul propice reinterogării și reexaminării 
propiilor convingeri, deschizând calea cristalizării unui set nou de convingeri și va-
lori. Pentru realizarea în fapt a acestui proces adaptiv, Heifetz identifică următoare-
le resurse disponibile liderului și grupului care au a face faţă schimbării:

1. Câștigarea atenţiei grupului. Aceasta este sursă critică de putere, și o 
resursă pe care liderul o poate folosi pentru calibrarea focalizării asupra direcţiilor 
de acţiune prioritare

2. Accesarea informaţei necesare schimbării
3. Articularea problemelor și formularea întrebărilor, modalităţi prin 

care este transmisă semnificaţia acţiunilor și prin care se stabilesc direcţiile de efort 
principale

4. Orchestrarea conflictului. Gestionat inteligent, conflictul este produc-
tiv. Liderii pot folosi disonanţele și diferenţele penmtru a determina grupul să se 
angajeze în efortul adaptiv

5. Alegerea echipei (a participanţilor). A decide participanţii în conversaţiile 
cruciale și în luarea deciziilor constituie o resursă puternică de influenţare a rezul-
tatelor dezirabile.

Leadershipul manifestat în situaţiile provocărilor de natură adaptivă trebuie 
să aibă capacitatea de a gestiona perioade lungi de anxietate și, de asemenea, să 
evalueze foarte exact capacitatea grupului de a face faţă diferitelor niveluri de stres. 
Există câţiva factori-cheie ce pot ajuta un grup să execute sarcini de natură adapti-
vă: coeziunea internă; încrederea; delimitarea clară a sarcinilor; structura externă 
a autorităţii. Provocările adaptive vin adeseori sub formă de întrebări esenţiale, iar 
soluţiile adaptive se degajă din formularea răspunsurilor la întrebările esenţiale: 
Ce trebuie să învăţ eu ca persoană și noi toţi, ca și comunitate de profesioniști? Ce putem 
păstra și la ce trebuie să renunţăm? Ce valori cultivăm în noi și în cei pe care îi educăm? 
Vreau să intru în acest proces al transformării? Merită să rămân în el până la capăt? 

La rândul său, Dean Williams22 caracterizează clar diferențele dintre ceea ce el 
numește leadership real – respectiv, orchestrarea inteligentă a proceselor de schim-
bare adaptivă autentică – și, respectiv, leadership contrafăcut – respectiv, deturna-
rea atenției protagoniștilor spre ținte false, iluzorii. Tabelul de mai jos ilustrează 
această analiză comparată, iar fișa prescriptivă ce urmează oferă un ghid de leader-
ship real aplicat.

22 https://www.amazon.com/Real-Leadership-Organizations-Toughest-Challenges/
dp/1576753433
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Leadership „real” / Leadership „contrafăcut”
− dihotomia modelului lui Dean Williams−

Elementele leadershipului „real” Leadership „contrafăcut”:
Cum poate primi grupul un set de ţinte 
false

•	 Un lider real îi face pe oameni să pri-
vească realitatea drept în faţă – cu tot ce 
înseamnă aceasta în planul condiţiilor, 
ameninţărilor și oportunităţilor cu care 
se ei confruntă

•	 Un lider real îi face pe oameni să se 
mobilizeze și să se angajeze în efortul 
adaptiv de ajustare a valorilor, deprinde-
rilor, practicilor și priorităţilor

•	 Un lider real caută cunoașterea și 
înţelepciunea necesare pentru a-i putea 
conduce pe ceilalţi

•	 Un lider real are voinţa de a fi responsa-
bil, își asumă răspunderea statutului de 
generator al mișcării grupului

•	 Prin dorinţa „liderului″ de a domina
•	 Prin insistenţa excesivă a acestuia ca oamenii 

să i se supună
•	 Prin incapacitatea sa de a obţine deplinul 

angajament al grupului și diferitelor sale 
facţiuni

•	 Prin lipsa voinţei de a căuta soluţii în afara 
propriei zone de confort sau în afara paradig-
mei dominante

•	 Prin convingerea „liderului″ că este singurul 
în posesia „adevărului″ și singurul care „ştie″ 
care este direcţia înainte

Leadership „real”:
Procedura de diagnosticare – determinarea provocării majore

1. Lăsaţi deoparte convingerile proprii, ca să puteţi vedea ce se petrece 
cu adevărat:

•  Cum își definesc oamenii ţelurile?
•  Cum își explică ei modul în care au ajuns în situaţia respectivă?
•  Care sunt aspiraţiile lor?
•  Care consideră ei că sunt principalele impedimente în calea îndeplini-

rii aspiraţiilor lor?
•  Care sunt temerile lor cele mai profunde?
•  Ce conflicte există în rândurile lor – în cadrul grupului sau cu alte gru-

puri?

2. Diagnosticaţi dinamica facţiunilor, nu a personalităţilor din cadrul 
lor

3. Detectaţi ce aspecte ale realităţii încearcă oamenii să evite
4. Faceţi ca diferitele facţiuni să interacţioneze între ele pentru a ob-

ţine o imagine mai bogată asupra problemei și pentru a explora posibilele 
soluţii

5. DEFINIŢI PROVOCAREA PRINCIPALĂ:
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•  Refuză cumva grupul, sau o parte a acestuia, să privească realitatea în 
faţă? (provocarea ACTIVĂRII)

•  Îi lipsesc grupului capacitatea sau resursele de a-și îndeplini sarcinile actu-
ale sau de a aborda cerinţele viitoare? (provocarea DEZVOLTĂRII)

•  Este nevoie cumva de o schimbare a culturii grupului pentru a face faţă 
noilor realităţi? (provocarea TRANZIŢIEI)

•  Are grupul nevoie să-și susţină valorile, practicile și procedurile curente, 
deoarece acestea se află sub ameninţare? (provocarea MENŢINERII)

•  Are nevoie grupul să inventeze noi practici, procese și proceduri ca să reu-
șească să facă ceva ce nu s-a mai făcut până acum? (provocarea CREAŢIEI)

•  Are grupul de-a face cu o situaţie potenţial explozivă, încât tot ceea ce a 
reușit să acumuleze până acum este pus în pericol? (provocarea de CRIZĂ)

Vestea cea mai neplăcută atunci când vine vorba de schimbare – cu atât mai 
mult în cazul unei schimbări necesare profunde cum este cazul sistemului uman, 
instituţional și social de dimensiuni atât de mari pe numele său Educaţie – este că 
înainte de orice, schimbarea generează disconfort. De schimbare ni se face frică, iar 
disconfortul asociat ne doare – și atunci, de cele mai multe ori preferăm complace-
rea în status quo-ul călduţ cu care suntem obișnuiţi, deși și acesta ne displace și ne 
irită poate chiar mai mult. Tranziţia de la o realitate cu care am fost obișnuiţi la un 
nou tip de existenţă a fost solid cercetată, iar modelul clasic de curbă a schimbării 
(Elizabeth Kübler-Ross23) documentează cinci faze ale acestei tranziţii:

Șocul și refuzul de acceptare a iminenţei schimbării („Nu e adevărat! Nu mi se 
întâmplă mie!...”) – comportamentele caracteristice în această fază sunt: evitare; 
confuzie; teamă; tendinţa de a da vina pe alţii

Furia – stări caracteristice: frustrare; anxietate; iritare; rușine
Depresia și detașarea („Nu mă mai interesează nimic!...”) – stări caracteris-

tice: senzaţia de copleșire de către context: lehamite; lipsa de energie; neajutorarea
Dialogul și negocierea – stări caracteristice: impulsul de ne apropia de alţii și 

a-i face pe părtași poveștii noastre; lupta cu noi înșine de a găsi semnificaţii plauzi-
bile pentru dificultăţile prin care am trecut

Acceptarea schimbării, caracterizată de explorarea unor noi opţiuni, pe baza 
unor planuri de acţiune pe care am reușit să le construim.

Asumată transformaţional, schimbarea generează semnificaţii noi ale vieţii 
noastre, determinând creșterea stimei de sine și a încrederii în noi înșine și conso-
lidându-ne, pe cale de consecinţă, sentimentul pozitiv de siguranţă că am depășit 
momentele dificile și neplăcute ale schimbării și ne-am poziţionat într-o realita-
te nouă, căreia îi putem construi și determina regulile de funcţionare („empower-

23 http://awp.ecademy.com/node.php?id=51093 
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ment”), care acum ne aparţine pe deplin („ownership”). Ce-a fost greu a trecut: am 
pășit pragul schimbărilor adaptive și acum putem evolua la viteză de regim, trăin-
du-ne liniștiţi vieţile de zi cu zi.

Există un singur antidot la durerea și disconfortul schimbării: disponibilita-
tea de a învăţa – asumată integral, responsabil, irevocabil. Învăţăm împreu-
nă să generăm schimbare adaptivă. Începem învăţarea cu noi înșine, apoi învăţăm 
împreună cu cei din jurul nostru – până la transformarea culturii organizaţiei căreia 
aparţinem.

Acum suntem AICI. Articolul 26 LEN 1/2011. ȘCOLI-PILOT. Foaie de 
parcurs (februarie-septembrie 2020) – studiu de caz
Exemplific teza schimbării paradigmei Educației folosind instrumentarul de lea-
dership printr-un studiu de caz “în timp real”, comunicat public în premieră24 de 
ministrul Educației și Cercetării la finele anului trecut, și fundamentat pe articolul 
26 din Legea Educației Naționale nr. 1 / 2011, ce prevede funcționarea în sistemul 
de învățământ preuniversitar a unor unități-pilot, experimentale și de aplicație. 
Iată studiul de caz (draft), exemplu “ca la carte” de provocare a activării (ap. Dean 
Williams), prezentat ca o foaie de parcurs ce descrie parametrii pilotării și acțiunile 
din perioada februarie-august 2020, astfel încât primele școli-pilot să intre în 
funcțiune începînd cu anul școlar 2020-2021.

Road Map. Blueprint
1. CE
•  Activarea art. 26 LEN 1 / 2011, ce prevede stabilirea, prin hotărâre a Gu-

vernului, a funcţionării în sistemul de învăţământ preuniversitar a unor unităţi-pilot, 
experimentale și de aplicaţie

•  Punerea în fapt a funcționării unor unități-pilot, începând cu anul 
școlar 2020-2021

•  Ce pilotăm:
 – Arhitecturi curriculare din altă clasă decât actualele planuri-cadru
 – Modele de normare și carieră didactică din altă clasă decât actua-

la modalitate de normare și salarizare a cadrelor didactice
 – Modele instituționale centrate pe descentralizare și subsidi-

aritate reale, în concordanță cu prevederile Pactului Național pentru Edu-
cație25, asumat de clasa politică în 2008 și nedenunțat de nici unul dintre 
partidele politice semnatare

24 https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2019/12/16/anisie-masuri-dupa-rezultatele-teste-
lor-pisa-voi-propune-constituirea-unor-scoli-pilot--420691

25 https://media.hotnews.ro/media_server1/document-2008-02-27-2460928-0-pact-pentru-
educatie.pdf
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2. DE CE
•  Din perspectivă politică: pentru începerea operaționalizării în sistem a 

proiectului prezidențial România Educată26, la 6 ani de la lansarea sa ca proces de 
leadership real, transformațional

•  Din perspectivă educațională strategică (termen lung – 8-13 ani): pen-
tru pregătirea și executarea schimbării paradigmei Educației în România, la scară 
largă, prin decuparea unor entități-pilot, unde putem testa, măsura, adapta și co-
recta, acolo unde este necesar, ipotezele punerii în fapt a unor modele educaționale 
de secol XXI

•  Din perspectivă educațională operațională (termen mediu – 5-8 ani): 
pentru validarea demersului pedagogic, managerial și de leadership, prin focaliza-
rea acțiunii cadrului strategic propus pe generarea autentică (forme cu fond) a unor 
prime promoții de absolvenți de gimnaziu și liceu cu un profil al absolventului care 
să-i sprijine în mod real să abordeze cu succes provocările profesionale și personale 
cărora au a le face față în prezent și, mai ales, în viitor

•  Din perspectivă educațională tactică (termen scurt – 1-3 ani): pentru 
testarea, ajustarea, măsurarea și validarea capacității școlilor-pilot de a-și asuma, 
eficient și eficace, proiectarea curriculară (curriculum oferit de școală) și de resurse 
umane (carieră didactică; normare flexibilă / salarizare adecvată), în condiții autentice 
de descentralizare și sustenabilitate

3. CINE / CÂND
•  Ministrul Educației și Cercetării: promovează spre aprobare Hotărârea 

de Guvern pentru activarea art. 26 LEN 1 / 2011 – februarie 2020
•  Prim-ministrul Guvernului României: aprobă Hotărârea de Guvern pen-

tru activarea art. 26 LEN 1 / 2011 – februarie 2020
•  Echipa MEC desemnată de ministrul Educației și Cercetării și coor-

donată de persoana numită de ministrul Educației și Cercetării în acest 
scop elaborează cadrul normativ și metodologic necesar începerii funcționării 
unor unități-pilot, din anul școlar 2020-2021 – februarie-aprilie 2020

•  Ministrul Educației și Cercetării semnează Ordinul de Ministru pen-
tru aprobarea și executarea Cadrului normativ și metodologic necesar începerii 
funcționării unor unități-pilot, din anul școlar 2020-2021 – aprilie 2020 (O.M. 
va fi semnat înaintea comunicării cifrelor de școlarizare pentru anul 2020-2021 
transmise în sistem)

•  Inspectoratele școlare sub a căror jurisdicție se află școlile-pilot iau 
act de Ordinul Ministrului Educației și Cercetării pentru aprobarea și exe-

26 http://www.romaniaeducata.eu/
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cutarea Cadrului normativ și metodologic necesar începerii funcționării unor uni-
tăți-pilot, din anul școlar 2020-2021, și sprijină procesul pilotării, în parametrii 
optimi de descentralizare și subsidiaritate – mai 2020

•  Școlile care decid să-și asume pilotarea întreprind demersurile ce le re-
vin:

– Comisiile de curriculum, consiliile profesorale și consiliile de adminis-
trație își exercită atribuțiile pentru ca directorul școlii-pilot să emită Decizia 
de participare la pilotare – mai 2020

– Asociațiile de părinți ale școlilor-pilot dezbat și își exprimă în scris 
acordul pentru participarea școlii la pilotare – mai 2020

– Consiliile elevilor din școlile-pilot dezbat și își exprimă în scris acordul 
pentru participarea școlii la pilotare – mai 2020

– Echipele din școlile-pilot, împreună cu echipa din MEC care coordo-
nează pilotarea: pregătesc riguros începerea pilotării, din septembrie 2020 
– februarie-august 2020

4. CUM
•  Repere de sistem: cadru strategic; valori / viziune / competențe-cheie / arii 

de învățare
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FINIS CORONAT OPUS
Există un punct în care, fie că ne place, fie că nu, NU suntem deloc egali între noi: 
curajul asumării schimbării. Fructificarea unei oportunități nu ține de egalitarism, 
pentru că nu toți putem la fel, dar nu e câtuși de puțin elitistă, pentru că nu e deloc 
doar pentru cei aleși. Vreți să intrați în joc, intrați. Sunteți bineveniți și învățăm îm-
preună să jucăm jocul cât de bine putem, cu bună-credință. Nu vreți să intrați în joc, 
nu intrați. Jocul rămâne deschis, pentru că abia a început. Vă așteptăm cu bucurie, 
când veți fi pregătiți să ne deveniți coechipieri. În materia asumării liber-consimți-
te, corectitudinea relevanței statistice trece în plan secund. 

Numele jocului este altul: curajul pilotării, asumat onest, cu integritate.

© grafică arhitectură curriculară & curriculum oferit de școală, Anca Pericică



A) EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIA GLOBALĂ

Educație transformațională pentru o cetățenie globală. 
Cum pregătim viitorii cetățeni globali

Vlad Ștefan

Globalizarea sau despre cum liberalizarea piețelor economice 
influențează sistemele publice de învățământ 
În lipsa unei definiții unanim acceptate, conceptul de globalizare trebuie înțeles prin 
raportare la fenomenul care caracterizează în ultimele decenii sistemele economice 
din întreaga lume. Liberalizarea economiilor naționale, precum și eficientizarea căi-
lor de comunicare prin intermediul avansului tehnologic au generat în mod evident 
o reconfigurare a viziunii despre sistemele publice naționale. 

Fondul Monetar Internațional definea în 1997 globalizarea ca fiind creșterea 
în interdependența economică a țărilor din întreaga lume, prin creșterea volumului și a 
varietății tranzacțiilor de bunuri și servicii peste granițe, fluxul de capital internațional 
mult mai liber și mai rapid, dar și o difuziune mai largă a tehnologiei1. Banca Mondia-
lă analiza la începutul anilor 2000 fenomenul globalizării din trei perspective: (i) 
evidențierea interdependenței raportului dintre gradul de integrare economică și 
combaterea sărăciei, (ii) sporirea măsurilor guvernamentale de protecție socială 
pentru a contracara eventualele discrepanțe economice care pot fi generate de glo-
balizare și (iii) impactul globalizării în ceea ce privește o potențială omogenizare 
culturală sau instituțională2. 

Iată, așadar, că, dacă la o primă vedere s-ar putea crede că fenomenul globaliză-
rii se manifestă doar în sfera raporturilor economice, cercetările de specialitate au 
demonstrat că efectele acestuia au un impact social considerabil. Este fără echivoc 
că globalizarea depășește domeniul economicului, generând consecințe în toate ari-
ile vieții sociale, reconfigurând sistemele sociale și modul în care guvernările aleg să 
contureze politici publice în acord cu noile nevoi sociale. Astfel, globalizarea econo-

1 FMI, World Economic Outlook, A Survey by the Staff of the International Monetary, mai, 1997.
2 Banca Mondială, Globalization, Growth, and Poverty- building an inclusive world economy A World 

Bank policy research report, Washington, D.C., 2002.
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mică presupune în mod categoric o reajustare a practicilor și a politicilor naționale 
în acord cu realitățile noului mediu economic3. 

În tot acest context, sistemele publice de învățământ, ca subsisteme sociale, suferă 
o serie de schimbări care necesită o analiză aprofundată. Astfel, ar fi eronat să se mai 
evalueze sistemul public de învățământ prin raportare la statul-națiune autosuficient, 
privit în mod izolat. Este necesar să se realizeze o adaptare a analizei sistemului public 
de învățământ la circumstanțele actuale, caracterizate de fenomenul globalizării, chiar și 
atunci când obiectul de studiu este unul sensibil, precum cel al educației. 

Fără niciun dubiu globalizarea sistemelor publice de învățământ va genera atât 
noi provocări, cât și incertitudini sau chiar temeri la nivel social. Dacă globalizarea 
este un fenomen ireversibil care va afecta în mod clar societățile, cum trebuie re-
configurat sistemul public de învățământ pentru a răspunde noilor nevoi sociale? 
Mai mult, dacă activitatea economică și avansul tehnologic reprezintă motoarele 
globalizării, care este rolul educației în tot acest angrenaj? Oare sistemele publice 
de învățământ ar trebui să rămână pasive și doar să se supună nevoilor economice, 
alimentând ,,motorul” globalizării? Sau educația ar trebui să capete un rol activ în a 
pondera eventualele excese ale globalizării și în a rămâne un garant al libertății de 
gândire, al autonomiei individuale, al valorilor culturale, care pleacă de la premisa că 
individul este un scop în sine, nu doar un mijloc angrenat în dinamica economică?

Se impune o reconfigurare a rolului educației în era globalizării? 
Construcția fiecărui sistem de învățământ trebuie să aibă în centrul său individul. 
Plecând de la dezideratele democratice care caracterizează statul de drept4, legislați-
ile-cadru care reglementează sistemele de învățământ consfințesc că rolul educației 
este de a garanta oportunități egale pentru fiecare copil, asigurând posibilitatea 
fiecăruia de a-și dezvolta personalitatea, de a-și consolida constant nivelul de cu-
noaștere, de a se integra social și profesional, de a-și exercita activ cetățenia, de a 
promova valori, de a-și stimula creativitatea și de a consolida competențe și abili-
tăţi.5 Mai mult, ținând cont de expertiza UNESCO în domeniul educației mondiale, 
este esențial de amintit Declarația Educația 2030 de la Incheon din 2015 prin care 
se reafirmă importanța învățării pe tot parcursul vieții, a rolului fundamental al 
educației ca garant al respectării drepturilor individuale, a demnității umane, a va-
lorilor umaniste6. Iată așadar că scopul urmărit de sistemele publice de învățământ 

3 A se vedea Bucur Ion, Guvernarea economiei în era globalizării, Universitatea București, http://
store.ectap.ro/articole/123.pdf

4 Concept definit sintetic de Rudolf Wassermann ca însemnând statul a cărui activitate este deter-
minată și limitată prin drept.

5 A se vedea Art. 2 din Legea Educației Naționale a României nr. 1/2011 cu modificările și com-
pletările ulterioare, Loi d’orientation sur l’éducation (no. 89-486 du 10 julliet 1989) a Republicii Fran-
ceze, Preambulul La Ley Orgánica (LOE) 2/2006, de 3 de mayo, de Educación a Regatului Spaniei.

6 UNESCO, Declarația Education 2030, Incheon, 2015, Towards 2030: a new vision for education, 
p. 7-8.
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este de a asigura acele oportunități formative și informative pentru fiecare individ 
prin intermediul cărora acesta să se poată autodetermina, să devină responsabil 
și conștient de impactul său în societate, în lumina valorilor umaniste. Ulterior, 
fiecare dintre documentele prezentate exemplificativ atrag atenția și cu privire la 
funcția economică a educației care presupune integrarea socio-profesională a indi-
vizilor în vederea combaterii sărăciei și a ratei șomajului. 

Este însă de înțeles că, în lumina funcțiilor pe care trebuie să le îndeplinească 
fiecare sistem public de învățământ pentru a-și atinge obiectivele7, se remarcă pre-
valența semnificativă a funcțiilor culturale, umaniste, sociale în detrimentul funcției 
economice. Unii autori ar putea susține că bunăstarea individului și capacitatea sa 
de autodeterminare pot fi generate doar în măsura existenței unui nivel de trai ri-
dicat, cu alte cuvinte, a unui sistem economic funcțional și productiv. Dar oare nu 
educația este ea însăși cheia împlinirii individului și garantul bunăstării? 

În această paradigmă, cu privire la contextul globalizării, educația capătă un rol 
esențial, nu neapărat în ceea ce privește funcția sa economică, cât mai degrabă în a 
construi viitori cetățeni globali autonomi, responsabili, toleranți și bine informați. 
Doar astfel, fenomenul globalizării va reconfigura sistemele de învățământ publice 
nu în sensul de a le utiliza doar ca pe un generator care alimentează ,,motoarele” 
economiei, ci în a le determina să evolueze în acord cu o serie de valori și principii 
umaniste care vor garanta astfel că resursele economice vor fi gestionate în lumina 
universalismului etic8, că drepturile și libertățile fundamentale ale individului vor 
continua să fie protejate, că nu întotdeauna activitatea economică în sine combate 
sărăcia, ci mai degrabă, modul just și responsabil în care indivizii înțeleg să se ma-
nifeste cu privire la resursele economice în era globalizării. 

Așa cum remarcă și Banca Mondială, chiar și în societățile puternic orientate 
către piața economică, numai guvernele pot furniza două categorii de bunuri pu-
blice: legi de a căror aplicare depinde eficiența și corectitudinea mecanismelor eco-
nomice și intervenții corective unde există eșecuri ale pieței. Iar lipsa unei societăți 
educate și instruite precum și existența unor instituții slabe pot reduce substanțial capa-
citatea țărilor de a asigura o bună guvernare (....)Sărăcia și analfabetismul generează o 
guvernare slabă9.

Astfel, concluziile cu privire la paradigma în care trebuie reconfigurate siste-
mele publice de învățământ converg către același punct: rolul formativ al educa-
ției este esențial într-o lume surprinsă într-o continuă dinamică generată 
de globalizare. 

7 Obiective care sunt atinse prin intermediul funcțiilor sistemelor publice de învățământ( (i) 
funcția culturală, (ii) funcția umanistă, (iii) funcția socio-politică, (iv) funcția economică).

8 A se vedea Mungiu-Pippidi Alina, În căutarea bunei guvernări, Editura Polirom, București, 2017, 
p.10-20.

9 Banca Mondială Governance and Development. (English). Washington, DC, 1992, p 6-9.



386 / Caiet documentar 5 Calitatea vieții

Jocul a început: globalizarea piețelor economice, dinamica raporturilor comer-
ciale, avansul tehnologic reprezintă efecte ireversibile ale stadiului la care societă-
țile au ajuns. Însă, doar educația indivizilor și, inerent a comunităților, va garanta 
că regulile jocului vor fi corecte și juste, că dezideratele liberalizării economice vor 
putea fi conciliate cu protecția consumatorilor, că nevoile vor fi satisfăcute prin-
tr-un consum rațional de resurse. Iar aici sistemele publice de învățământ vor avea 
un rol esențial. 

Uniformizare versus Diversitate
Când vine vorba de globalizarea educației, pe bună dreptate, fiecare cititor își pune 
întrebarea: globalizarea educației va însemna o uniformizare a tuturor sistemelor 
publice de învățământ? Aceleași conținuturi informaționale, aceleași metode și 
mijloace didactice, standarde identice, toate acestea subsumate unui sistem valoric 
unic și rigid? Este inevitabilă o astfel de cugetare tocmai din simplul motiv că fe-
nomenul globalizării ar putea fi perceput ca un atentat la identitate, la diferență, la 
diversitate. Cu atât mai mult cu cât decizia cu privire la sistemele publice de învăță-
mânt este considerată de mulți ca fiind o prerogativă exclusivă a statului. 

Un argument puternic cu privire la suveranitatea statelor asupra deciziei în sis-
temele lor de învățământ este generat de noua ordine juridică pe care a presupus-o 
procesul de integrare a statelor în Uniunea Europeană; conform art. 6 din Tratatul 
privind Funcționarea Uniunii Europene10, în domeniul educației, al formării pro-
fesionale, al tineretului și sportului Uniunea se rezumă doar la sprijinirea, coor-
donarea sau completarea acțiunii statelor membre. Astfel, educația rămâne de 
competența statelor membre, fără ca Uniunea Europeană să aibă dreptul 
de a armoniza reglementările naționale11.

Se remarcă așadar că, în ceea ce privește sistemele publice de învățământ, sta-
tele se bucură de suveranitate. Astfel, fiecare stat își alege propriile obiective și își 
stabilește modul de acțiune prin care să atingă acele obiective. Mărturie stă și stu-
diul Băncii Mondiale care arată că în ciuda globalizării economice, statele aleg rute 
diferite în ceea ce privește soluționarea unor probleme sociale, modul de elaborare 
a politicilor publice, precum și viziunile culturale și politice. Diversitatea poate fi mai 
robustă decât este imaginată în mod popular.12 Însă, fără a aduce atingere valorilor 
culturale care caracterizează eminamente un anumit sistem public de învățământ, 

10 Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene – versiunea consolidată, pentru detalii a 
se vedea https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e-
6da6.0001.02/DOC_2&format=PDF.

11 Ministerul Afacerilor Externe, Principalele inovații ale Tratatului de la Lisabona, pentru detalii a 
se vedea https://www.mae.ro/sites/default/files/file/tratate/2009.11.21_brosura_tratatul_lisabona.
pdf.

12 Banca Mondială, Globalization..... p.10.
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oare sistemele publice de învățământ nu ar trebui să își asume și o serie de dezi-
derate comune în contextul globalizării? Conceptul de cetățenie globală transcede 
limitelor cetățeniei înțelese strict din punct de vedere juridic ca legătură esențială 
între individ și stat, iar efectele globalizării exced frontierelor statelor. Cu alte cu-
vinte, sistemele publice de învățământ au următoarea provocare: (i) cum să își păs-
treze autonomia în ceea ce privește conținutul axiologic și, în același timp, (ii) cum 
să ofere oportunități egale fiecărui individ la dezvoltare și la integrare socio-profe-
sională în contextul în care standardele de calitate pe care fiecare stat și le autoim-
punea, nu mai pot rămâne ,,rupte” de contextul globalizării și al interdependenței 
dintre state din punct de vedere economic. 

(i) Internaționalizarea curriculum-urilor
Internaționalizarea curriculum-urilor nu trebuie înțeleasă ca un demers care își 
propune să uniformizeze sau să omogenizeze paradigmele asupra pedagogiei, pre-
cum și procesele educative și experienţele de învăţare prin care trece elevul pe du-
rata parcursului său școlar. Internaționalizarea curriculum-urilor trebuie percepută 
ca fiind acel fenomen inerent procesului de globalizare care generează standarde 
uniforme de evaluare a sistemelor publice în așa fel încât fiecărui absolvent al unui 
sistem public de învățământ să îi poată fi garantate oportunități egale de a se inte-
gra socio-profesional și de a se autodetermina într-o societate aflată în plin proces 
de globalizare.

În acest sens, Uniunea Europeană a remarcat în ultimele decenii că libertățile 
fundamentale europene, precum și integrarea economică eficientă se pot realiza 
numai în măsura în care indivizii dețin o serie de competențe obligatorii pentru a 
putea face față provocărilor generate de globalizare. Astfel, Uniunea a recomandat13 
statelor membre să se asigure că fiecare cetățean va dobândi odată cu finalizarea 
parcursului educațional o serie de 8 competențe-cheie14 necesare atât în ceea ce 
privește păstrarea și reînnoirea cadrului cultural comun în societate și la învățarea 
unor valori sociale și civice esențiale, cât și cu privire la consolidarea coeziunii soci-
ale și economice15. Evident, modul de implementare a acestor noi competențe 
în strategiile educaționale și în curriculum-urile naționale vor rămâne la 
latitudinea fiecărui stat; cu alte cuvinte, Uniunea înțelege să nu intervină în au-

13 Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2016 cu 
privire la key competences for lifelong learning (2006/962/EC).

14 Cele 8 competențe-cheie sunt: 1) comunicarea într-o limbă maternă, 2) comunicarea 
într-o limbă străină, 3) competența matematică, științifică și tehnologică, 4) competența digitală, 
5) a învăța să înveți, 6) competențe sociale și civice, 7) spirit de inițiativă și antreprenoriat, 8) 
sensibilizare și exprimare culturală. A se vedea pentru mai multe detalii https://eur-lex.euro-
pa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac11090.

15 Aspecte amintite și în Raportul Consiliului privind rolul mai larg al educației adoptat 
în noiembrie 2004.
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tonomia statelor în ceea ce privește curriculum-ul, însă recomandă ca obiectivele 
strategice ale sistemelor publice de învățământ să asigure fiecărui elev, indiferent 
de cetățenia sa, cele 8 competențe-cheie. 

Așadar, internaționalizarea curriculară nu semnifică o uniformizare a curricu-
lum-ului național în conținut, ci, mai degrabă, capacitatea acestuia de a fi evaluat 
pe baza unor standarde de calitate uniforme. 

(ii) Incluziunea școlară, provocarea generată de globalizare
Dreptul la educație este un drept fundamental16, însă exercitarea acestui drept de 
către fiecare individ presupune existența unei obligații pozitive din partea state-
lor de a garanta accesul neîngrădit la educație. Cu alte cuvinte, dreptul la educație 
capătă însemnătate în măsura în care statele reușesc să asigure cadrul normativ, 
finanțarea și infrastructura oportune care să permită fiecărui copil, indiferent de 
statul său socio-economic să își exercite dreptul la educație, adică să aibă acces la 
sistemul public de învățământ. 

În contextul globalizării, atât Organizația Națiunilor Unite, cât și Banca Mon-
dială, Fondul Monetar Internațional, UNESCO au inclus pe agenda lor publică su-
biectul incluziunii școlare și rolul acesteia în ceea ce privește combaterea sărăciei și 
a șomajului, în era globalizării. Incluziunea școlară, ca o componentă a inclu-
ziunii sociale, este vitală atât în ceea ce privește sustenabilitatea sisteme-
lor publice prin raportare la inserția pe piața muncii a absolvenților, deci 
combaterea sărăciei și a șomajului, cât și cu privire la rolul pe care educația îl 
are ca garant al dezvoltării economice. 

Spre deosebire de rațiunea economică care stă la baza interesului manifestat 
față de incluziunea școlară, UNESCO subliniază rolul incluziunii școlare dintr-o 
perspectivă total diferită: Viziunea lor depășește o abordare utilitară a educației și 
integrează dimensiunile multiple ale existenței umane17. Astfel, UNESCO surprinde 
rolul esențial al incluziunii școlare ca fiind crucial în promovarea democrației și a 
drepturilor omului și îmbunătățirea cetățeniei globale, toleranței și implicării civi-
ce, precum și a dezvoltării durabile. În acest sens, pentru a putea vorbi de educația 
transformațională este nevoie să de măsuri concrete, conjugate din partea guverne-
lor care să asigure creșterea gradului de incluziune școlară. Finanțarea educației 
este primordială în vederea asigurării (i) infrastructurii necesare care să garante-
ze accesul la educație, (ii) formarea resursei umane și (iii) măsurilor sociale care să 
susțină copiii care provin din medii socio-economice defavorizate. Totuși, se poate 
remarca pasivitatea statelor în a-și însuși obiectivele cu privire la investiția în sis-

16 A se vedea Art. 26 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, Art. 14 din Carta drepturi-
lor fundamentale a Uniunii Europene.

17 UNESCO, Declarația Education 2030 ..., p. 25-26.
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temele publice de învățământ. Dacă inițial, până în 2020, statele membre doar ale 
Uniunii Europene își propuneau să reducă abandonul școlar la maximul de 10%18, 
nu toate statele reușesc să atingă aceste deziderate19. 

În tot acest context, este nevoie de o regândire a modului în care se realizează 
finanțarea, ținând cont de ponderea pe care fondurile publice alocate sistemelor 
publice de învățământ o au în bugetele publice naționale. O serie de voci curajoase 
vorbesc despre impunerea unei alocări minime obligatorii la nivelul tuturor 
statelor membre ale Uniunii Europene, în așa fel încât toate statele să fie obli-
gate să depună un efort minim în ceea ce privește creșterea alocărilor bugetare 
pentru domeniul educației. Evident, o astfel de măsură ar presupune reevaluarea 
gradului de autonomie pe care îl au statele în ceea ce privește managementul sis-
temelor publice de învățământ, doar oare, ce relevanță mai poate avea autonomia 
dacă nu este dublată de responsabilitate? Așa cum se arată și în doctrină, eșecul 
de a face eforturi pentru implementarea educației incluzive este probabil și mai 
costisitor decât punerea în aplicare a acesteia20, așadar, este nevoie de acțiuni și 
politici armonizate pentru a asigura atingerea obiectivelor cu privire la incluziu-
nea școlară. 

Ce ne rămâne de făcut
Cu certitudine, între sistemele publice de învățământ și sistemele economice exis-
tă o interdependență care nu poate fi neglijată în contextul globalizării. Plecând 
de la această premisă, guvernele trebuie să regândească sistemele publice de învă-
țământ reafirmând faptul că formarea individului este scopul primordial al 
educației de care depinde dezvoltarea armonioasă a societăților în lumina valo-
rilor umaniste, ale democrației și ale garantării respectării drepturilor fundamen-
tale ale omului. 

Astfel, în primul rând, educația va redeveni principalul garant în ceea ce pri-
vește combaterea extremismului, al intoleranței, al naționalismului în vederea 
consolidării unor comunități economice, politice și sociale stabile și responsabile. 
Exemplul european este grăitor în acest context, atâta timp cât s-a demonstrat că în 
paralel cu lipsa de încredere și satisfacție politică, în perioadele de criză apar sentimente 

18 A se vedea obiectivele Comisiei Europene din anul 2018 pentru anul 2020 în ceea ce privește 
sistemele publice de învățământ https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-li-
brary-docs/eu-factsheet-2018-et-monitor.pdf.

19 A se vedea https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Early_leavers_
from_education_and_training.

20 A se vedea Sibanda Patrick The dynamic of the cost and funding of inclusive education in developing 
countries, Scientific Journal of Pure and Applied Sciences 2018, p. 816-817 prin raportare la Bancks 
L.M., Polack, S., The economic costs of exclusion and gains of inclusion of people with disabilities. Evidence 
from Low and Middle Income Countries. London, CBM, 2015.
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de excludere a tot ceea ce este perceput ca o amenințare pentru comunitatea de referință.21 
Doar printr-o asimilare organică a valorilor culturale, umaniste pe care se înteme-
iază spațiul european, procesul de integrare și, implicit de globalizare, va căpăta 
consistență și sens. În al doilea rând, educația este cheia în ceea ce privește modul 
în care activitățile economice care determină globalizarea se vor realiza. Așa cum 
se remarcă în doctrină, în activitatea economică trebuie să existe considerente de ordin 
etic și un fundament moral fără de care societatea nu ar putea funcţiona22. Totodată, 
s-a arătat și în domeniul tehnologiei informațiilor că etica este esențială în sfera 
inovărilor și cercetărilor în era digitală. Astfel, este indubitabil, că aceste seturi de 
valori pot fi asimilate și promovate prin intermediul sistemelor publice de învăță-
mânt.

Investiția în educație, alocarea optimă a fondurilor publice în învățământ, 
asigurarea unor standarde internaționalizate de calitate și de evaluare, combaterea 
incluziunii școlare prin măsuri sociale punctuale în zonele defavorizate trebuie să 
devină prioritățile fiecărei guvernări pentru a garanta succesul cetățeniei globale. 
Modele de bune practici există, cercetări și strategii publice cu privire la necesitatea 
implicării statelor în domeniul educației apar periodic, este nevoie ca acțiunile gu-
vernamentale să se manifeste în cel mai concret mod și să răspundă prompt acestor 
nevoi sociale.
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Provocările globale pe agenda profesorilor  
și elevilor/ studenților în „societatea cunoașterii” 

Mariana Marinescu

Medicina fără conștiință este ruina sufletului !

Rabelais

Câteva considerații generale privind provocările globale  
în „societatea cunoașterii”
La începutul acestui mileniu, ne convinge cu fiecare zi ce trece că știința, tehnica și 
tehnologia trebuie transformate într-un aliat indispensabil educației, culorile lu-
minoase ale acestei asocieri trebuie puse și gândite numai în folosul omului. Tot ce 
ține de umanitate: limbaj, rațiune, sentimente, arta, morala, lectura se realizează 
numai prin educație. Societatea de mâine este efectul societății de astăzi.

Educația capătă în zilele noastre dimensiunile unui proiect universal, cel mai 
vast și cu perspectiva cea mai largă. A face educație, astăzi, presupune acceptarea 
unei viziuni holistice, pentru a putea înțelege și concepe procesele instructiv-edu-
cative. Abordarea holistică a educației trebuie să includă formula 5C + 3F + N (cele 
cinci componente ale educației: etică, intelectuală, estetică, tehnologică și fizică; 
cele trei forme ale educației: formală, nonformală și informală; la care se adaugă 
noile educații). Abordarea holistică a educației s-a reflectat și în aparatul conceptual 
al pedagogiei, prin apariția de concepte noi, integratoare, care pot circumscrie mai 
nuanțat arii și zone ale realității educaționale.

Cu sau fără voinţa noastră, în circumstanţe dintre cele mai variate este firesc 
să ne punem mai multe întrebări: suntem pregătiţi să preîntâmpinăm ritmul accelerat 
al schimbărilor din „societatea cunoașterii” (societatea contemporană)?; vom fi capabili, 
ca în condiţiile unei presiuni mari, să discernem valorile de nonvalori?; odată cu dez-
voltarea știinţei, tehnicii și tehnologiei, cum va fi viaţa noastră?; care sunt destinaţiile 
performanţelor din domeniul știinţei, tehnicii și tehnologiei?; care este locul educaţiei 
în „societatea cunoașterii”?; individul riscă să-și atenueze diferite forme de sensibilitate 
o dată cu progresul tehnologic?; care este alegerea noastră: spre progres, ordine, bunăs-
tare, sau dimpotrivă distrugere și atomizare?; va scăpa omenirea de „o nouă Hiroșimă” 
sau „o nouă Wuhan”?; Educaţia pentru sănătate este disciplina viitorului? Or, aceste 
realităţi reclamă o poziţionare valorică și o atitudine clară din partea noastră. În 
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urma punerii acestor întrebări este clar, că nu trebuie să acceptăm totul. Selecţia, 
înțelepciunea și discernământul își spun cuvântul atât timp cât este raţiune. Demo-
cratizarea vieţii sociale, presupune și un aflux de produse pseudo-culturale, care 
scapă standardelor valorice.1

Actualmente, acestea constituie câteva întrebări care ne frământă pe noi, edu-
catorii, și totodată, cu sprijinul nostru le vor însuși elevii/ studenții noștri, dacă nu 
spre rezolvare, cel puţin pentru conștientizare. Se vor perinda sau ni se vor pro-
pune produse, comportamente, idei care nu au nimic comun cu: Frumosul, Binele, 
Adevărul, Libertatea, Solidaritatea. Competenţa valorică are un ecou pozitiv pentru 
generaţia prezentă, dar mai ales are responsabilitate majoră pentru viitorul ome-
nirii. 

Una din sarcinile educaţiei de mâine va fi să contribuie la conștientizarea și re-
alizarea tocmai a acestei răspunderi și responsabilităţi, privind viitorul planetei 
mame. În altă ordine de idei, este greșit să le inoculăm celor educaţi ideea că uni-
versul științei, tehnicii, tehnologiei se opune iremediabil universului uman.

Se încearcă să se stabilească, să se clarifice chiar, poziţia „consumatorului” și 
„producătorului” de știinţă, tehnică și tehnologie. Competenţa valorică se mani-
festă în mod particular, în funcţie de caracteristicile perimetrului valoric intero-
gat. „Producătorul” de știinţă, tehnică și tehnologie are responsabilităţi sporite, 
conștientizând că sunt niște praguri de investiţie și aplicativitate care nu trebuie 
depășite. În caz contrar se vorbește de deziluzii, decepţii sau chiar coșmaruri, care 
inevitabil duc la rupturi, catastrofe iremediabile, de exemplu: armele biologice și 
atomice, disoluţia ecologică, perspectivele apariţiei unor monstruozităţi genetice 
sau a unor organisme precelulare care pot produce boli grave omenirii (cazul CO-
VID-19) etc. „Consumatorul” de știinţă, tehnică și tehnologie este indicat să fie 
atât instrumentalizat cu ceea ce este nou și eficient, cât și cu ceea ce este nou și 
benefic pentru om. 

Dar, nu trebuie uitat nici o clipă, că școala este o instituţie delegată de comuni-
tate să transmită un anumit sistem de valori. Școala seamănă, valoric, cu societatea 
pe care o deservește A doua alfabetizare, cea digitală sau tehnologică, nu este lini-
ară, ci presupune interacţiuni multiple, convingându-ne de fiecare dată că școala 
prezentului este centrată pe o pregătire reală pentru performanţă (competenţe, 
abilităţi intelectuale și practice, capacităţi etc.), pentru dezvoltarea mecanismelor 
interne de procesare a informaţiilor, astfel încât să nu fim copleșiţi de fluxul infor-
maţiei, ci să fim pregătiţi de a realiza selecţia acesteia, și de a folosi noile informaţii 
în activităţi utile la nivel comunitar și individual.

1 Marinescu, Mariana (2013), Noile educații în societatea cunoașterii, Editura Prouniversitaria, 
București, p. 18.
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Rezultatele unui sondaj de opinie în rândul studenților privind 
provocările globale de pe agenda acestora (referire specială la Educația 
pentru sănătate)
Realizând un sondaj de opinie în rândul studenților privind provocările globale de 
pe agenda acestora, la întrebarea „Care din provocările globale te preocupă, astăzi, 
în mod deosebit?” Indicația a fost și realizarea unei ordini a acestor probleme. S-a 
lucrat on-line, pe Platforma e-learning a Universității din Oradea, care poate fi ac-
cesată la adresa https://e.uoradea.ro .

Obiectivul principal este radiografierea situaţiei existente la nivelul realităţii 
educaţionale cu privire la deţinerea unor informaţii referitoare la provocările globale 
ale studenților de pe agenda lor.

Descrierea eșantionului
Eșantionul este format din 320 studenți de la Facultatea de Medicină și Farma-

cie (107 studenți), Facultatea de Protecția Mediului (103 studenți), Facultatea de 
Drept (47 studenți) Facultatea de Informatică și Științe (40 studenți) și Facultatea 
de Arhitectură și Construcții (23 studenți) din cadrul Universității din Oradea. Res-
pondenții cei mai numeroși sunt studenții mediciniști și protecționiști ai mediului, 
explicația fiind interesul subiectului sondajului și numărul mai mare de studenți.

Tabel: Repartizarea procentuală a studenților pe facultăți

Facultatea Număr studenți Procent

Facultatea de Medicină și Farmacie 107 33.43 %

Facultatea de Protecția Mediului 103  32.19 %

Facultatea de Drept 47 14,69 %

Facultatea de Informatică și Științe 40 12, 50 %

Facultatea de Arhitectură și Construcții 23 7,19 %

TOTAL 320 100%

Răspunsuri obținute
Au fost înregistrate următoarele situații, pe care le prezentam ierarhic: 
•  pe primul loc se situează: combatea CO-VID 19, conștientizarea privid locul 

și rolul măsurilor de profilaxie, de păstrare a igienei, de respectare a măsurilor luate 
de Guvern privind respectarea ordonanțelor militare, locul și rolul educației pentru 
sănătate,

•  pe locul al doilea se afla: rolul selectării informațiilor, stăpânirea de sine, ati-
tudinea și grija față de bolnavi, seniori, cercetări și descoperiri din domeniile de 
vârf (tehnologie, biotehnologii, genetică moleculară, fizică nucleară;
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•  pe locul al treilea apar: atenția mai mare acordată voluntariatului în realizarea 
educației pentru sănătate, informaticii și teleinformaticii, nanotehnologiei etc.

•  pe locul al patrulea înregistrăm: educația ecologică (poluarea radioactivă, 
efectul de seră, legislație referitoare la mediu etc.), alimentația omului sănătos și 
bolnav.

În concluzie, se remarcă preocuparea studenților, tinerilor către domeniile: 
educației pentru sănătate, teleinformatică, educație ecologică. Dar sunt multe pre-
ocupări îndreptate și spre sensibilitatea față de semenii noștrii: seniori, oameni 
bolnavi, voluntariat, activități cu caracter practice-aplicativ (atât în domeniul edu-
cației pentru sănătate cât și educației ecologice, educației civice etc.).

Frontierele dintre situațiile educative nu sunt evidente: între ele există o osmo-
ză și o continuitate greu de întrerupt sau de surprins pedagogic. De fapt aceasta 
constituie și una din orientările moderne în Științele educației, și nu numai. 

Care este și cum va fi apreciat locul disciplinei  
Educație pentru sănătate în raport cu celelalte discipline,  
cu așteptările și schimbările socio-culturale ? 
Pentru societatea românească și sistemul de învățământ de după 1990, Educația 
pentru sănătate are o relevanță aparte, mai ales privind creșterea gradului de să-
nătate, creșterea calității vieții, reducerea unor factori de risc care duc la apariția 
unor boli etc. Disciplina Educația pentru sănătate este o disciplină opțională, fiind 
aprobată prin Ordin al Ministrului, nr. 4496/ 11.08.2004. Programa școlară revi-
zuită (pentru clasele I – a XII-a) a fost elaborată de Ministerul Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului și 241 Consiliul Național pentru Curriculum și Evaluare în 
Învățământul Preuniversitar, în anul 2007.2 

Privind locul disciplinei Educație pentru sănătate în școala prezentului, dar și 
a viitorului, pentru creșterea eficienței învățământului medical putem consemna: 
contribuția la schimbarea opticii și viziunii elevilor/ studenților privind prezentul 
și viitorul disciplinei Educație pentru sănătate (inclusiv a profesorilor, cadrelor me-
dicale, directorilor de instituții școlare și medicale, și tuturor factorilor decizionali); 
contribuția la dezvoltarea motivației (intrinseci) a elevilor/ studenților pentru apti-
tudinea sanitară; creșterea eficienței predării-învățării disciplinei Educație pentru să-
nătate privind formarea unor abilități intelectuale și practice la elevi/ studenți etc.

Cultura profesorului de Educație pentru sănătate este rezultatul pregătirii și ex-
perienţei acumulate. Orizontul cultural al profesorului de Educație pentru sănătate 

2 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Consiliul Naţional pentru Curricu-
lum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar (2007). Programe şcolare revizuite pentru disciplina 
opţională Educaţie pentru sănătate, clasele I − a XII-a, aprobat cu Ordin al Ministrului Nr. 4496 / 
11.08.2004.
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este dublat pe lângă cultura de specialitate și cea psihopedagogică, de o bază filo-
sofică, care ajută la formarea unei viziuni de ansamblu asupra lumii și devenirii ei, 
facilitând înţelegerea sensului și destinului omului modern (Homo sapiens sapiens) 
în Univers. Educație pentru sănătate se impune de la sine într-o lume marcată de 
știinţă, tehnică și tehnologie.

 În această societate supertehnologizată, introducerea obligatorie a disciplinei 
Educație pentru sănătate în cadrul procesului instructiv-educativ trebuie corelată 
cu celelalte laturi ale educaţiei, care împreună să ducă la cultivarea unui veritabil 
umanism, pornind de la atitudini și exemple practice.

Astăzi la începutul Mileniului trei, când viaţa individului a devenit infinit mai com-
plicată decât altădată, a lăsa educaţia pentru sănătate la voia întâmplării ar fi o eroare 
de neiertat de către posteritate.3

De ce nevoia de educație pentru sănătate ? 
Societatea actuală, responsabilităţile, individul însuși se mișcă mai repede, mai pro-
fund decât sfârșitul de secol trecut. Școala, prin autoritatea morală pe care o are, 
poate aduce o contribuţie substanţială în transmiterea acestor cunoștinţe de educa-
ţie pentru sănătatea elevilor/ studenților și are abilitatea și capacitatea de a cuprinde 
și de a se adresa, în timp, unui procent ridicat de populaţie. 

Problematica lumii contemporane, provocările acesteia și consecinţele din do-
meniul educaţiei și sănătății au dus la impunerea și operaţionalizarea în plan te-
oretic-explicativ, dar și practic-aplicativ, a unor sintagme cum ar fi: învăţare de-a 
lungul întregii vieţi și în domeniul educației pentru sănătate (lifelong learning), edu-
caţie de-a lungul întregii vieţi (lefolong education), educaţie permanentă sanitară, 
educaţia adulţilor și educaţia părinţilor în domeniul sănătății, autoînvăţare (self 
learning), autoinstruire și autoeducaţie (self education) în domeniul sănătății, au-
toinformare și autoformare educativă sanitară, educaţie globală etc.

Educaţia dată de școală nu mai este suficientă pentru întreaga viaţă a omului. 
În actualul context, avem nevoie de o educaţie dinamică, formativă, centrată pe va-
lorile autentice. În încercarea de a face faţă provocărilor lumii contemporane, una din 
direcţiile de restructurare a realităţii educaţionale este: extinderea actului educativ la 
nivelul întregii vieţi a individului. A învăţa să înveţi și a te perfecţiona continuu sunt 
condiţiile educaţiei permanente. 

Studiile de specialitate au confirmat faptul că ponderea educaţiei și autoeduca-
ţiei variază în funcţie de vârsta subiectului. Spre exemplu, până la vârsta de 10-12 
ani dominantă este educaţia; între 10-12 ani și 18-20 ani este echilibrată balanţa 
între educaţie și autoeducaţie; după 20-25 de ani raportul începe să fie favorabil 

3 Bucur, Ghe. E.; Popescu, O., (2004), Educaţia pentru sănătate în şcoală, Editura Fiat Lux, 
Bucureşti. p. 14
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autoeducaţiei. Așadar, în perioada de formare a personalităţii tânărului, educaţia 
are o semnificaţie deosebită, inclusiv prin posibilitatea de a fi desăvârșită prin au-
toeducaţie.

Concluzii finale
În această lucrare, am încercat să realizez o viziune globală și sintetică a educației 
pentru sănătate – una dintre provocările globale de pe agenda profesorilor și elevi-
lor/ studenților, dar a întregii populații. într-o societate modernă.

Gradul de cultură a populaţiei se măsoară și după starea de sănătate publică a 
unei ţări, după conștiința privind educația sanitară. Calitatea vieţii unui popor este 
determinantă și de starea de sănătate generală a acestuia.

Finalitatea Educaţiei pentru sănătate este îmbunătăţirea și menţinerea stării de 
sănătate a populaţiei.

Curriculum-ul de Educaţie pentru sănătate în învățământul preuniversitar a fost 
elaborat în variantă modulară. Organizarea modulară urmărește să ofere utilizato-
rului o bază flexibilă pentru aplicarea Programului naţional Educaţia pentru sănătate, 
în cadrul orelor de Curriculum la Decizia Școlii (CDS).4 5

Educaţia pentru sănătate se desfășoară la trei nivele: informal, nonformal și for-
mal:

•  la nivel informal educaţia pentru sănătate vizează acele comportamente din 
conduita indivizilor care se formează prin experienţă personală și imitaţie (sociali-
zarea primară a individului); în acest caz educaţia pentru sănătate nu presupune un 
efort sistematic de transmitere a cunoștinţelor și de formare a comportamentelor 
corespunzătoare; este vorba de acţiuni și influenţe spontane care se exercită asupra 
indivizilor în familie și în alte compartimente ale mediului social;

•  la nivel nonformal educaţia pentru sănatate constă într-un ansamblu de acţi-
uni și influenţe socio-medicale organizate într-un mediu instituţionalizat, în afara 
sistemului de învăţământ general sau propriu-zis medical;

•  la nivel formal educaţia pentru sănătate cuprinde ansamblu de acţiuni orga-
nizate și sistematice care se desfășoară în cadrul învăţământului medical de speci-
alitate.6

Necesitatea educaţiei pentru sănătate în rândul elevilor/ studenților este impu-
să de finalităţile acesteia, adică menținerea și păstrarea sănătății populației.

4 Marinescu, Mariana, Botea, M., „Considerații generale privind predarea noțiunilor de prim ajutor 
în școală”, (2017), in Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei), Nr. 9 (109)/2017, 
pp. 129-132.

5 Marinescu, Mariana, Botea, M., „Locul disciplinei Educație pentru sănătate în învățământul româ-
nesc”, (2017), in Studii și cercetări din domeniul Științelor socio-umane, vol 30, Editura Lime&Argo-
naut, Cluj-Napoca, ISBN 978-606-799-146-8/ISBN 978-973-109-730-5, pp. 240-247.

6 Blândul, V. (2014). Bazele educaţiei non-formale, Editura Prouniversitaria, Bucureşti. p. 74.
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Post scriptum: Către o societate postmodernă
Prin stăpânirea cunoștinţelor de specialitate privind educaţia pentru sănătate pu-
tem păstra, întări și prelungi starea de sănătate până la adânci bătrîneţi, trăind o 
viaţă echilibrată, activă, plăcută folositoare nouă și societăţii în care trăim.

Argumentele noastre privind locul și rolul educaţiei pentru sănătate mai ridică 
unele probleme, care trebuie elucidate:

•  în ce măsură educaţia pentru sănătate, uneori, rămâne doar un tip de educaţie în 
cadrul noilor educaţii și nu se constituie, încă, ca o realitate astringentă a prezentului ?

•  este educaţia pentru sănătate, în comunitatea locală, în comunitatea europeană 
(actualmente la nivel global) o reacţie constructivă în raport cu statutul actual al omului 
modern și al educaţiei în general ?

•  în ce formă este prezentată educaţia pentru sănătate în societatea românească 
(dar și la nivel global) – în general practicile educative ale acesteia – și ce influenţă au ele, 
mai ales în situații de criză ?

Sunt tot atâtea argumente în favoarea unei mai atente conștientizări a teori-
ei și practicilor educaţiei pentru sănătate care fundamentează și alcătuiesc această 
abordare. Tot mai mult se vorbește despre realizarea unei educaţii sanitare perma-
nente, atât de necesară în zilele noastre.

Poate această temă ar merita o abordare specială în cazul unor simpozioane, 
mese rotunde teleconferințe etc.

Semnăm alături studenţi, medici, profesori etc. amintindu-ne de cuvintele lui 
Raeblais: Medicina fără conștiinţă este ruina sufletului ! Să reflectăm !.....



Provocările globale pe agenda elevilor: conștientizare  
și implicare în comunitate

Andreea Schintee
 

Mă consider o fire curajoasă și implicată în mișcarea globală referitoare la criza cli-
matică de când mă știu. Mereu am simțit nevoia de a face o schimbare în această di-
recție, dar niciodată nu ști la început cum poți face acest lucru. Nu neg că începutul 
este dificil. Dimpotrivă, este un obstacol major. Fie că ține de schimbarea climatică, 
sau pur și simplu de ceva întâlnit în școala ta, este foarte greu să ai curaj pentru a 
încerca să iei inițiativă. Aceste gânduri mă măcinau de la vârsta de 15 ani. Nevoia 
să faci o diferență și să fi diferit la acea vârstă este grea, mai ales să realizezi că nu 
îți este permisă dezvoltarea poate fi șocant. Am descoperit, însă, o cale spre matu-
rizare. Maturitate pe care mi-am dat seama că o aveam, dar nu am fost niciodată 
pusă în circumstanțele în care să o dezvolt sau să o arăt. La 15 ani nu pot spune că 
eram matură, însă era de ajuns doar să mă gândesc că într-o zi voi fi cineva și îmi voi 
face oamenii dragi mândri. Iar la 17 ani, în septembrie, a început totul. Am intrat 
într-un tren al dezvoltării, care nu aveam habar unde o să mă ducă sau ce trebuie să 
fac ca această călătorie să nu fie în zadar, dar asta nu conta. Eram prea pornită să fiu 
eu schimbarea pentru ceva în care cred, încât nimic nu mai conta. Așa s-a înființat 
Junkbusters. 

„De ce faci tu asta? Ești doar un copil!”
Din postura de elev pot spune că este extrem de dificil să creezi ceva și să te dez-
volți singur într-o societate care nu îți permite să o faci pentru că nimeni nu a fost 
pregătit ca nevoia de schimbare să apară. Nimeni nu a fost pregătit ca elevii să își 
dorească să facă ceva care nu este mediatizat sau nu este „de viitor”. Elevilor în 
prezent nu le este atât de greu să știe pe ce drum să o ia, cât le este greu să aibă 
curaj să înceapă sau să nu aibă resurse să știe cum să o facă, datorită industriei care 
este mereu într-o continuă schimbare. Mereu când îi ziceam lumii din jur care este 
inițiativa mea și îmi prezentam proiectele, toți îmi ziceau: „De ce faci tu asta?, ești 
doar un copil!”, „Ar trebui să te concentrezi pe școală acum.”, „Lasă-i pe ăștia mari 
să facă treaba grea!”
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Știi că este timpul pentru o schimbare în momentul în care copiii acționează 
ca liderii iar liderii nu acționează. Însă nu este vina nimănui. Pur și simplu pare că 
societatea nu a fost pregătită pentru o astfel de schimbare și o astfel de mișcare, 
care pentru mulți pare atât de irelevantă încât este alt subiect despre care să râdem, 
însă pentru unii este o problemă pe care vor încerca să o rezolve. 

Pentru a schimba ceva, întâi trebuie să conștientizezi că undeva acolo se află o 
problemă pe care oricine este capabil să o rezolve însă nu toți pot ajunge să fie au-
ziți. Conștientizarea poate să fie deseori foarte dureroasă. Ca și copil, tu nu aveai 
de unde să ști că lumea este cum este dacă nu ar fi trebuit într-o anumită perioadă 
a vieții să te dezvolți și să zbori în amalgamul de gri despre care doar ai auzit că 
nu este un gri plăcut. În cazul meu, conștientizarea asupra vieții și a responsabi-
lităților a durut mai tare decât căzătura aia de pe bicicletă pe care mama o pupa și 
îți zicea că trece până te vei însura. A însemnat o uriașă frică rezultată în izolare. 
Temerea că este ceva ce tu nu ai fost învățat la școală, până atunci erai prințe-
sa castelului din poezia despre care trebuia să faci un comentariu la română, sau 
prințul care salva prințesa și ucidea zmeul la final. Griul nu este o culoare plăcută, 
dar ai învățat că gri rezultă din combinația negrului cu alb. Albul care este puri-
tatea. Această frică o să dipară pe parcursul călătoriei tale spre necunoscut însă 
conștientizarea va rămâne, iar singura modalitate ca tu, prințul, să faci față este 
să înveți să te adaptezi, pentru că adaptarea este egală cu dezvoltarea. Nu există 
altă cale. Lumea în care trăim nu îți va permite vreodată să stai ascuns în turn. 
Dar ce se întâmplă după această conștientizare? Până acum viața te-a dus cum a 
vrut ea, dar de acum tu deții controlul total. Vrei să faci ceva, esti gata, dar nu știi 
cum. Însă uneori nici nu trebuie să știi. Uneori tot ce trebuie să faci este să lupți 
pentru ceva despre care doar tu și prietena ta știți. Poate lumea are nevoie fix de 
ceea tu poți oferii. Poate ar trebui să fi tu schimbarea atunci când ți-ai dat seama 
că de asta este nevoie. Într-o societate dezvoltată, dar nu prea, nu știi niciodată ce 
să faci exact. Însă cum am zis: nu trebuie mereu să ai un plan fix după care să te 
ghidezi. Poți avea o bază dar este greu să ai un plan. Nu este imposibil însă. Mereu 
m-am temut de zicala „nimic nu este imposibil”. Mă speria să mă gândesc la asta 
pentru că era ceva în care nu credeam. Nu mă temeam să o zic cât îmi era să o cred. 
Familia mea mereu a fost una libertină. Nu am fost constrânsă niciodadă să zic 
ce mi se pare corect, dar nu o făceam. Mi se părea că nu am voie să fac acest lucru 
chiar dacă nimeni niciodată nu mi-a zis dacă este bine sau nu. Mi se părea treabă 
de oameni mari. Să îți zici opinia era ceva la care eu nu aveam dreptul pentru că 
nu știam despre ce e vorba. Până când am ajuns la școală, unde totul s-a schimbat. 
Aici era o altă lume unde părinții tăi nu erau, iar un străin are grijă de tine și de alți 
27 de copii care plâng în sincron după părinți. Este locul unde te dezvolți cel mai 
mult. Locul unde înveți că nu este bine să îl judeci pe colegul din ultima bancă care 
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a luat nota 5 iar cei deștepți, iau 10 iar profesorii îi iubesc, însă ar fi bine ca la anul 
să aducă și el flori la dirigintă.

Fiecare copil se dezvoltă cum crede acesta că îi este propice la vârsta respectivă. 
Da, părinții și educația pe care aceștia ți-o oferă este foarte importantă pentru dez-
voltarea ta, însă nu vei fi mereu așa. Odată îți vei da seama că îți poți creea viața ta 
pe care mereu ți-ai dorit-o. Fie că fugi să îți urmez visul din copilărie, că te înscri la 
un curs care te fascinează sau creezi ceva, te vei simți împlinit. Sentimentul acesta 
m-a cuprins de ceva timp și pot spune că nu este ușor. Nu este ușor să îți dai și ulti-
ma picătură de energie pentru a face ceea ce iubești. Ziua ta este productivă și chiar 
dacă nu merge totul în totalitate bine, tu continui să lupți pentru că simți că asta îți 
este menit să faci. Simți că faci ceva mic acum care v-a deveni viitorul tău. 

Când am avut cuajul să pornesc mișcarea Junkbusters nu aș fi crezut niciodată 
că va fi așa de greu. Tot ce voiam să fac era să fac orașul mai verde. Eu cu prietenii 
mei care știam că au aceași viziune ca a mea. Nu aș fi crezut vreodată că această miș-
care poate fi atât de solicitantă și greu de gestionat, însă în același timp va devenii 
motivul existenței mele. Rutina mea s-a schimbat radical. Știam că trebuie să trag 
tare pentru a-mi atinge scopul. Este foarte greu să lupți pentru ceva în care crezi 
fără sprijin. Acesta cred că a fost cel mai greu obstacol pe care l-aș fi putut întâmpi-
na. Atunci când am început să lupt nu aveam habar că voi face asta singură. Toate 
greutățile întâmpinate pe parcurs, lipsa totală de energie și sănătatea mea pusă în 
pericol, școala și activitatea în Consiliul Județean al Elevilor Timiș, jobul și proble-
mele într-un final au dus la neîncredere și depresie. 

La început, toți ne dorim ca noi să fim revoluția de care are nevoie 
omenirea
Toți îmi ziceau să renunț pentru că sunt prea mică pentru așa ceva, dar, uneori 
acest lucru este imposibil. Este momentul acela când îi auzi pe toți sincron când îți 
zic că lupți pentru o prostie și ar trebuii să te axezi pe școală și să primești la final, 
diploma de bacalaureat care arată cum vei fi pus tot restul vieții pe scara socială. 
Însă, este și momentul când îți dai drumul și spui : „Eu voi face asta”. Aceste cuvinte 
au fost cele mai grele cuvinte pe care mi le-am asumat. Aceasta a fost promisiunea 
mea. Promisiunea că orice ar fi, voi continua, chiar dacă la început mi se părea doar 
o minciună adresată mie pentru a mă simți mai bine și mai împăcată cu idea că nu 
este nimeni lângă mine din postura de copil care s-a aruncat în ceva mai mare de-
cât poate el duce. Pentru a te implica în ceva trebuie să ai foarte multă răbdare. La 
început toți ne dorim ca noi să fim revoluția de care are nevoie omenirea și să fim 
schimbarea despre care îți zicea bunicul în vacanțele de vară la țară că ar fi mândru 
de tine să o faci. Cuvinte care după ani au început să aibă relevanță într-un moment 
în care mă așteptam cel mai puțin. Mă uitam la desene și mă imaginam că odată eu 
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voi fi cea care mereu va fi acolo să salveze situația și că voi fi cunoscută și apreciată 
pentru lucrurile pe care le fac. Acest lucru s-a îndeplinit. La 17 ani am devenit eroul 
visului meu. Visul în care m-am aruncat fără a ști unde mă îndrept, cu gândul că 
orice s-ar întâmpla, voi trece mai departe și voi continua să lupt. Uneori îmi doresc 
așa mult să fug! Să fug undeva unde să fiu doar eu și nimeni sau nimic altcineva și să 
mă refugiez în singurătate. Însă uneori acest lucru este imposibil. Undeva în tine ști 
că nu vei putea să renunți la ceea ce a devenit viața ta. Aceasta este cea mai cruntă 
luptă pe care o poți duce vreodată cu tine însuți, care este asemănătoare cu o durere 
plăcută, în care te refugiezi cu „promisiunea” că totul printr-un fel sau altul se va 
rezolva, însă nu ști cum și nici nu vrei să te gândești. Este durerea pe care nu o poți 
diminua în momentul în care aceasta se bate cap în cap cu conștiința că trebuie să 
tragi mai tare de acum. 

Toate aceste cuvinte care par doar o dramatizare a tuturor gândurilor mele 
sunt tot ceea ce am simțit de când am ales să o iau pe acest drum nesigur și să fac 
acest pas în dezvoltarea mea ca și copil, într-o societate nu foarte prietenoasă în 
care am fost obligată să trăiesc și să îi fac față cu un minim de resurse și foarte pu-
țin sprijin din partea lumii din jur. Concluzia la care am ajuns după atâta timp este 
că, nimic în viață nu o să fie ușor și mereu vor exista oameni sau situații în care vei 
simții că toate te vor copleși și că nu vei putea face față, iar cea mai bună modalitate 
de a face aceasta este să o iei încet și cu multă răbdare, lucru care pentru mine a fost 
la început un mare obstacol, însă în timp fiecare dintre noi își dă seama ce ar putea 
să facă acțiunile lui să aibă succes în domeniul dorit. Pe parcurs ne dăm seama de 
foarte multe chestii la care, la început nu ne-am fi așteptat să se întâmple. Frici 
care apar pe parcurs tu nu erai pregătit pentru așa ceva. „Este dificil să te implici 
la un asemenea nivel în societate ca și copil?” Este extrem de greu și solicitant iar 
în această ecuație nu aș da vina pe țara de care se plânge toată nația sau pe legile 
în vigoare. Această experiență o văd solicitantă pentru oricine care are în plan să 
ia o astfel de inițiativă mai ales în necunoștință de cauză și fără a avea habar cu ce 
se mănâncă tot acest efort. „De ce am luat această inițiativă?” Am simțit nevoia 
să schimb ceva care mă deranja crunt și anume deșeurile din oraș și dezinteresul 
lumii. Așa mi-am creat o echipă minunată formată din oameni care mi-au devenit 
prieteni, oameni care au un cuvânt de spus legat de această problemă, grup care 
acum îmi este ca o familie. Tot ceea ce am realizat, chiar dacă au părut lucruri mici la 
prima vedere au avut un mare impact asupra mea și sigur nu voi renunța niciodată 
la ceea ce fac și la visul pe care, pe zi ce trece îl duc mai sus.



Cum pregătim viitorii cetățeni europeni? 
Educația transformațională și transformarea educației

Patricia Couți

Despre ce înseamnă a fi un tânăr european
A fi european se învață la școală, în familie, în grupul de prieteni - în viața de zi cu 
zi. Suntem mândri să fim ceea ce apreciem. În 2019, Europa a avut cel mai mare 
grad de încredere din partea cetățenilor în ultimii 5 ani. Totodată, un procent de 
73% dintre cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene au declarat că se simt 
europeni1. Dezvoltarea identității europene este un proces continuu care presu-
pune cunoașterea drepturilor și obligațiilor, dar și practicarea valorilor europene. 
Putem pregătii tinerii printr-o educație care oferă experiența practică a ceea ce în-
seamnă „a fi european”, motiv pentru care este nevoie să transformăm felul în care 
privim educația. 

Aproape nouă din zece tineri recunosc nevoia cunoașterii drepturilor și obli-
gațiilor în calitate cetățeni ai Uniunii Europene, considerând că educația formală 
ar trebui să includă informații despre cetățenia europeană. Opt din zece susțin că 
istoria și cultura europeană ar trebui să fie studiate în școli2. 

Cu toate acestea educația trebuie să se transforme în formare, iar formarea viito-
rilor cetățeni europeni trebuie să țină cont de nevoile educației formale, de interesele 
specifice fiecărei generații și de provocările pe care le trăim într-o lume globalizată.

Internetul și accesul la informație sunt parte din ADN-ul generațiile „millen-
nials”, Z și Alfa. Acest fapt are impact asupra dinamicii prin care tinerii înțeleg 
relațiile sociale, comunicarea instantanee prin rețelele de socializare și utilizarea 
tehnologiei în viața de zi cu zi. 

Interesați de a avea impact în societate, tinerii doresc să resimtă rapid schim-
bările sociale ca urmare a propriilor acțiuni. Formele de participare democratică 
clasice implică un proces îndelungat și nesatisfăcător, motiv pentru care tinerii fo-
losesc metode inovative de exprimare și impact social. 

1 2019 Eurobarometru, Comisia Eurpeană, august 2019 https://ec.europa.eu/commission/pre-
sscorner/api/files/document/print/en/ip_19_4969/IP_19_4969_EN.pdf 

2 Idem. 



404 / Caiet documentar 5 Calitatea vieții

Cu o loialitate crescută față de mediul în care trăiesc, tinerii aderă la mișcările 
globale pentru o dezvoltare sustenabilă, fiind actori principali ai luptei împotriva 
schimbărilor climatice. Totodată, ca principali utilizatori ai tehnologiei, tinerii sunt 
promotori ai digitalizării și ai folosirii inteligenței artificiale. 

Toate acestea contribuie la modificarea paradigmei educației și la crearea unor 
metode alternative și inovatoare de formare a cetățenilor. Astfel, educarea tinerilor 
pentru a fi cetățeni europeni activi trebuie privită dincolo de limitările pe care le 
impune educația formală. De fapt, oportunitățile apar odată ce privim dincolo de 
metodele tradiționale, atunci când „a fi european” devine responsabilitatea tuturor 
celor care construiesc această identitate.

Educația transformațională – Perspectiva asupra oportunităților 
Educația trebuie să transforme. Pentru ca tinerii să experimenteze această trans-
formare, identitatea europeană trebuie privită prin diferite perspective - înțelege-
rea drepturilor și obligațiilor, sentimentul de apartenență și capacitarea pentru a 
participa la dezvoltarea Europei. Cu alte cuvinte, conectarea directă a tinerilor cu 
Europa este cel mai eficient mod de a educa cetățenii europeni. 

Înțelegerea drepturilor și obligațiilor cetățenilor europeni
Este esențial ca tinerii să cunoască drepturile și obligațiile care reies din calitatea 
de cetățean al Uniunii Europene, reglementate de Carta drepturilor fundamentale 
a Uniunii Europene. Tinerii recunosc nevoia ca acestea să fie incluse în educația 
formală. Cu toate acestea, educația non-formală și cea informală au rol comp-
lementar sau chiar înlocuiesc educația formală spre un spirit European al tinerilor. 
Proiectele dedicate cetățeniei europene, academiile de leadership și valori europe-
ne, programele oferite de grupuri și organizații ale comunității și societății civile 
sau influența unui cerc de prieteni cu o atitudine pro-europeană sunt factori esen-
țiali de educare și formare. Astfel, pregătirea cetățenilor europeni este o responsa-
bilitatea împărtășită de întreaga comunitate – organizații și indivizi. 

Totodată, aceste drepturi și responsabilități trebuie privite și printr-o per-
spectivă transversală și indirectă – ca cetățean al unui stat membru al Uni-
unii Europene. Aceasta presupune înțelegerea beneficiilor și oportunităților pe 
care le avem indirect, dar care generează progres în diferite domenii și o îmbunătă-
țire a calității vieții (de exemplu: relații economice, mediu, drepturi sociale, protec-
ția datelor personale etc.)

Sentimentul de apartenență europeană
Conectarea tinerilor din medii culturale europene diferite este experiența 
practică prin care unitatea în diversitate poate fi înțeleasă de tineri. Schimbul de 
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experiență, mobilitățile educaționale și programele de voluntariat internaționale 
contribuie la schimbarea perspectivei și percepției asupra Europei. Acestea oferă 
experiență unică pentru descoperirea propriei identități într-un context european 
prin experimentare mobilității europene. Erasmus+ este proiectul de succes ale 
Uniunii Europe și totodată unul dintre instrumentele cele mai accesibile pentru o 
educație care transformă. 

Împărtășirea provocărilor actuale și identificarea unor soluțiilor co-
mune, contribuie la dezvoltarea sentimentului de apartenență. Crearea unor spa-
ții comune fizice sau virtuale prin care tinerii din diferite medii culturale să poată 
dezbate problemele pe care le au în comunitățile lor este esențială. Acest schimb 
are potențialul de a genera idei inovatoare și o agendă de priorități comune pentru 
tinerii europeni. Totodată, soluționarea provocărilor prin acțiuni comune presupu-
ne efortul de a adresa probleme naționale într-o perspectivă amplă, europeană. Un 
astfel de model este Dialogul cu Tinerii al Uniunii Europene3 care facilitează discu-
țiile directe între tineri și autorități publice. În 2018, tinerii au identificat priorități 
precum sustenabilitatea, mediul înconjurător, egalitatea de gen, ocuparea forței de 
muncă și sănătatea mintală4. 

Implicarea în activități de voluntariat pentru a produce schimbări sociale 
este unul dintre principalele mecanisme prin care solidaritatea se reflectă în comu-
nitate. Există o relație pozitivă între implicarea tinerilor în acțiuni de voluntariat 
și cetățenie activă, fapt care demonstrează că susținerea acestor activități duc la 
beneficii pentru întreaga societate5. De cele mai multe ori, voluntariatul este aso-
ciat cu schimbări pe care tinerii vor să le facă în comunitate, fiind una dintre cele 
mai bune metode de a reflecta valorile europene precum solidaritatea, incluziunea 
socială și libera exprimare. Corpul European de Solidaritate6 este unul dintre pro-
gramele europene dedicate oportunităților de dezvoltare personală și profesională 
prin voluntariat. 

Participarea la dezvoltarea Europei
Crearea oportunităților de implicare și participare a tinerilor în luarea de-
ciziilor cu impact local, național sau european este importantă pentru dezvoltarea 
armonioasă a comunităților. Astfel, încrederea în proiectul european este sporită 
atunci când prioritățile și direcțiile de acțiune sunt rezultatul unui proces participativ 

3 Dialogul cu tinerii al Uniunii Europene, Comisia Europeană, https://ec.europa.eu/youth/po-
licy/youth-strategy/euyouthdialogue_en

4 Obiectivele de tineret – Dialogul cu tinerii, Presedinția Austriacă la Consiliului Uniunii Europe-
ne, decembrie 2018, http://www.youthconf.at/youthgoals/

5 Indexul de Progress al Tineret, Forumul European al Tineretului. https://www.youthforum.
org/youth-progress-index 

6 Corpul European de Solidaritate, Comisia Europeană, https://ec.europa.eu/youth/solida-
rity-corps_en
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și transparent. Asigurarea accesului la decizii poate să vizeze atât structuri de repre-
zentare a tinerilor, cât și metode de consultare a tinerilor neorganizați7. Un model 
de referința pentru implicarea tinerilor este procesul de co-management promovat 
de Consiliul Europei, în care tinerii și adulții sunt parteneri egali în luarea deciziilor8. 

Dorința de a avea impact în societate, specifică generațiilor de tineri, a contri-
buit la utilizarea unor metode inovative online și offline de exprimare a credințelor 
și activismului social precum: manifeste pe rețele de socializare, purtarea hainelor 
cu diferite mesaje politice, încurajarea comerțului echitabil, stilul de viață vegetari-
an ca poziție față de mediu etc. 

Implicarea politică în alegerile europene este esențială pentru a asigura 
adresarea nevoilor tinerilor în context transnațional. Crearea de oportunități pen-
tru ca tinerii să participe pe locurile eligibile ale listelor partidelor politice, să fie 
promovați în structurile interne ale partidelor politice și să contribuie la progra-
mele politice ale partidelor politice, vor oferi șansa de implicare directă în stabilirea 
direcțiilor strategice ale Uniunii Europene9. 

Apariția unor noi partide politice în jurul valorilor promovate și împărtășite de 
tinerii europeni precum sustenabilitatea, digitalizarea sau egalitatea de gen, arată 
nevoia de alternative pentru implicare politică. Evoluția politică și conectarea tine-
rilor duce spre potențialul creării unor partide trans-naționale. 

Transformarea educației – Perspectiva asupra diferiților actori și metode 
de educație europeană 
Transformarea educației și a modului în care o privim stă la baza unor noi oportu-
nități. Educația din perspectiva tradițională, a sistemului formal, nu deține flexibi-
litatea și dinamica necesară pentru a răspunde nevoilor tinerilor. 

Educația privită prin filtrul transformării pe care o generează facilitează inclu-
derea unor noi actori care au o contribuție esențială în a promova valori europene 
precum solidaritatea, libertatea de exprimare, diversitatea, unitatea. 

Orașele și rolul comunității în promovarea unei identități europene. 
Fără competențe directe în domeniul educației, comunitățile locale pot oferi expe-
riența culturală și practică a ceea ce însemnă a fi european. O serie de inițiative ale 
orașelor au demonstrat creșterea sentimentului de apreciere și apartenență euro-
peană în rândul tinerilor:

7 Forme noi și inovatoare de participare a tineretului în procesele de luare a deciziilor, Consi-
liului Europei, octombrie 2017, https://rm.coe.int/new-and-innovative-forms-of-youth-participati-
on-in-decision-making-pro/1680759e6a

8 Co-management, Consiliul Europei, https://www.coe.int/en/web/youth/co-management
9 Tineri & partide politice: toolkit pentru tineretului-friendly politica în europa, Forumul Eu-

ropean al Tineretului, 2018, https://www.youthforum.org/sites/default/files/publication-pdfs/Tool-
kit%20Youth%20and%20Political%20Parties%20-%20w%20Key%20Recommendations.pdf
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•  Programe europene implementate în comunități precum Capitala Europea-
nă a Tineretului, Capitala Europeană a Culturii, Capitala Europeană Verde, Capitala 
Europeană a Voluntariatului etc. 

•  Proiecte care încurajează participarea cetățenilor în luarea deciziilor precum 
bugetarea participativă. „COM’ON Europe”10 este un model de îmbunătățire a par-
ticipării civice a tinerilor prin mecanisme de bugetare participativă la nivel local.

•  Campanii europene de implicare a cetățenilor prin metode inovative de par-
ticipare la subiecte de interes european. „Cities4Europe – Europe for Citizens”11este 
o campanie în care 50 de orașe europene au experimentat metode de democrație 
participativă, pentru a asigura participarea cetățenilor în luarea deciziilor pe su-
biecte care ii afectează direct/ sprijini democrația reprezentativă tradițională.

•  Hub-uri europene de inovare
•  Linii de finanțare dedicate proiectelor de tineret cu teme europene specifice 
Organizațiile non-guvernamentale și lucrul cu tinerii sunt esențiale 

pentru promovarea valorilor europene. Mai mult, activitatea organizațiilor de ti-
neret și lucrul cu tinerii sunt principali vectori ai incluziunii sociale și a dezvoltării 
capacității tinerilor pentru a produce schimbări pozitive în societate. 

Instituțiile europene și statele membre pot crea oportunități pentru 
programe care să capaciteze tinerii. Accesul la finanțările europene pentru 
proiecte de tineret cu impact asupra apartenenței europene precum Erasmus +, 
Corpul European de Solidaritate, Dialogul cu Tinerii al Uniunii Europene și Progra-
mul „Drepturi, egalitate și cetățenie” reprezintă oportunități pentru oportunități 
și proiecte de educație și dezvoltare alternativă. De asemenea, programele dedicate 
incluziunii socio-economice a tinerilor (precum Garanția pentru Tineret), oferă po-
sibilitate combaterii excluziunii sociale și a promovării egalității de șansă. 

Educația transformațională presupune o cunoaștere a drepturilor și a obligații-
lor, dar mai presus de toate, implicare în acțiuni care promovează și implementează 
valorile europene. 

Transformarea educației necesită o abordare de ansamblu, în care educația for-
mală este complementată de programe care să ofere oportunități de dezvoltare prin 
conectare la diferite comunități, de combatere a excluziunii sociale și economice. 

Astfel, pregătirea viitorilor cetățeni europeni este în fapt suma oportunităților 
și experiențelor care îi ajută pe tineri să fie rezilienți, conectați, activi și solidari în 
comunitățile din care fac parte. În acest fel, cetățenia europeană este energia comu-
nităților multiculturale – un fel de a fi, mai mult decât un obiectiv spre care tindem. 

10 COM’ON Europe, http://comoneurope.org/about 
11 Cities4Europe – Europe for citizens, EUROCITIES, 2019 http://www.eurocities.eu/eurocities/

allcontent/50-cities-sign-Declaration-on-citizens-engagement-WSPO-B8UU82 



Care ar trebui să fie designul învățământului superior 
pentru lumea viitorului?

Tudor Mureșan

„Scopul educației este de a învăța pe cineva să gândească intens și să gândească 
critic. Inteligența și caracterul – acesta este obiectivul educației adevărate.” 

 Martin Luther King Jr.

Educația este piatra de temelie a oricărei societăți funcționale. Fără o educație 
adecvată, nu putem pretinde ca societatea să prospere și să progreseze. Trăim în-
tr-o eră în care societatea globală se schimbă cu o viteză inimaginabilă iar acest 
fapt determină sistemele de învățământ să mențină același ritm alert, pentru a 
acoperi nevoile actuale ale societății. Bineînțeles, unele state reușesc să adapteze 
sistemul educațional într-un ritm susținut, în timp ce altele au încă sisteme înve-
chite, neadaptate nevoilor societății. Putem observa că statele din prima categorie 
sunt acele state dezvoltate, cu o economie puternică și cu o societate prosperă, în 
timp ce statele din a doua categorie sunt cele mai slab dezvoltate. Astfel, există o 
proporționalitate directă între performanța sistemului de învățământ și prosperi-
tatea societății. Practic, cu cât ai un sistem de educație mai bun, cu atât o duci mai 
bine ca societate. Această performanță poate fi măsurată prin diferiți indicatori 
precum absorbția absolvenților pe piața muncii, pregătirea profesională a cadrelor 
didactice, infrastructura sistemului educațional și bugetul alocat investițiilor, rata 
de promovabilitate a examenelor de finalizare de studii etc.

În cele ce urmează voi analiza învățământul superior românesc, exprimân-
du-mi opinia despre traseul pe care trebuie să îl urmăm, astfel încât educația să 
ajungă din spate societatea, atât cea națională cât și cea globală.

Cred că este o opinie majoritară în rândul cetățenilor faptul că sistemul de în-
vățământ românesc este departe de a acoperi nevoile societății. Acesta este punctul 
de pornire a analizei. Trebuie să observăm, în primul rând, care sunt problemele 
majore ale sistemului nostru, probleme care trebuie rezolvate indiferent de cum 
ne dorim să arate în viitor educația în țara noastră. Aceste probleme sunt expuse, 
aduse la suprafață de mulți stakeholderi și activiști din zona educației. 

De ce avem nevoie în lipsa banilor în educație: accesul la informație, 
apartenența la Uniunea Europeană și curaj
Cu o simplă căutare pe Google aflăm că finanțarea educației este o problemă ma-
joră, adusă în discuție de către majoritatea actorilor de pe scena învățământului. 



I. EDUCAȚIE PENTRU TRANZIȚIA GLOBALĂ / 409

Președintele Federației Naționale Sindicale „Alma Mater”1, Alianța Națională a Or-
ganizațiilor Studențești din România2, Coaliția pentru Educație3 și mulți alții au 
dezbătut această problemă. Fără să intrăm în prea multe detalii pe acest subiect, 
art. 8 din Legea Educației Naționale prevede că se alocă pentru finanțarea educați-
ei, anual, minimum 6% din PIB, din bugetul de stat și bugetul autorităților locale. 
În anul curent, alocația bugetară pentru educație este de 3,4% din PIB. 

O rezolvare a problemei finanțării ar produce o serie de schimbări în lanț asu-
pra sistemului educațional care ar acoperi celelalte deficiențe menționate anterior. 
Printr-o finanțare corespunzătoare s-ar spori investițiile în infrastructură, cadrele 
didactice ar putea beneficia de programe de pregătire profesională pe tot parcursul 
carierei, studenții aflați în situații de risc ar putea fi sprijiniți pentru a nu abandona 
școala etc.

Spuneam la început că performanța sistemului de învățământ e direct propor-
țională cu prosperitatea societății (inclusiv prosperitatea economică). Așadar, ca să 
avem mai mulți bani ne trebuie un învățământ performant. Dar ca să avem un în-
vățământ performant avem nevoie de bani. La prima vedere, ne aflăm în impas fără 
nicio cale de a ieși din această situație. Dar, cu toate acestea, există soluții pentru 
a crește performanța învățământului fără a fi nevoie de un efort financiar conside-
rabil. Trebuie să ne folosim doar de trei elemente esențiale: accesul la informație, 
apartenența la Uniunea Europeană și curaj.

Trăim într-o societate în care accesul la informație este mai facil ca niciodată. 
Orice informație de interes, din orice domeniu, se află la 2-3 click-uri distanță de 
oricine are acces la internet. Deși nu este specificat „oficial”, consider că internetul 
a ajuns să fie deja un serviciu de interes public, asemănător curentului electric, 
apei potabile sau serviciului de telefonie. Astfel, cu ajutorul internetului, putem 
accesa în câteva secunde orice informații de care avem nevoie. De la rețete de gătit 
și tutoriale despre montat mobilă până la studii științifice de top sau tururi virtu-
ale prin marile muzee ale lumii. Societatea contemporană a ajuns atât de evoluată 
încât există sisteme de stocare a informației mult mai generoase decât creierul 
uman. De asemenea, evoluția societății a determinat și schimbări pe piața mun-
cii. Dacă secolul XX a fost dedicat industriilor grele care au reprezentat motorul 
economiei, putem spune că secolul XXI este începutul erei digitalizării. Evoluția 
tehnologică a determinat dispariția unor locuri de muncă și apariția altora. Dacă 
în trecut majoritatea populației muncea în fabrici, acum majoritatea populației 
muncește în servicii care mai de care mai specifice. Astfel, se poate observa că pia-
ța muncii caută oameni capabili să se adapteze în situații cu care acesta nu s-a mai 

1 https://romanialibera.ro/social/problemele-invatamantului-superior-in-anul-universi-
tar-2018-2019-757008

2 https://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2015/11/Analiza_ANOSR_finantare_2015.pdf
3 http://coalitiaedu.ro/pozitii-publice/finantare_2020/
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întâlnit în mod specific. În același timp, sistemul nostru de învățământ, în general, 
se preocupă să livreze beneficiarului informații, antrenându-i în cea mai mare mă-
sură memoria și prea puțin gândirea analitică. Educația se realizează pe următorul 
traseu: profesorul predă informația, studentul o învață așa cum a primit-o de la 
profesor, iar la examen reproduce informația iar cu cât o reproduce mai fidel, cu 
atât nota va fi mai mare. Consider că societatea nu mai are nevoie de absolvenți 
pregătiți in acest fel. Nu mai avem nevoie de mii de oameni care să aibă exact ace-
leași cunoștințe. Nu mai avem nevoie să ne ocupăm creierul doar cu informații, 
deoarece informațiile le putem accesa oricând de pe telefonul mobil. În schimb 
avem nevoie să știm ce să facem cu acele informații, cum să le aplicăm în situații 
concrete și, cel mai important, cum să le adaptăm pentru a se potrivi situațiilor 
cu care ne confruntăm. O soluție pentru a transforma învățământul superior în 
această direcție se află deja în curs de implementare, de exemplu, la Universitatea 
Babeș-Bolyai. Noul rector al universității, prof. univ. dr. Daniel David, prezintă în 
planul său de candidatură4 o serie de soluții utilizând cele trei elemente mențio-
nate anterior:

•  Modificarea planurilor de învățământ prin consultarea experților în educa-
ție, a studenților și a mediului de afaceri, după modele de bune practici internați-
onale;

•  Pregătirea studenților pentru a dobândi competențe multi-, trans- și in-
ter-disciplinare;

•  Stimularea legăturii dintre programele de studii cu piața muncii;
•  Implementarea proceselor educaționale axate pe descoperire/predare activă, 

împreună cu înțelegerea descoperirii și a utilizării informațiilor predate;
•  Formarea continuă a cadrelor didactice.
Se poate observa cu ușurință că aceste idei pot fi implementate fără eforturi 

financiare considerabile. Cred că, în măsura în care se vor materializa aceste idei, 
indicatorii de performanță a educației de la UBB vor crește. De asemenea, sunt 
idei orientate spre nevoile societății noastre. Nu ne mai putem permite să avem 
absolvenți de licență care nu își găsesc locul pe domeniul lor de pregătire deoarece 
angajatorii îi consideră nepregătiți. Însă, după cum observăm la primul punct, me-
diului de afaceri i se cere un rol activ în viața universității. Urmând modelul econo-
mic de cerere-ofertă, angajatorii reprezintă cererea, ei sunt cei care trebuie să vină 
spre universități și să prezinte portretul absolventului de care aceștia au nevoie în 
afacerile lor, iar universitatea trebuie să prezinte oferta, adică să își pregătească 
studenții pentru nevoile mediului de afaceri. Putem sintetiza, spunând că între cei 
doi actori este nevoie de un numitor comun al voințelor acestora.

4 https://danieldavid.ro/wp-content/uploads/2020/01/Daniel-David-Programul-ProUBBFinal.
pdf
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O altă componentă a învățământului superior care trebuie supusă adaptării 
ține de apartenența României la Uniunea Europeană. Sistemul de învățământ terți-
ar a suferit numeroase modificări în urma aderării României la UE în 2007. Cea mai 
notabilă transformare a venit însă în procesul premergător aderării, în anul 1999, 
când România a devenit membru al Procesului Bologna5. Această transformare 
a deschis calea spre multe oportunități de progres ale universităților românești. 
După aderarea la UE, studenții universităților noastre au avut acces la programe de 
mobilitate, de exemplu programul ERASMUS, iar universitățile au avut posibilita-
tea de a adera la consorții universitare europene, alături de alte mari universități de 
pe bătrânul continent. Mobilitățile de studiu deschid calea studenților spre socie-
tatea globală, oferindu-le posibilitatea de a dobândi valori care depășesc granițele 
țării noastre. Totodată, consorițiile internaționale oferă posibilitatea universită-
ților membre de a schimba idei, valori și de a-și alinia viziunea spre o societate 
globală, care nu ține cont de granițele terestre. De asemenea, în 2017, liderii UE au 
prezentat „Inițiativa privind universitățile europene”6 , un proiect care a început 
deja cu o fază pilot. Pe înțelesul tuturor, o universitate europeană este o alianță 
transnațională de universități, organizate pe diferite domenii, care își propun să 
promoveze valorile și identitatea europeană și să revoluționeze competitivitatea și 
calitatea învățământului superior european. În prima fază de implementare au fost 
selectate trei universități din România: Universitatea din București, Universitatea 
Tehnică de Construcții din București și Școala Națională de Studii Politice și Ad-
ministrative. Această inițiativă deschide porțile spre evoluția societății europene. 
Uniunea Europeană are ca ideal întocmai această societate europeană încă de la 
înființare. Printre multe alte măsuri care îndreaptă țările spre această societate, 
a venit acum și timpul educației să joace un rol important în dezvoltarea acesteia. 
Această inițiativă ne prezintă viteza cu care se dezvoltă societatea europeană și este 
important pentru noi să menținem ritmul. Chiar dacă doar trei universități româ-
nești fac parte din acest proiect momentan, întreg sistemul de învățământ superior 
poate prelua modelele de bune practici implementate în acest proiect, astfel încât 
profilul absolventului urmărit de către Uniunea Europeană să devină un standard 
pentru universitățile noastre.

Nu în ultimul rând, ca învățământul superior să fie adaptat nevoilor societății, 
este necesar ca și învățământul preuniversitar să țină pasul. Este extrem de com-
plicat pentru universități să acopere deficiențele unui proaspăt absolvent de baca-
laureat, acumulate timp de 12 ani în învățământul preuniversitar, în cei 3-4 ani de 
studii de licență. Și nici măcar nu trebuie să se ocupe de asta! Educația primară și 

5 https://www.edu.ro/procesul-bologna-0
6 https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-uni-

versities-initiative_ro
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secundară trebuie să pregătească elevul pentru viitorul său în învățământul terți-
ar. Din păcate, însă, cel puțin deocamdată acest lucru nu se întâmplă. Iar această 
nesincronizare creează multiple probleme, începând de la elevii care finalizează 
studiile liceale fără a avea o traiectorie bine definită a parcursului educațional și, 
mai apoi, profesional, până la abandonul școlar apărut din cauza lipsei competen-
țelor cerute de facultăți, pe care absolventul de liceu ar trebui să le aibă însă nu le 
are, deși a promovat cu succes examenul de bacalaureat (încadrat în binecunoscutul 
analfabetism funcțional).

Așadar, acestea sunt câteva dintre ideile mele privind design-ul învățământu-
lui superior românesc. Nu e imposibil dar nu e nici ușor, însă totul e la îndemâna 
noastră. Avem toate uneltele pentru a construi un sistem de învățământ de calitate, 
unul care să fie mereu în pas cu societatea noastră. Cea mai importantă unealtă, în 
tot acest proces de transformare, suntem fiecare dintre noi. Avem nevoie de curaj 
pentru a schimba și pentru a ne schimba. Dacă vom avea curaj, împreună, vom 
ajunge să avem un învățământ deschis spre noi, spre cei din jurul nostru și spre 
întreaga lume. Dacă la acest curaj adăugăm și buna-credință ca valoare întipărită 
în fiecare dintre noi, vom prospera, vom fi fericiți, iar la o simplă căutare pe Google 
vom găsi doar cuvinte de laudă pentru universitățile românești.



Cum stimulăm tinerii să se implice în viața  
comunității lor

Sorana Pogăcean

Ne jucăm, învățăm, muncim. Și nu știu din ce motiv am ajuns să credem că aceste 
funcții apar și dispar în această ordine în mod ireversibil. Adulții nu se joacă, iar co-
pii nu muncesc. Dintr-un soi de aroganță auto-impusă, fiecare dintre aceste căi de 
a interacționa cu lumea este privită cu superioritate odată ce facem pașii spre viața 
de adult și ne grăbim să ne lepădăm de vechile „obiceiuri”.

Acest mod de a privi lucrurile îngustează orizontul fiecăruia dintre noi. Da, una 
dintre aceste funcții va fi predominantă într-un anume punct din viața noastră și îi 
vom aloca majoritatea timpului nostru, dar asta nu înseamnă ca celelalte două nu 
sunt prezente, funcționale și benefice.

Elevii au o singură „treabă”: să învețe. Școala, cărțile, exercițiile, referatele sunt 
căile prin care ei ar trebui să ia contact cu viața, dar și să se pregătească pentru ea. 
Ca și cum viața începe după 18 ani și până atunci este de datoria noastră să îi men-
ținem într-un incubator „steril” și din când în când să verificăm ce știu ei că spun 
adulții despre viață: Ce părere are Eminescu despre iubire? Ce formulă aplicăm 
atunci când măsurăm o curte? Ce forțe apar atunci când pleacă un tren din gară? 
Desenați cum arată un aparat reproducător feminin. Și ar fi toate bune și frumoase, 
doar că, așa cum toți am ajuns să ne dăm seama, viața nu urmează întocmai teoria 
sau, în cel mai bun caz, este o supra-simplificare a realității ce ne înconjoară: iubirea 
o complicăm singuri, curtea casei face o curbă după nuc, trenul are întârziere, iar 
copiii se fac… și mă întorc la ideea de la început. Învățăm, dar cum? Și pentru ce?

Este rolul pedagogiei să răspundă la aceste de întrebări, însă din păcate, în 
România, această știință a pierdut mult din reputație și din interesul publicului. In-
vestim prea puțin în acest domeniu, iar efectele sunt vizibile și deloc încurajatoare:

•  La evaluarea PISA din 20181 aflăm că doar 1% dintre absolvenții de clasa 
a VIII a pot să identifice ideea principală într-un text de lungime moderată, pot 
găsi informații bazate pe criterii explicite și pot reflecta asupra scopului și formei 

1 https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_ROU.pdf?fbclid=IwAR1ZVe-
ow9YqWduriNQyfBva0Vx3CfuZKZtHatyQKTZoAjjnWCv0TUHnaUxQ
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textelor atunci când sunt îndrumați explicit să facă acest lucru. 3% pot interpreta 
și recunoaște, fără instrucțiuni directe, cum o situație simplă poate fi reprezentată 
matematic (de exemplu conversia prețurilor într-o altă monedă), iar 1% dintre elevi 
au fost performanți la științe.

•  Abandon școlar: 16.4%2 dar, știm deja că fenomenul este mult mai mare de-
cât o arată cifrele oficiale.

•  Media ultimilor cinci ani la examenul de Bacalaureat arată că doar 64%3 din 
elevii înscriși reușesc să obțină o notă de trecere.

•  6 din 10 angajatori din România acuză4 lipsa de pregătire a tinerilor intrați 
pe piața muncii.

Avem tot dreptul să fim îngrijorați, dar avem și responsabilitatea să acționăm 
pentru a corecta. De peste 18 ani, Fundația Noi Orizonturi sprijină (trans) for-
marea profesorilor pentru a putea oferi copiilor și tinerilor experiențe de învățare 
relevante, cu sens pentru ei și pentru societatea în care cresc. Profesorii formați de 
noi sparg barierele formale ale învățării, aduc activități și proiecte reale în viața ele-
vilor. Au curajul să se schimbe pe ei, pentru a le oferi elevilor provocări memorabile, 
care îi formează ca oameni cu caracter și totodată le dezvoltă competențe pentru 
secolul XXI.

Atunci când promovăm Proiectele de Service-Learning nu vorbim despre 
„o metodă”, ci despre un mod de a înțelege învățarea. Pedagogia Service-Learning 
se bazează pe concepția că „implicarea comunitară și civică pot fi mijloace inovative de 
aplicare a unor conținuturi teoretice, completând paleta de competențe și abilități și mo-
dificând atitudini”5. În România, această abordare este întâlnită în cadrul cluburilor 
extra-curriculare IMPACT. 

Ce înseamnă mai exact IMPACT?
În cluburile IMPACT, elevii își construiesc abilitățile de viață prin participarea la 
activități reale, conectate la propria lor comunitate. 

Pentru că în IMPACT se realizează în constant proiecte de Service-Learning 
profesorii plasează elevii în contexte reale de învățare în care trebuie să răs-
pundă unor întrebări la fel de reale și în care trebuie să lucreze în echipă pentru a 
găsi cele mai bune răspunsuri. Astfel se crează contexte în care elevii își dezvoltă 
abilități socio-emoționale precum auto-cunoașterea, lucrul în echipă, rezolvarea de 

2 https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-re-
port-2019-romania_en.pdf

3 www.edu.ro
4 https://www.zf.ro/profesii/sase-din-zece-angajatori-romani-sunt-nemultumiti-de-pregati-

rea-tinerilor-15264431 
5 https://www.noi-orizonturi.ro/wp-content/uploads/2018/12/Manual-de-Service-learning_

CLAYSS.pdf



I. EDUCAȚIE PENTRU TRANZIȚIA GLOBALĂ / 415

probleme etc, își îmbunătățesc strategiile de învățare și dezvoltă abilități de ma-
nagement de proiect. În lumea modernă bazată pe cunoaștere în care trăim acum, 
abilitățile de viață precum acestea nu au fost niciodată mai valoroase.

Ciclul virtuos: Pentru ca proiectele clubului să aibă un impact cât 
mai mare elevii trebuie să dezvolte noi competențe. Cu cât crește 
capacitatea fiecărui elev, cu atât este mai mare impactul serviciului 
adus comunității.

În același timp, profesorii IMPACT învață și exersează metode de învățare care 
pot fi transferate și la clasă. Rolul profesorilor este de a crea un mediu pozitiv pen-
tru grupul de elevi și îi încurajează să exploreze, să încerce lucruri noi fără frica de 
eșec. 

Învățare prin experiență

Activități 
practice

Pentru a-i ajuta pe elevi să gândească și să realizeze un proiect de Service-Lear-
ning foarte bun profesorii folosesc metode „active”:

•  Jocuri și povești - pentru că lărgesc zonele de confort, stimulează gân-
direa creativă și rezolvarea de probleme, permit discuții profunde despre valori 
personale și ale grupului jocurile și poveștie sunt elemente esențiale ale unei în-
tâlniri de club.

•  Întâlniri cu experți - experții reușesc să aducă la club experienţe reale şi 
informaţii necesare din poziţia unei persoane care a trecut deja prin multe provo-
cări. Alegerea cu atenţie a expertului, moderarea întâlnirii și pregătirea membrilor 
pentru întâlnire sunt esențiale pentru a învăța eficient.

•  Vizite în comunitate - este o metodă extrem de eficientă pentru a apro-
funda concepte teoretice abstracte, pentru a stimula curiozitatea membrilor şi 
pentru a ajuta membri să observe, să adreseze întrebări şi să privească întreaga 
comunitate ca o sală de clasă.

Reflecție Profesorii conduc grupul prin întrebări care invită la discuții deschise, analiză 
profundă și căutare de soluții. 

Teorie Proiectele de Service-Learning ale clubului au teme diferite și fiecare este în sine o 
oportunitate de a descoperii noi informații și conectare la curriculum. 

Transfer Odată ce fiecare elev are toate informaţiile de care are nevoie, profesorul îl ajută 
să îşi construiască un plan de acţiune care să îi ghideze experienţele ulterioare 
(acasă, la școală, în comunitate etc).
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Alături de profesori experiențiali și un minim de sprijin din partea Fundației 
Noi Orizonturi, cluburile IMPACT din țară au reușit doar în 2019 să realizeze 180 
de proiecte de Service-Learning și v-aș oferi doar câteva exemple să vă inspire:

1. Tinerii IMPACT Creactorii 36 din Iași și-au dat seama că la nivelul muni-
cipiului există o mare lipsă de sânge pentru bolnavii internați în spitale. Așa că au 
realizat o campanie de încurajare a donării de sânge prin realizarea de materiale de 
informare a cetățenilor: pliante, afișe și broșuri cu informații concrete despre pro-
cedura donării de sânge, flashmob și prezentări către prărinți și studenți.

2. Elevii din clubul IMPACTIII de la Liceul Onisifor Ghibu din Cluj Napoca, au 
organizat mai multe ediţii ale festivalului caritabil Ghibstock (ce are loc în curtea 
școlii), iar cu banii strânși au organizat 3 tabere educaționale pentru 60 de elevi din 
satele Căianu, Chinteni, Vultureni și copiii de la Centrul pentru copii străzii „Prison 
Felloship” cu scopul de a reduce abandonul școlar.

3. Tinerii de la clubul IMPACT L.C, Școala Gimnazială Lunca Cetăţuii jud. Iași, 
au obilizat întreaga comunitate pentru a veni în ajutorul lui Sebi, colegul lor, bolnav 
de cancer osos, care nu mai putea veni la școală. Familia sa întâmpină provocări 
pentru a-i asigura condiţiile necesare recuperării și studiului. Elevii au abordat direct 
sponsorii, autorităţile locale și au organizat un eveniment caritabil mobilizând pes-
te 400 de persoane. Astfel, Sebi a primit o imprimantă pentru lecţiile la domiciliu, 
medicamentele necesare și acces gratuit la apă caldă. În plus, la inițiativa elevilor, 
autorităţile locale au ajutat-o pe mama lui Sebi să obţină indemnizația de însoţitor.

4. Echipa de 15 elevi ai Liceului Tehnologic Agricol Bistriţa, împreună cu asoci-
aţia Ruralis au pus la dispoziţia comunităţii 10 ari de teren în curtea liceului pentru 
a fi cultivat cu legume, fructe, zarzavaturi și plante medicinale. Parcela de pământ a 
fost împărţită și pusă la dispoziţia a 20 de familii din Bistriţa pentru a avea ocazia 
să își cultive hrana, în centrul orașului. Grădina comunitară funcţionează de doi ani 
și chiar dă roade.

5. Deși Brebul (județul Maramureș) este o destinație populară de vacanță, tu-
riștii nu prea cunoșteau ce ar putea face în zonă. Membrii clubului GreenIMPACT 
”Coconii din Breb” au realizat un ghid turistic al comunei, care cuprinde activitățile 
care se pot face în funcție de anotimp, o listă cu cele mai bune pensiuni și o hartă a 
meșteșugarilor și producătorilor locali - cu datele lor de contact. Ghidul se găsește 
la pensiuni, inclusiv în limba engleză.

Proiecte reale, învățare reală! Toate aceste proiecte realizate de elevi pot fi co-
nectate la curriculum școlar. Prin acestea elevii dezvoltă competențe cheie, pun în 
practică cunoștințe teoretice și se conectează la comunitatea de care aparțin. Moti-
ve pentru care învățarea prin proiecte – și mai specific prin Service-Learning – nu 
a ajuns să aibă recunoaștere și susținere mai largă în orarul școlii sunt, însă fiecare 
motiv devine în sine un argument pentru acest tip de învățare:
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Lipsa controlului adultului
Proiectele de Service-Learning sunt alese, gândite și realizate de către elevi. Asta în-
seamnă că trebuie să avem răbdare și trebuie să fim creativi până când ei ajung să își 
găsească vocea și pot să articuleze soluții pertinente. Cele mai bune proiecte de Ser-
vice-Learning sunt realizate în jurul unor profesori care nu se tem de puțină gălăgie 
în clasă, care nu urmăresc nici o agendă personală și sunt la fel de uimiți de rezultat 
precum elevii lor, care își cunosc atât de bine domeniul pe care îl predau încât, atunci 
când citesc programa școlară, văd niște linii directoare și nu limite sau restricții.

Se întâmplă în afara sălii de clasă
Principiul care guvernează proiectele de Service-Learning este „servește nevoilor 
comunității”. Asta înseamnă că trebuie să ieșim din sala de clasă și să ne întâlnim 
cu „comunitatea”, să aflăm nevoile acesteia, să găsim cele mai bune soluții împreu-
nă, să construim un parteneriat real și să răspundem cu adevărat nevoilor. În plus, 
nu „ajutăm”, ci „ne ajutăm reciproc”. Toate acestea necesită timp. Nimic nu este 
predefinit, explorăm și redefinim înțelegeri comune. O școală care se împarte în 
segmente de 50 de minute, fără nici o legătură între ele și în care parcă tot timpul 
bate la ușă ceva test sau examen, nu lasă prea mult spațiu de negociere. Dar, exact 
acest timp petrecut în joc, învățare și muncă este cel care permite reală dezvoltare.

Accentul cade pe formarea competențelor
Componenta de solidaritate se află într-o balanță cu cea de învățare. Nu întotdeau-
na într-o stare de echilibru, dar întotdeauna în căutarea acesteia. Profesorul este 
cel care se asigură că fiecare proiect de Service-Learning se va concretiza în lecții 
învățate. Asta presupune rigurozitate pedagogică în definirea competențelor ce pot 
fi dezvoltate, alegerea unor activități potrivite pentru atingerea acestora, dar și mo-
nitorizare și evaluare. Dacă un proiect de Service-Learning se realizează inter/trans 
disciplinar, atunci abilitățile profesorului trebuie să fie cu atât mai avansate, dar și 
putem să vorbim cu adevărat de formarea competențelor. 

Este provocator să introducem în „școala românească” elementele educațio-
nale care definesc proiectul de Service-Learning. Este nevoie să regândim scopul 
școlii, să dezînvățăm și să reînvățăm ca profesori tot ce știam că se poate întâmpla 
într-o sală de clasă sau ce anume se poate considera „sală de clasă”. Însă acest tip de 
pedagogie este deja folosit cu succes în România de sute de profesori din cluburile 
IMPACT, iar rezultatele obținute sunt foarte bune. Dacă dorim creșterea nivelului 
de literație, scăderea abandonului școlar, competențe utile pe piața muncii, aplica-
bilitate atât în mediul urban, cât și cel rural, unul dintre răspunsuri este proiectul 
de Service-Learning. Pentru mai multe informații și inspirație vă invităm cu drag 
pe www.noi-orizonturi.ro. 



Tinerii și leadershipul politic. Cum pregătim tânăra 
generație pentru implicarea în viața politică?

Ștefan-Marius Deaconu

Unul dintre paradoxurile societății noastre de astăzi este aspectul că, în ciuda fap-
tului că generațiile tinere beneficiază de cursuri de educație civică și alte noțiuni 
pregătitoare pentru a înțelege viața politică a societății în care trăiesc, gradul de 
implicare al acestora tinde să fie unul scăzut. Cel puțin mai scăzut decât în trecut. 
Dezinteresul aparent al tinerilor față de politică a constituit subiectul multor expu-
neri, poziții sau analize. Însă, mi-aș fi dorit să fi putut observa că măcar reprezen-
tanții vieții politice sunt interesați de tinerii din România.

Politica, rol marginal în viața tinerilor
Studiul despre tinerii din România 2018/2019 a reliefat faptul că „politica pare să 
joace un rol marginal în viața majorității tinerilor români”, participarea și in-
teresul acestora fiind scăzute și exprimându-se în special prin participarea la 
proteste. De asemenea, mai puțin de 25% dintre tinerii chestionați în cadrul 
studiului au fost implicați în acte participative, România ocupând un rol mar-
ginal în regiune1. Tinerii români „par să acorde foarte puțină importanță au-
toplasării pe o scală stânga-dreapta în ceea ce privește ilustrarea preferințelor 
politice”, în contextul în care au un nivel scăzut de încredere în instituții și 
organizații2.

Carta Albă privind Implicarea Civică a Tinerilor arată că, în urma unui studiu în 
care au fost consultați peste 1000 de tineri, aceștia sunt „curioși ce le-a stârnit ac-
tualilor politicieni interesul pentru politică și care au fost influențele care i-au adus 
acolo”, fiind îndemnați să cunoască „care sunt valorile care le determină deciziile 
- cu care nu sunt de cele mai multe ori de acord”3.

1 Gabriel Bădescu et alii. Studiul despre tinerii din România 2018/2019, Friedrich-Ebert Stiftung, 
București, 2019, p. 78.

2 Ibidem, p. 79.
3 Carta Albă privind Implicarea Civică a Tinerilor, București, 2019, p. 26
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De asemenea, interogați cu privire la sistemul politic și modul în care se des-
fășoară procesul decizional, documentul arată că „tinerii se plâng cel mai mult de 
lipsa unui partid politic care să reprezinte cu adevărat populația Românei”, pier-
zându-și încrederea „în modul în care acționează clasa politică și în promisiunile 
pe care le face și pe care nu le îndeplinește, fiind doar o modalitate de a face cam-
panie”. De asemenea, tinerii chestionați „s-au săturat de perspectivele politicieni-
lor care nu au ca prioritate mijloace realiste de a aduce îmbunătățiri țării și vieții 
cetățenilor”4.

Un barometru relevant pentru a măsura interesul tinerilor cu privire la viața 
politică este prezența acestora la vot. Față de alegerile parlamentare din decem-
brie 2016, când au participat 1.316.577 de tineri cu vârsta între 18 și 34 ani, la 
alegerile europarlamentare din 2019 au participat 2.098.300 tineri, în creștere cu 
59,3%. Desigur, unul dintre aspectele care a contat mult a fost faptul că cetățenii au 
putut vota în orice secție de vot, nu doar în cea arondată domiciliului lor.

Creșterea, însă, este mult prea mare pentru a fi explicată doar prin acest as-
pect. De asemenea, la primul tur al alegerilor prezidențiale, desfășurate în noiem-
brie 2019, au votat 1.915.610 tineri. Numărul acestora este sensibil egal cu cel al 
votanților de la alegerile europarlamentare. Din acest punct vedere, trendul pozitiv 
s-a menținut, urmând să fie „verificat” în urma alegerilor locale și parlamentare, 
previzionate a se desfășura în anul 2020.

Tinerii au votat, în general, într-un procent similar cu alte categorii de vârstă. 
Cel mai mic procent al participării la primul tur al alegerilor prezidențiale s-a în-
registrat la tinerii cu vârsta între 25 și 34 ani. Acest lucru poate fi ușor de explicat. 
Practic, generațiile respective se confruntă cu multiple probleme:

•  Precaritatea locurilor de muncă și salarizarea necorespunzătoare5.
•  Exod masiv al tinerilor din medii socio-economice dezavantajate și nu nu-

mai6.
•  Dificultățile inerente ale acestei perioade ale vieții, precum achiziționarea 

unui spațiu locativ7.

4 Ibidem, p. 27.
5 Ana-Maria Preoteasa, „Munca precară, soluție pentru populația vulnerabilă din mediul rural. 

Rezultate dintr-o cercetare calitativă”, în Calitatea vieții, XXVI, nr. 1/2015, p. 36-39; Isabela Alexe, 
Ce calitate a muncii vor presta cei 50% absolvenți care anual nu iau bacalaureatul?, articol disponibil la 
adresa web https://legislatiamuncii.manager.ro/a/26191/ce-calitate-a-muncii-vor-presta-cei-50pro-
cente-absolventi-care-anual-nu-iau-bacalaureatul.html.

6 https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/jumatate-din-tineri-vor-sa-plece-din-tara-soci-
olog-migratia-nu-e-o-fatalitate-se-pot-face-lucruri-1257641

7 https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-21808140-varsta-care-tinerii-parasesc-lo-
cuinta-parinteasca-urcat-2016-baietii-pleaca-30-3-ani-iar-fetele-25-8-ani-legatura-stransa-care-a-
re-acest-lucru-piata-imobiliara-creditarea-ipotecara.htm
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Tabel 1. Prezența la vot pe categorii de vârstă la primul tur al alegerilor prezidențiale, 
desfășurat pe 10 noiembrie 2019 (sursa: Autoritatea Electorală Centrală).

18-25 ani 25-34 ani 35-44 ani 45-64 ani 65+ ani

41,38% 38,51% 43,26% 54,17% 51,5%

Prin urmare, este parțial de înțeles faptul că tinerii cu vârsta între 25 și 34 
de ani și-au exprimat în număr atât de scăzut dreptul de vot. Adaug aici și faptul 
că, în momentul de față, România nu are dimensiunea reală a migrației interne. 
Nu cunoaștem cu exactitate numărul de persoane care și-au schimbat domiciliul. 
Nu avem o situație aproape de realitate în ceea ce privește numărul de tineri care 
locuiesc în chirie sau „în gazdă”. Este greu de crezut că autoritățile publice locale, 
precum și politicienii la nivel local, județean sau regional pot găsi formule adecvate 
pentru a intra în dialog cu acești tineri, dat fiind faptul că nu cunosc cui să se adre-
seze.

Politica online și noul limbaj de adresare pentru generațiile tinere
Altminteri, aceasta este o problemă mai gravă. Putem întreba, retoric, în ce măsură 
sunt prezenți reprezentanții vieții politice în mediile online în care își petrec timpul 
lor liber? În ce măsură politicienii au conturi de Instagram, Facebook sau, mai nou, 
TikTok? Cum putem să ne așteptăm să recepționeze tinerii mesajele clasei politice 
dacă nu se comunică în mediile lor? Răspunsul este mai mult decât evident.

Desigur, vorbim de faptul că educația este cel mai bun mijloc de intervenție 
în ceea ce privește responsabilizarea civică și politică a tinerilor. Fără îndoială, așa 
și este. Totuși, când intervenim în educația generațiilor tinere pentru a produce 
această schimbare? Dacă analizăm rata abandonului școlar pentru generația înscri-
să în anul școlar 2003/2004 în clasa I, observăm că8:

– 17,64% dintre aceștia nu s-au înscris în clasa a VIII-a.
– 25,71% dintre aceștia nu au luat examenul de evaluare națională.
– 46,88% nu finalizează învățământul liceal.
– 61,79% nu sunt absolvenți ai examenului de Bacalaureat.
– 73% nu ajung să finalizeze primul an din studiile universitare de licență.
În contextul în care mai mult de un sfert dintre tineri nu ajung în învățământul 

liceal, este clar că se impune ca un număr minim de cunoștințe cu privire la viața 
politică să fie asimilate înainte finalizarea ciclului gimnazial. Cunoaștem deja faptul 
că „nivelul educațional este cel mai important predictor al participării politice”9. 

8 UEFISCDI, Policy Brief. Accesul în învățământul superior.Analiza datelor statistice privind accesu-
labsolvenților de bacalaureat din 2015 în învățământul superior(an universitar 2015/2016), București, 
2018, p. 4.

9 Gabriel Bădescu et alii., op. cit., p. 79
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Cultura civică este o materie care se predă, în prezent, în clasele a VII-a și a VIII-a. 
Totuși, aceasta pare să nu rezolve probleme stringente, precum combaterea xeno-
fobiei, rasismului sau șovinismului10.

Tinerii care reușesc să ajungă în mediul liceal, în special în cadrul unor unități 
de învățământ preuniversitar unde calitatea actului educațional este mai ridicată, 
tind să dețină „un bagaj de informații minime în sfera educației civice”, fiind „critici 
și obiectivi”. De asemenea, un studiu a arătat că, „deși nu ocupă un loc central în 
viața lor […] ei au interes pentru civism și democrație și sunt în faza exploratorie a 
cunoașterii și experimentării”, fiind preocupați de probleme legate de democrație și 
protestând împotriva unor tare ale societății românești (precum corupția)11.

Cum se poate restarta dialogul clasei politice cu tinerii
În concluzie, analizând toate aspectele mai sus menționate, se impun următoarele 
măsuri:

– Reconceptualizarea modului în care se predă Cultura civică în școlile din Ro-
mânia, prin introducerea unor metode mai prietenoase cu elevii pentru a explica 
concepte fundamentale pentru viața civică și politică.

– Introducerea unor elemente privitoare la gândirea critică în cadrul materii-
lor care se pretează la acest lucru, în speță a celor din zona științelor umaniste.

– Crearea unor infrastructuri de centre de tineret în zonele în care există un 
deficit în ceea ce privește oportunitățile de petrecere a timpului liber, prilej cu care 
se poate construi conjunctura în care să existe dezbateri și activități practice cu 
tinerii privind implicarea civică și politică.

– Participarea suplimentară a factorilor decizionali și a reprezentanților parti-
delor politice în dezbaterile cu tineri precum cele din Dialogul UE cu tinerii.

– Regândirea strategiilor de comunicare ale partidelor politice care pledează 
pentru valori democratice, printr-o mai mare prezență în mediul online, în special 
pe rețelele sociale.

– Stimularea participării tinerilor în viața politică prin introducerea unor cote 
procentuale interne în partide, pentru tineri, în ceea ce privește locurile eligibile 
alocate candidaților. 

– Integrarea tinerilor în toate procesele de luare a deciziilor, indiferent de ti-
pul instituției.

– Adoptarea unor politici publice bazate pe evidențe în vederea ameliorării 
condițiilor de trai ale tinerilor, respectiv îmbunătățirii calității vieții acestora, care 
să fie comunicate coerent și transparent.

10 Alexandru Climescu, „Este toleranța învățată? Evaluarea educației civice în România”, în Sfera 
Politicii, nr. 176/2013, p. 114.-124.

11 Elisabeta Drăghici, „Valențe ale implicării civice în mediul liceal”, în Calitatea vieții, XXVIII, nr. 
4/2017, p. 392-418.



Cultură și vitalitate. Mai este oare important  
pentru omul modern reflexul cultural?

Manuela Plăpcianu

Trăim într-o lume din ce în ce mai insensibilă la „formarea caracterelor” în sensul 
umanismului clasic și mult mai preocupată de redefinirea succesului pe axa mono-
cromă, bani–faimă. 

Dacă științele umaniste au meritul de a forma oameni, de a le stimula simțul 
valorilor, creativitatea, imaginația, spiritul de toleranță, cunoașterea de sine, di-
alogul ori calitatea vieții atunci de ce în ultima jumătate de secol umanioarele au 
devenit din ce în ce mai „facultative”? 

Suntem bine? Am evoluat? 
Nu mai avem nevoie de o educație de tip socratic în sensul artei argumentării, 

a moderației, a gândirii cu capul nostru, a atenției la alteritate?
Rândurile următoare sunt un exercițiu umil în slujba evidenței: cum influen-

țează cultura starea noastră de bine, o argumentație pentru cultură, despre modul 
complex și subtil în care cultura ne influențează viața. 

 Și deoarece cultura nu este o nobilă gratuitate, în încheiere, câteva exemple de 
acțiuni întru vitalizarea culturii, de care poate se va împiedica cineva, cândva.

 
Preambul 1. Pericle vs Atilla
 La 880 de ani distanță, Pericle și Attila. 

În 44 0îHr, Pericle era probabil cel mai puternic om din lume și la fel Attila în 
440dHr.

Pericle, marele conducător atenian, a pus în mișcare reforme democratice, a 
transformat Atena într-un epicentru politic, cultural, artistic și economic al Greciei 
antice. 

Atilla, marele conducător al marelui imperiu Hun care se întindea din munții 
Ural la fluviul Rin și de la Dunăre la marea Baltică. Ce nu a cucerit, a devastat, ce nu 
a devastat a amenințat.

Unul moare de ciumă, celălalt moare în noaptea nunții...
Doar după unul rămân Partenonul și Erechteionul, stilul doric, poveștile lui 

Phidias, Ictinos, Callicrate, Mnesicles, Alcamene, Agoracritos, Atena, Poseidon...



I. EDUCAȚIE PENTRU TRANZIȚIA GLOBALĂ / 423

Preambul 2. Etimologii
Se pare că prima oară conceptul despre care facem vorbire ar fi fost folosit de Cicero 
în Tusculanae Disputationes, unde povestește despre „cultura animi”, cultivarea 
sufletului, cu directă legătură cu agricultura, rodul, recolta, transcendentul, ca ide-
alul cel mai înalt pentru trecerea omului prin viață.

Samuel Pufendorf găsește cultura ca singura cale prin care omul poate să-și 
depășească condiția barbară, un exercițiu de negare continuă a insignificatului par-
curs al omului pe pământ.

Edward S Casey adaugă conceptului cultural o nouă dimensiune, aceea a locui-
rii unui habitat cu așa o fervoare, încât să-l transformi, să-l cultivi, să-l înobilezi, să 
fi responsabil pentru el, să-i răspunzi cu o aleasă grijă și candoare.

Prin secolul XVIII și XIX filosofii germani suprapun cultura cu bildung și civi-
lizația și de atunci milioane* de puncte de vedere rafinează cultura și ce vrea ea în 
chip și fel.

*O simplă accesare google duce la nici mai mult nici mai puțin de 
9,940,000,000 afișări în mai puțin de o secundă. Ar părea un subiect care se 
ia în serios.

 
Preambul 3. Cu picioarele pe pământ și multe C-uri musai
Raportat la prezent sunt țări care au luat foarte în serios strategiile culturale. Astfel 
veniturile din cultură și industrii creative (în 2015) au depășit 2250 de miliarde 
USD și au generat peste 29 de milioane de locuri de muncă. Angajatorii relevanți au 
fost artele vizuale (6,7 milioane), cărțile (3,6) și muzica cu aproximativ 4 milioane 
de angajați.

Veniturile din cultură și industrii creative, la nivel global, au depășit veniturile 
din industria telecom (USD 1579 miliarde) și au depășit PIB-ul Indiei (USD 391mi-
liarde în).

Raportat la viitor, cultura rămâne cheia de boltă pentru dezvoltarea creativi-
tății și gândirii critice. Și nu numai. Toate, dar toate competențele (pentru viitor se 
zice, deși ele au fost la fel de necesare întotdeauna) despre care se vorbește asur-
zitor: creativitate, comunicare, gândire critică, cooperare, rezolvarea problemelor 
complexe, rezolvarea conflictelor, adaptare și flexibilitate cognitivă, inteligență 
emoțională etc sunt influențate până la identificare cu reflexele culturale.

Chiar dacă știam asta, chiar dacă pare superfluu, pentru cei mai sceptici dintre 
sceptici, în 2018, un studiu CASE concluzionează cu modele statistice performante 
legătura directă dintre cultură și calitatea vieții.

Printre concluziile lor:
– Cei care au participat la activități culturale în ultimele 12 luni au avut o să-

nătate cu 60% mai bună în comparație cu cei care n-au avut contacte culturale. Cer-
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cetări specifice au demonstrat impactul pozitiv asupra unor boli precum depresie, 
demență, Parkinson etc

– Cercetările au evidențiat că un mai mare contact cu artele și mediile cultura-
le este asociat cu un nivel mai ridicat de bună dispoziție. 

– Participarea în activități culturale îmbunătățește abilitățile cognitive
– Atunci când cursurile de artă se fac eficient, sunt benefice pentru facilitarea 

socializării, empatiei, atenției făță de ceilalți
– Efectele benefice ale dansului asupra depresiei, anxietății, bolilor cardiovas-

culare au reprezentat un studiu aparte, cu rezultate spectaculoase.
– Tinerii implicați în activități culturale sunt probabilistic de două ori mai des-

chiși în a-și asuma activități de voluntariat și sunt cu 30% mai hotărâți să voteze 
față de ceilalți.

– Tinerii care urmează pentru perioade mai mari de patru ani cursuri de arte 
plastice, muzică, dans, argumentație etc își găsesc de lucru mai ușor și sunt mai 
apreciați la locul de muncă

–  Rezultatele studiului arată că cei care participă la cursuri de artă, muzică, 
dans, dezbateri, poezie, filosofie etc intervin pozitiv în coeziunea grupurilor din 
care fac parte, de asemenea rezultatele la matematică și literatură sunt mai bune.

– Elevii care provin din familii defavorizate și care iau parte la activități cultu-
rale au șanse de 2,9 ori mai mari să promoveze examenele față de confrații lor care 
nu participă la astfel de activități. 

Cultura, o temă importantă pe agenda europeană 
Dacă vorbim despre surse de valori, dacă vorbim despre identitate, dacă vorbim 
despre apartenență sau despre coeziune socială, dacă vorbim despre formarea ca-
racterelor, nu putem evita să luăm în serios cultura sub toate aspectele ei teoretice, 
de impact social ori aspirațional. 

Inclusiv din perspectivă pragmatică, cultura și așa numitele industrii creative, 
nu mai pot fi ignorate nici în contextul influenței creșterii economice și creării de 
locuri de muncă.

Consiliul Europei a selectat câteva priorități culturale cu care chiar dacă sun-
tem sau nu de acord ele au căpătat formă și în jurul lor s-au articulat vaste proiecte 
culturale transfrontaliere:

•	Sustenabilitatea moștenirii culturale 
Conservarea, prezervarea și protejarea, cercetarea, activități educaționale și 

transfer de expertiză, implicarea responsabilă a factorilor decizionali, inclusiv pla-
nuri de acțiune și de implementare, de detaliu. 

• Un ecosistem care să susțină artiștii și profesiile creative 
Artiștii se aruncă în gol în fiecare dimineață. Trebuie să fie creativi, trebuie să 

producă idei, emoții, grație. Trebuie să ne uimească în afara unor obiective SMART. 
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Meseria lor este cea mai antreprenorială din câte există. Lucrează pe bază de pro-
iecte, au un grad mare de mobilitate, au câte patru-cinci job-uri în același timp. Au 
venituri impredictibile și aleatorii. 

• Digitizarea și inovare 
Digitizarea este esențială pentru accesibilizare, exprimare, prezervarea, dise-

minarea și consumul cultural. Orice ar însemna consum cultural.
Schimbarea obiceiurilor și a comportamentului potențialilor consumatori 

culturali datorită schimbărilor tehnologice, îmbătrânirii, diversității culturale 
și discrepanțelor economice impun o adaptare mai sofisticată a nevoilor cultu-
rale, pentru fiecare grupă de audiență. Tehnologia digitală este o platformă de 
o generozitate fără margini în inovarea unor canale noi de experiență culturală 
pentru segmente foarte diferite de participanți. De asemenea digitizarea este de 
neimaginat în colaborările interdisciplinare ca de exemplu educația, sănătatea, 
dezvoltarea urbană ori responsabilizarea socială, cu un efect major în coeziune 
și well-being. 

Coeziune și calitatea vieții
Accesul la cultură și participarea la viața culturală influențează autoreflectarea, 

gândirea critică, responsabilizarea, formarea caracterelor, inteligența emoțională și 
nu în ultimul rând angajamentul civic.

• Egalitatea de gen
Politici speciale pentru reglajul discrepanțelor. Ca artiști și profesioniști cultu-

rali, femeile sunt subreprezentate și sunt plătite mai puțin pe scena de artă, inclu-
siv în piața de artă. 

• Relații culturale regionale
Rolul vital pe care cultura îl are și efectele ei socio-economice pozitive, au pus 

în mișcare fonduri semnificative care stimulează dialogul cultural regional, împăr-
tășirea unor practici aducătoare de succes, încurajarea complementarității și a si-
nergiilor regionale. 

De ce, când, cum trăim cultural în realitate, în România?
Ca să știm cum stăm, ca să știm de unde plecăm, mai jos o radiografie a poziționării 
României pe scena europeană, în baza principalilor indicatori culturali, Întâi, un 
exercițiu de așezare în realitate și în capitolul următori câteva posible reglaje ne-
cesare.

O imagine a activităților culturale, analizate de Eurostat. Ce înseamnă pentru 
CE cultura. 1

1 Eurostat - Culture statistics / 2019https://ec.europa.eu/eurostat/documents/ 3217494 
/10177894/KS-01-19-712-EN-N.pdf/915f828b-daae-1cca-ba54-a87e90d6b68b. Vezi Table 4.1: Cul-
tural activities covered by the EU’s structural business statistics and business demography statistics, pag. 
82.
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 România are studenți care studiază arte și umanioare, de vreo zece ori mai pu-
țini față de UK, Franța sau Germania, de patru ori mai puțini ca Polonia și de vreo 
15 ori mai puțini ca Turcia.2

Suntem pe ultimul loc, cu 1,5% locuri de muncă în domenii culturale, jumătate 
față de Bulgaria, Irlanda ori Croația și de patru ori mai puțini față de Islanda, Esto-
nia, Luxemburg.3 

Cât privește exportul de produse culturale, suntem penultimii în UE. Expor-
tăm de 16 ori mai puțin ca UK, de 11 ori mai puțin ca Germania, de 4 ori mai puțin 
ca Slovacia, de 2 ori mai puțin ca Letonia ori Slovenia...4

Participarea la activități culturale, fie ele vizite prin muzee ori cetăți, filme ori 
teatru, ne plasează pe ultimele locuri în UE, la toate categoriile de vârstă și grad de 
urbanizare.5

Participăm la activități artistice de 3 ori mai puțin ca bulgarii, de 2 ori mai pu-
țin ca sârbii ori macedonenii, de 12 ori mai puțin ca finlandezii...Cât privește parti-
ciparea la activități culturale funcție de gradul de urbanizare, aici mai totă Europa 
are de lucru, noi, mai mult ca alții. Mult mai mult.6

Suntem pe primul loc la capitolul neparticipării la activități culturale din mo-
tive de proximitate.7

Suntem pe penultimul loc la folosirea internet-ului pentru experiențe cultu-
rale.8

Și în sfârșit ponderea cheltuielilor „pe cultură” , ne așează tot pe ultimele lo-
curi, într-o logică macroeconomică firească.9

Ce facem mai departe?
ArtSmart & Art for All
Fără frumos, fără biblioteci, fără muzee, fără teatre, fără galerii, fără darurile litera-
turii, muzicii, dansului ori a artelor frumoase, fără virtuți ori fără aspirații am trăi 
sedați, viața noastră ar fi sterilă, măruntă, gheboasă - fără legătură cu trecutul, cu 
un prezent fad și neincitant, fără vise pentru viitor. 

2 Ibidem, pag. 47, Table 2.1: Tertiary students in culture-related fields of education, 2017
3 Ibidem, pag. 63. Figure 3.1: Cultural employment, 2018 
4 Ibidem, pag. 115, Table 5.2: Exports of cultural goods by group of products, 2017
5 Ibidem, pag. 129, Figure 6.3: Cultural participation during the previous 12 months, by age group, 

Figure 6.10: Cultural participation during the previous 12 months, by degree of urbanisation, 2015.
6 Ibidem, pag. 143. Figure 6.14: Frequent practice of artistic activities, pag. 138, Figure 6.10: Cultu-

ral participation during the previous 12 months, by degree of urbanisation, 2015
7 Ibidem, pag. 148, Figure 6.18: People not participating in cultural activities during the previous 12 

months due to proximity reasons, by cultural activity, 2015
8 Ibidem, pag. 163, Figure 7.2: Use of the internet for selected cultural activities during the previous 

three months, 2018
9 Ibidem, pag. 177, Figure 8.1: Mean household expenditure on cultural goods and services, 2015
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Oricare ar fi planurile de acțiune care să ofere culturii rolul, locul și semnifi-
cația necesare, într-un fel sau altul, ele trebuie musai așezate sub umbrela unei 
strategii culturale de țară, de oraș, de viață....Altfel o vom ține într-o stop and go 
continuu, imitări, bifări, hei-rupisme.... și nu vom reuși niciodată să ne așezăm pe 
nicio hartă culturală care contează.

Dar înainte de orice strategie culturală, mai avem nevoie de ceva...
Indiferent dacă vrem ca România să devină principala atracție pentru turism 

cultural din Europa sau vrem 4 milioane de turiști culturali în București, într-un an, 
sau vrem ca domeniile creative să reprezinte 5% din PIB sau vrem ca artiștii români 
să fie în top 5 competiții, evenimente, proiecte culturale care contează internațio-
nal ori dacă vrem Universitățile de Artă, Filologie, Filosofie, Consevator etc să fie în 
top 5 din lume..., ori dacă vrem ca accesul la cultură în mediul rural să fie peste me-
dia europeană ori dacă vream în București cea mai cool ofertă culturală din Europa, 
realist ori nerealist, peste noapte ori peste veacuri, dacă chiar credem că cultura 
contează, înainte de orice ingenue idei culturale, înainte de orice strategii și obiec-
tive SMART, avem nevoie de un teren fertil, de semințe, de rod, de grădinari. Avem 
nevoie de educație. Avem nevoie să regândim complet educația „culturală” pentru 
că altfel nu vom avea public, nu vom avea consumatori, nu vom avea receptori, nu 
vom avea impact, nu vom avea interes dacă școala nu va reforma semnificativ rela-
ția cu științele umane.

Sunt milioane de tineri care nu au acces la cursuri de arte, muzică, argumen-
tație, teatru, poezie, dans...cursuri serioase, nu bifări, nu la capitolul și altele. Evi-
dent, cam toți copiii din zonele defavorizate. 

Un părinte normal, un stat normal, ar tolera ca tinerii să nu aibă acces la ma-
tematică? Să nu cunoască cifrele ori literele? Probabil că nu. Deși niciun părinte cu 
crede că dacă copilul merge la orele de matematică, copilul va deveni un Gauss, ori 
dacă va lua în serios orele de fizică o să-l strige colegii prin cartier Tesla. Cred pă-
rinții, crede statul că doar copiii care au vocația matematicii, ori au un talent aparte 
pentru fizică trebuie să ia în serios orele de matematică sau de fizică? Nu, nu, nu! 
Părinții cred că matematica e importantă, că formează gândirea, logica, așezarea în 
sisteme de referință articulate...

În schimb, trăim în continuare în mitul că doar copiii talentați din cale afară 
pot beneficia de educație artistică. Doar dacă simți că odrasla are daruri speciale, 
doar dacă are șansa să-i depășească pe Herbert von Karajan, pe Michelangelo, pe 
Marguerite Yourcenar ori pe Fellini ar lua în serios umanioarele...

Nu, nu-i învățăm matematică pe copii doar pentru a forma următoarea genera-
ție de matematicieni și laureați Nobel în matematică și nu, nu-i trimitem la ora de 
literatură pentru a ne asigura următoarea generație de scriitori, laureați Nobel.. la 
fel pentru artele frumoase, muzică, dans, teatru... 



428 / Caiet documentar 5 Calitatea vieții

Așa cum părinții frisonează la ideea că profesorul de mate nu e cel mai bun din 
lume, la fel trebuie să se întâmple și pentru umanioare. 

Printre altele, (pentru că așa înțeleg părinții cel mai rapid) principalele compe-
tențe pentru viitor (creativitate, comunicare, colaborare, gândire critică, flexibilita-
te cognitivă etc) nu pot rodi în afara unei educații „culturale” serioase.

Pentru asta trebuie să răspundem responsabil la trei întrebări simple, cine (cu 
cine), când și cum?

Art for All, Cine?
Presupunând că decidenții politici vor înțelege că investiția în cultură nu este un 
moft ori un mit, se pot lansa programe de pregătire, la scară națională, cu susține-
rea unor organizații profesionale care au avut succes în acest domeniu din Finlan-
da, Coreea de Sud, Suedia, Franța, Slovenia, Japonia etc. 

Formăm noi profesori, cu o altă abordare și în paralel lansăm programe serioa-
se de schimbare de mentalități concentrate pe profesorii actuali și tinerii absolvenți 
care doresc să pună umărul la acest program. Profesorii de „culturale” din zonele 
defavorizate, cartiere mărginașe etc, vor avea stimulente financiare consistente.

Oferim profesorilor de umanioare stimă socială, respect, susținere financiară 
și neapărat programe speciale de motivare pentru profesorii care activează în zo-
nele „grele”.

Formarea decidenților și actanților în zona culturală este esențială. Trebuie 
create, de asemenea parteneriate și consilii interdisciplinare care să conceapă di-
recțiile și instrumentele necesare educației culturale în școli. Formarea unui par-
teneriat pentru Educație Culturală între Ministerul Culturii, Ministerul Educației, 
Inspectorate Școlare, Școli, Asociații de Profesori, antreprenori etc.

Art for All, Când? 
James Hackman, laureat Nobel pentru economie a demonstrat că rentabilitatea 
investiției în educație scade cu creșterea grupei de vârstă la care se face intervenția. 
Adică cu cât investim în educația copiilor la o vârstă mai mică, cu atât rezultatele 
sunt mai bune. Ideale și de departe cele mai eficiente sunt programele pentru copiii 
din grădinițe și ciclul primar.

Deci, ieri și cu sporită atenție pentru copiii sub zece ani și cu și cu și mai sporită 
atenție pentru copiii din zonele defavorizate.

Cum? Câteva exemple
Creșterea numărului de școli cu statut Artsmart și Art for All 
În afara orelor „altfel” în curricula „altfel”, se va stimula formarea unor școli/asoci-
ații/ Hub-uri culturale.
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Lansarea unor hub-uri alternative de educație multiculturală care să includă 
cel puțin muzică, dans, arte digitale, new-media, teatru, artă contemporană, de-
sign, street art, argumentație, poezie, filosofie etc. 

Inițiativele private în acest sens vor fi susținute de stat până la 100% pentru 
zonele rurale, zonele defavorizate ori cartiere triste. 

Într-un fel readucerea la viață a vechilor școli de muzică și arte plastice, în-
tr-o variantă modernă, sincronică, eficientă, inclusiv pentru zonele rurale. Statul 
va motiva inițiativa privată prin subvenții semnificative, funcție de locație, venitul 
părinților copiilor care frecventează cursurile, „entuziasmul” și retenția elevilor etc.

Crearea unor planuri metodologice exemplificative pentru orele de educație 
vizuală, literatură, muzică, istoria religiilor, dans, poezie, new media etc. Reseta-
rea obiectivelor pentru aceste discipline. Propuneri de predare „altfel”: interacțiu-
ne, experiență, creativitate, gândire critică, dezbateri, interogații etc împreună cu 
materiale digitale suport vor fi împărtășite cu toți profesorii „culturali”. Forumuri, 
platforme și grupuri care împart cele mai potrivite tehnici de implicare a elevilor în 
orele respective. 

Digitizarea informației culturale. Inclusiv, elaborarea, furnizarea și construirea 
unor baze de date integrate cu planuri metodologice, materiale suport, informații 
digitale accesibile către și dinspre toate organizațiile care lucrează în educație cul-
turală, atât în cadrul învățământului de stat cât și a școlilor/asociațiilor private care 
livrează programe culturale, pe grupe de vârstă, materii de studiu, nivel de studiu, 
resurse, proximitate etc

Condiții de eligibilitate
Înscrierea la examenul de Bacalaureat, pentru toate liceele, indiferent de profil, se 
va face printre altele, în baza dovezii că cel puțin șase ani, elevul a urmat săptămâ-
nal cursuri „Creative” (arte vizuale, muzică, dans, teatru, argumentație, filosofie, 
literatură, new media etc) 

Muzee vii
Schimbarea politicilor și obiectivelor muzeelor spre interactiviate, experiență, 
obiective prin care subvențiile sunt proporționale cu numărul de vizitatori, elevi în 
primul rând și mai ales din zonele defavorizate. Dezvoltarea unor centre cultuale/
școli „culturale” în jurul muzeelor în colaborare cu școlile

Big is beautiful
Zone în orașe în care nu ajunge nimeni niciodată. Mizerie și atât. Nu există mâine. 
Clădiri dezafectate, fațade descompuse, caldarâm bipolar. Nu râde nimeni pe strada 
lor, niciodată. Nu intră nimeni pe strada lor, niciodată.
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Un juriu internațional pentru intervenții în spațiu urban, artiști internaționali 
și autohtoni, street art. Premii, concursuri, murale gigantice care aduc la viață stră-
zile tăcute. Curioși din tot orașul, turiști care merg să vadă minunile. Mai beau o 
bragă, mai o limonadă, mai un mic, așa pierduți, își iau timp, descifrează mesajele 
la scară mare.

La sfârșit, în bibliografie, apare o referință la un proiect de street art din Lisa-
bona, pe care vă invit să-l descoperiți. 

Monografii elective pentru comunități marginale
Te naști într-un sat, nu știi bine cine ești și încotro mergi. Vin într-o zi la tine în 
sat niște studenți la antropologie, filosofie, litere...de unde vor ei, și încep să stea 
de vorbă cu oamenii din sat. Oamenii nu prea au chef de vorbă că au treburi mai 
importante de făcut. Totuși se formează niște grupe de lucru: una la școală, una 
la biserică, una la cârciumă și una la primărie. Tinerii nu se lasă ușor, organizează 
ateliere creative cu copiii, pictează, desenează, spun povești. Adună povești de la 
oamenii din sat, epuizează varii surse de cercetare și când aproape toți îi uitaseră, 
se întorc în comunitate cu o monografie. O carte despre locul acela, care loc, dintr-o 
dată capătă o altă dimensiune. Unii își văd fotografiile în carte, alții se văd citați, 
află despre comunitatea lor lucruri pe care nu le-au știut. Pare că acolo, la ei, s-au 
întâmplat lucruri importante. Pare că încă se mai întâmplă. Sunt mândri că s-au 
născut acolo și își promit să aibă mai multă grijă de locul acela...

Digitizarea e-n toate ce sunt
Tehnologia digitală, de la rețele sociale, la realitate virtuală sau augmentată, este o 
oportunitate nemaiîntâlnită pentru actanții culturali întru exploatarea unor canale 
dedicate unor profile de audiență foarte diverse. Schimbările tehnologice rapide, 
precum și schimbările comportamentale, noile așteptări și experiențele culturale 
pe care și le doresc tinerii (și nu numai) sunt un teren fertil de inovare digitală în 
slujba democratizării culturii. Serviciile culturale digitale interactive, prietenoase, 
ușor accesibile pot crește semnificativ audiența. 

 De exemplu tururi ghidate digital. Propuneri de itinerarii cu realitate augu-
mentată. Trecem de sute de ori pe lângă o clădire și nu știm nimic despre ea...

De exemplu, stilul neoromânesc în București. 
La sfârșitul secolului al XIX-lea, mai mulți arhitecți români cu școale la Paris 

se întorc în țară și întrupează un stil autohton, cu influențe populare, un amestec 
de Art Nouveau, elemente bizantine, italiene și etnografice. Stilul neoromânesc 
este distinctiv prin compoziția fațadelor și ornamentele (în ceramică, sgrafitto, sau 
sculptură murală) care interpretează motive de arhitectură bizantină sau artă po-
pulară. 
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Un astfel de itinerariu nu poate ocoli Casa Monteoru, Casa Vernescu, Casa La-
hovary (strada Ion Movilă,1), Casa Doina, Primăria Bucureștiului (deh!), Școala de 
Arhitectură Ion Mincu…

Mergi pe jos sau pe bicicletă și accesezi prin mobilul din dotare, zeci de pagini 
de informații despre stilul neoromânesc și clădirile reprezentative doar prin niște 
biete coduri de bare.

Se pot imagina mii de tururi îmbogățite prin realitatea augumentată, pe jos, 
cu bicicleta, pentru turiști, pentru nebucureșteni, pentru bucureșteni...la fel în 
toată țara. Pe urmele comunismului, pe urmele art nouveau-ului, pe urmele circu-
rilor-foamei, pe urmele regalității, pe urmele artiștilor contemporani, pe urmele 
iubitelor lui Ștefan cel Mare, pe urmele urșilor, pe urmele ruinelor industriale...

Să dansăm, zic!
O să elaborez pentru că știu cât de sceptici sunteți, mai ales domnii.

Dacă credeți că în afara interacției virtuale, copiii nu au nevoie și de o interac-
țiune reală, dacă nu au nevoie să se privească în ochi, dacă umanitatea dăunează 
grav sănătății, dacă inteligența emoțională este inutilă, atunci nu citiți rândurile 
care urmează.

Nimeni n-a inventat dansul...este adânc înrădăcinat în orice cultură. Dansul 
este într-un fel pulsul umanității, are multe forme, evoluează. Statutul dansului 
în capitolul frivolități sau în cel mai bun caz într-o zonă de dezinteres închisă, se 
datorează faptului că până nu de mult inteligența era suprapusă mai mult sau mai 
puțin cu IQ-ul iar IQ-ul cu rezultatele la testele de matematică...

Între timp studii serioase (de exemplu Nielsen și Burridge) au demonstrat ce 
impact extraordinar are dansul asupra inteligenței emoționale, ce efect semnifi-
cativ are inclusiv împotriva violenței și a bullying-ului. Orele de dans, cu cât mai 
devreme, cu atât mai bine, îmbunătățesc comunicarea, colaborare, relațiile între 
elevi, copiii devin mai empatici, mai atenți unii cu ceilalți. Studiile arată că peste 
70% dintre directorii școlilor care au în programă ore de dans, recunosc impactul 
tangibil al dansului asupra gradului de acceptabilitate și cooperare. 81% dintre ele-
vii care participă la orele de dans îi tratează pe ceilalți cu mai mult respect. De ase-
menea peste 88% dintre elevii care au urmat cursuri de dans au obținut rezultate 
la materiile „de bază” în medie cu 22% mai bune față de anul precedent (în care nu 
urmau cursuri de dans)

Pentru cei mai pragmatici, dansul are și efecte economice, dat fiind că dezvoltă 
calități pe care angajatorii le apreciază ca fiind esențiale într-un mediu de lucru 
colaborativ, flexibil și în continuă schimbare.

Peste 850 de studii recente au demostrat efectul mișcării asupra copiilor. 30-45 
de minute de mișcare pe zi, au impact asupra multor factori: obezitate, boli car-
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dio-vasculare, tensiune, densitate osoasă, depresii, anxietăți, încrederea în sine, 
memorie, concentrare, rezultatele școlare, inteligența emoțională...

Pierre Dulaine a lansat programul Dancing Classrooms în 1994. 95% dintre 
profesorii ai căror elevi au aprticipat la orele de dans au recunoscut că datorită fap-
tului că elevii dansează împreună de două ori pe săptămână, abilitățile lor sociale 
s-au schimbat și sunt mai atenți la celelalte ore.

Desigur orele de dans în școală, nu la opționale ci la materiile obligatorii. Și 
nu oricum, între elevii din aceeași clasă la început, după un timp pot fi amestecați 
și neapărat cu profesori de dans împătimiți care înțeleg dimensiunea formatoare a 
dansului pentru copii.

La fel, dar alt fel și pentru orele de teatru...

Predarea interdisciplinară, anume sinergii în educație și impactul asupra elevilor.
În prezent, într-o proporție covârșitoare, atât orele de religie cât și cele de educație 
vizuală sunt plictisitoare, închizătoare de orizont, somnolente.

Ce-ar fi dacă orele de educație vizuală (desen, pictură, video, istoria artei etc) 
și orele de religie se vor regăsi într-o singură disciplină: istoria religiei și a artelor 
frumoase?

(Probabil mai mult de jumătate din istoria artei nu poate fi înțeleasă în afara 
unor cunoștințe temeinice de istorie a religiilor.)

Ce-ar fi dacă pentru a ajunge să înțeleagă anumite evenimente din Vechiul or 
Noul Testament, elevii ar studia în paralel istoria artei? 

Adică în loc să le vorbesc elevilor despre Salomeea și Sfântul Ioan Botezătorul 
doar dintr-o perspectivă religioasă, mai mult sau mai puțin abstractă, am porni 
invers. Am studia vreo zece ore Renașterea și Barocul am studia o oră sau două 
Caravaggio, am intra în universul lucrărilor lui și ne-am opri la Salomeea și Capul 
Sfântului Ion Botezătorul. Am deconstrui-o atât din perspectivă religioasă cât și 
artistică. Elevii ar face o incursiune prin istoria artei și ar descoperi și alte repre-
zentări ale temei, semnate de Lucas Cranach, Giovanni Bellini, Sandro Botticelli, 
Rembrandt, Tiziano, Otto Sohn-Rethel, Rubens, Eder Gyula, Gustav Klimt, Gus-
tave Moreau, Nabil Kanso, Aubrey Beardsley și mulți alții. Ar trece astfel prin mai 
toate curentele artistice, având exemplificarea exhaustivă a temei, raportarea ele-
vilor la subiect ar fi cu adevărant relevantă, ar putea contextualiza, și ar descoperi 
într-o cu totul altă adâncime atât tainele biblice cât și curentele artistice. Orele 
ar fi mai vii, mai ademenitoare și deslușitoare întru frumos. Am putea stărni cu-
riozitatea, creativitatea, dezbaterea, flexibilitatea cognitivă, reflecția, tot atâtea 
competențe de care tinerii vor avea nevoie pentru indiferent ce vor face în viitor. 

La fel, dar altfel, cursuri interdisciplinare de muzică și dans.
Crearea unei structuri parteneriale de dans, pentru a reuni diferite forme de 
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dans ca interacție socială, comunicare și formare. Orele de dans vor fi predate în 
paralel cu istoria muzicii, de la muzica Gregoriană până la Die Antwoort ...

Întorcându-ne la chestiune, doar așa vom putea spera într-un consumator cul-
tural avizat, care vrea să experimenteze, căruia îi place să descopere, vom avea un 
public educat, scormonitor, viu, cu reflexe culturale reale. 

Fără acest public, fără oamenii pe care avem datoria să-l formăm de la cea mai 
fragedă vârstă, nu putem vorbi de strategii culturale și nu putem spera că vom fi 
vreodată semnificativi pe harta culturală a lumii. Ne vom dezintegra încet, încet, 
vom pune între paranteze orice formă de umanitate, vom amesteca valorile, vom 
bramburi virtual, ne vom învârti cu un vocabular din ce în ce mai sărac în cercul 
din ce în ce mai mic al validării, vom aproxima virtuțile, vom trăi în nicăieri și vom 
mergem în nicăieri.
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Educația financiară, element vital pentru adaptarea  
la noul design de societate

Nicoleta Andreea Deliu, Claudia Oprescu

Responsabilitate individuală
Suntem mai responsabili ca oricând de modul în care ne gestionăm finanțele perso-
nale. Odată cu schimbările ireversibile prin care trece societatea (creșterea speran-
ței de viață, a presiunii care se pune pe sistemele de pensii și de asistență socială, a 
dezvoltării planurilor de contribuții private pentru pensii) responsabilitatea pentru 
economisire, pensii și investiții se mută încet încet în mâinile și decizia angajaților. 
În plus, piața forței de muncă trece printr-o continuă transformare, cu specializări 
din ce în ce mai complexe, ceea ce face ca abilitățile și competențele obținute prin 
cursuri de calificare de toate felurile să devină din ce în ce mai critice. 

Simultan, piețele financiare se schimbă rapid, cu evoluția tehnologiei și a pro-
duselor financiare noi și mai complexe. De la împrumuturi pentru nevoi persona-
le până la credite ipotecare, carduri de credit, fonduri mutuale, gama de produse 
financiare dintre care oamenii trebuie să aleagă este foarte diferită de ceea ce era 
în trecut, iar deciziile referitoare la aceste produse financiare au implicații asupra 
bunăstării individuale. 

Creșterea exponențială a tehnologiei financiare (fintech) revoluționează mo-
dul în care oamenii efectuează plățile, decid în legătură cu investițiile financiare și 
solicită consultanță financiară1. În acest context, este important să înțelegem cât 
de importantă este educația financiară și în ce măsură cunoștințele noastre despre 
cum ne gestionam bugetul personal ne afectează procesul decizional financiar și, 
implicit, bunăstarea.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) definește al-
fabetizarea financiară ca fiind nu numai cunoașterea și înțelegerea conceptelor și 
riscurilor financiare, ci și abilitățile, motivația și încrederea de a aplica astfel de 
cunoștințe și înțelegere pentru a lua decizii eficiente într-o serie de contexte finan-
ciare, pentru a îmbunătăți bunăstarea financiară a persoanelor și a societății și pen-

1 Studiul Financial literacy and the need for financial education: evidence and implications, Swiss Jo-
urnal of Economics and Statistics, Ianuarie 2020
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tru a permite participarea la viața economică. Astfel, alfabetizarea financiară se 
referă atât la cunoștințe, cât și la comportamentul financiar. 

Și dacă partea de acces la cunoștințe, la informație, putem să o rezolvăm, par-
tea de comportament și adaptare necesită timp și efort personal. 

Toate schimbările din societate ne arată cât de importantă este educația fi-
nanciară nu doar pentru bunăstarea individuală, dar și pentru prosperitatea co-
munităților, sunt încă multe țări, printre care și România, care nu stau deloc bine 
la capitolul educație financiară și trebuie să ia măsuri urgente pentru a-i ajuta pe 
oameni nu doar să înțeleagă concepte financiare, dar, mai ales, să le poată pune în 
practică. Să știe ce înseamnă planificare atentă, o organizare a bugetului personal, 
un plan de economisire, un plan de investiții, decizii inteligente legate de satisface-
rea nevoilor și dorințelor.

Fondul de urgență – plasa de siguranță în mediu economic volatil
Toate studiile desfășurate în ultimii doi ani, indiferent de sursă, arată că românii se 
află pe ultimul loc la educație financiară în Europa. Ultimul studiu realizat de Banca 
Mondială la nivelul Uniunii Europene și prezentat în cadrul celei de-a doua ediţii 
a European Money Week din 2018 a plasat România pe ultimul loc din 127 de țări 
calificate ca răspunsuri, cu un procentaj de 22%, în condițiile unei medii europene 
de 55%2.

Se pare că în Uniunea Europeană se regăsesc atât performerii globali la educa-
ție financiară (Suedia, Danemarca), cât și cei al căror scor este sub media global (Ro-
mânia, Portugalia). În fiecare an, Erste Group realizează studii despre cunoștinţele 
financiare în ţările din Europa Centrală și de Est. 

Ultima cercetare realizată de Erste Group3 ne arată că un sfert dintre români 
nu economisesc deloc și doar 17% dintre ei au economisirea printre priorităţi, 
restul punând deoparte doar ce le rămâne la final de lună sau de an. Mai mult de 
o treime dintre români cred că nu sunt pricepuţi să-și gestioneze banii. Numărul 
românilor care se simt bine informaţi în ceea ce privește educaţia financiară crește 
de la an la an, chiar dacă în procente mici, conform studiului Erste. Studiul mai 
menţionează si că o treime dintre români se consideră bine informaţi financiar, 
iar, la capătul opus, 4 din 10 români cred că nu sunt deloc bine informaţi pe aceas-
tă temă.

Din păcate, cei care au un nivel scăzut de educaţie financiară au tendinţa să se 
împrumute mai mult fără să ia în calcul nevoile reale, nu își planifică bugetele pe 
termen lung, nu cunosc că există mai multe forme de economisire pe termen lung, 
au un nivel de stres mai crescut și o calitate a vieții mai scăzută.

2 Studiul Financial Literacy Survey. World Bank, 2018
3 Studiu Money Matters, Erste Group, 2019
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O discuție extrem de importantă în contextul acesta este aceea despre necesi-
tatea existenței unui fond de urgență. Din păcate, conform unui studiu4 efectuat 
în 7-8 aprilie 2020, de către Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES), 
jumătate dintre români nu au niciun ban pus deoparte. Acest fapt combinat cu si-
tuații economice complicate la nivel național și internațional se poate transforma 
în drame sociale importante – într-o țară în care aproape jumătate din copii trăiesc 
în risc de sărăcie conform unui studiu Eurostat realizat de Comisia Europeană în 
2016.

Fondul de urgență, recomandat de specialiști să fie undeva între 3 și 6 salarii 
(sau să ne ajute să supraviețuim fără niciun venit între 3 și 6 luni) este un lucru 
despre care ar trebui să începem să le vorbim copiilor încă din școală și adulților de 
la primele salarii. La un calcul simplu - dacă punem în fiecare lună măcar 5% din 
venituri deoparte în 5 ani putem să avem un fond de urgență asigurat. Poate să pară 
mult 5 ani, dar, istoria recentă ne arată că avem acest timp de construcție și pregă-
tire. Și dacă păstrăm obiceiul bun de a pune o parte, oricât de mică deoparte, putem 
să ajungem să facem față situațiilor cu impact economic negativ. 

De aici putem extrage și ideea de a oferi, cu implicarea statului, tuturor anga-
jatilor un produs care să le asigure acest fond de urgență. Așa cum avem asigurările 
obligatorii pentru casă și RCA-ul, să avem și obligativitatea deschiderii unui fond de 
urgență la care fiecare să poată apela în condiții de nevoie. 

Educația financiară – acces la informații și schimbare de comportament 
Deși nivelul de educație financiară e scăzut în România, totuși oamenii înțeleg cât 
de important e să schimbăm acest lucru și să începem să învățăm cum să ne ges-
tionăm mai bine resursele. Potrivit unui studiu5 realizat de BCR în 2016, românii 
se așteaptă ca educaţia financiară să fie oferită de bănci și de specialiștii în finanţe, 
în timp ce numai 18% cred că ar trebui să fie predată în școală și familie. Conform 
aceluiași studiu, românii înţeleg prin educaţie financiară să împrumute bani numai 
atunci când sunt siguri că îi pot da înapoi (75%), să nu cheltuiască mai mult decât 
câștigă (66%), să își prioritizeze cheltuielile curente (61%). Totodată, sondajul mai 
arată că doar 1 din 5 români declară că are un cont de economii sau un depozit ban-
car și doar 1 din 4 își face un plan de cheltuieli amănunţit, în scris. 

În programul Școala de Bani, pe care îl desfășurăm în Banca Comercială Ro-
mână din 2016 am pus accent pe educația financiară care pleacă de la bază: conști-
entizarea situației prezente, înțelegerea veniturilor și a cheltuielilor și planificarea 
bugetară pe termen mai lung – adică proiectarea nevoilor (și a dorințelor) din viitor 

4 Sondaj Institutul Român pentru Evaluare și Strategie despre situatia economiilor românilor 
”în momentul de față

5 Studiu Unlock pentru BCR Cum văd românii educația financiară, octombrie 2016
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și transformarea lor în ceva tangibil prin alocarea sumelor în bani necesare și reali-
zarea unui plan pentru a fi îndeplinite. 

Una dintre concluziile noastre cele mai importante, după interacțiunea cu pes-
te 400.000 de oameni, este că educația financiară înseamnă în principal trei lucruri: 
disciplină, acceptarea limitelor și echilibrul dintre dorințele de moment și nevoile 
pe termen lung. 

Primele două implică forțarea unor limite personale importante, a treia în-
seamnă capacitatea de a ne transpune în viitor și a face planuri pe termen lung.

Este greu să îți reții o dorință pe care o ai azi pentru o nevoie pe care doar crezi 
că o vei avea maine. La fel cum este complicat să accepți că nu-ți permiți decât o 
parte mică din tot ce are lumea de oferit. 

Ce putem face? Din ce am observat noi până acum soluția reală pe care o avem 
este exercițiul. Cel mai greu este începutul – dar pentru el avem o rețetă bună: 
punem pe hârtie, cu creionul cum stăm. Ce bani avem, pe ce îi cheltuim și ce am 
vrea să facem în viitor. Vizualizarea unor obiective mari ajută pentru că realizarea 
lor trebuie să fie mai importantă decât satisfacerea unei dorințe de acum. Fără să 
trivializăm subiectul, de multe ori discuția despre educație financiară este și despre 
îmi cumpăr o bluză nouă acum sau pun banii aceștia deoparte pentru o vacanță 
frumoasă peste 6 luni, sau despre mergem într-o vacanță scurtă anul acesta sau 
strângem bani pentru o școală bună pentru copiii noștri. 

În general, educația financiară este despre alegeri. Ca să putem face alegeri 
ne trebuie informație și ne trebuie instrumente care să ne pună informația într-o 
structură cu sens.

Și aceasta este o direcție în care merg majoritatea programelor de educație fi-
nanciară. 

În plus, au fost intensificate eforturile de a derula proiecte de educație finan-
ciară în școli, licee, universități de către organizații profesionale, reprezentanți 
ai sistemului financiar, organizații non-profit, iar Ministerul Educației a creat un 
grup de lucru care lucrează pentru a introduce educația financiară în școli. Școala de 
Bani, programul de educație financiară al BCR, a făcut până acum ateliere de educa-
ție financiară cu peste 150,000 de copii și tineri, iar rezultatele sunt încurajatoare. 
Într-un sondaj6 derulat de BCR în 2019 a reieșit că adolescenții și copiii primesc 
bani de buzunar și încep să câștige propriile finanţe, fiind motivaţi prin activităţi 
casnice și începând să dezvolte un comportament digital - jocuri, vloguri etc. Între 
11 și 14 ani, copiii au deja propriul portofel și încep să înţeleagă valoarea banilor și 
să cumpere lucruri cu propriile economii.

Astfel, dat fiind interesul copiilor pentru a afla mai multe despre bani și con-
știentizarea părinților că educația financiară e necesară de la cele mai mici vârste, 
cu siguranță focusul programelor de educație financiară va fi din ce în ce mai ridicat 

6 Sondaj Școala de bani: independența financiară se învață, BCR, 2019
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pe zona de copii și tineri, în paralel cu intervențiile pe care instituțiile statului, 
îndeosebi Ministerul Educației le vor face, mai ales că este în discuție și crearea 
unei Strategii Naționale de Educație financiară. Cert este că cu cât încep să învețe 
mai devreme despre finanțe personale, responsabilitate, disciplină, cu atât copii 
vor avea șanse mai mari să devină adulți responsabili financiar, capabili să ia decizii 
bune pentru bunăstarea lor pe termen scurt, mediu și lung.

Conform unui raport7 realizat de Autoritatea Bancară Europeană, care a ana-
lizat 123 de inițiative de educație financiară derulate în perioada 2018-2019, 
programele de educație financiară s-au concentrat pe trei subiecte importante: ma-
nagementul bugetului personal, produse și servicii financiare și protecția consuma-
torului. Un număr crescut de inițiative abordează serviciile digitale și alfabetizarea 
digitală. Deși trendul merge evident spre digitalizarea programelor de educație 
financiară, canalele tradiționale folosite au în continuare un rol important, inter-
acțiunea fizică directă cu consumatorii fiind la fel de importantă și de folosită ca 
interacțiunea online. Grupul țintă al acestor tipuri de programe e reprezentat, în 
general, de marea masă a consumatorilor, al doilea grup important e reprezentat de 
elevi, iar al treilea profesorii din școli și licee. De aici deducem că e un interes ridicat 
pentru a duce educația financiară în școli și licee către elevi și profesori pentru că 
investind în programe pentru ei, investim practic într-un viitor cu oameni mai edu-
cați financiar și mai capabili să-și asume decizii financiare corecte.

În ceea ce privește lecțiile învățate, tot din raportul mai sus menționat sunt 
identificate câteva: parteneriatele cu stakeholderi relevanți sunt foarte importante 
pentru impact ridicat al programelor de educație financiară (Ministerul Educați-
ei, Ministerul Economiei, autorități locale, organizații profesionale etc); evaluarea 
constantă a impactului cantitativ și calitativ al inițiativelor este esențială pentru 
succesul programelor de educație financiară; Global Money Week și Săptămâna 
Europeană a Banilor par să contribuie la mai buna promovare a programelor de 
educație financiară și la implicarea unui număr mare de oameni; inițiativele care se 
adresează consumatorilor, la nivel general, nu ar trebui să se rezume la informații 
despre sistemul bancar și produsele financiare oferite de bănci, dar să facă referire 
și la asigurări și investiții; abordarea “train the trainer” ar putea ajuta la informarea 
și educarea unui număr mare de oameni, doar că necesită multe resurse financiare 
implicate pentru a-i forma pe oameni și a-i motiva să se implice.

Competențe și instrumente digitale pentru managementul finanțelor 
personale
Un alt aspect important la care trebuie să ne uităm este dezvoltarea instrumentelor 
digitale: pe măsură ce ritmul digitalizării industriei serviciilor financiare accelerea-

7 European Banking Authority on Financial Education, 2019/2020
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ză, alfabetizarea financiară digitală devine un aspect din ce în ce mai important al 
educației financiare. 

Educarea oamenilor în folosirea acestor instrumente o să aducă după ea uti-
lizarea cu ușurință a mai multor instrumente care pot să facă partea de analiză 
și planificare financiară în mod automat. Aceleași instrumente vor înțelege com-
portamentul financiar al fiecăruia și vor putea oferi sfaturi personalizate, care să 
ajute oamenii să ia deciziile financiare corecte, utile și adaptate nevoilor și stilului 
fiecăruia. Acela va fi momentul în care gestiunea finanțelor personale va deveni 
eficientă și accesibilă, iar principiile de bunăstare vor fi cu adevărat democratiza-
te. Dacă în acest moment ai nevoie de un anumit nivel de cunoștințe ca să poți să 
faci previziuni pe termen mai lung și să iei decizii informate, în momentul în care 
fiecare dintre noi o să poată beneficia de sfat personalizat, accesul la bunăstare va 
crește exponențial. 

Și la toate acestea se adaugă un alt factor important: securitatea cibernetică, 
una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă sectorul financiar. E im-
portant să fie oferit sprijin consumatorilor să poată alege în cunoștință de cauză 
servicii financiare digitale adecvate nevoilor lor, dar și să le folosească în siguranță. 

Concluzie
Un sistem social și financiar mai robust, sigur și transparent are nevoie de consu-
matori responsabili care sunt implicați activ în îmbunătățirea cunoștințelor finan-
ciare. Educația financiară îi ajută pe consumatori să ia decizii financiare informate 
și să promoveze consumul inteligent de produse și servicii. Scopul programelor de 
educație financiară nu ar trebui să fie doar să transfere cunoștințe și abilități (finan-
cial education), ci să se asigure că oamenii au suficientă încredere în ei că pot să ia 
deciziile corecte când își gestionează banii (financial empowerment). 

Acest lucru va asigura atât bunăstare individuală și o calitate a vietii mai bună, 
cât și securitate și independență socială pe termen lung. 



Despre educaţie de leadership pentru juriști de secol XXI

Codru Vrabie

Contrar credinţelor împărtășite de majoritatea populaţiei, Justiţia nu are menirea de-a 
face dreptate. Desigur, Justiţia pune capăt unor conflicte între persoane (dreptul civil); 
ori între unele persoane și unele autorităţi (dreptul administrativ); ori între societate 
și anumite persoane (dreptul penal). Dar Justiţia se face numai în numele legii; astfel, 
atunci când pune capăt unui conflict, Justiţia impune o soluţie bazată pe lege. Iar legea 
nu este doar o expresie a voinţei populare, ci este învestită și cu forţa de constrângere a 
Statului. Adică e important să nu uităm că legea este rezultatul unui proces decizional 
al Statului, pe care-l pun în practică politicienii, reprezentanţii poporului în Parlament 
și/sau în Guvern. Astfel, Justiţia stinge conflicte, însă nu cu scopul de-a face dreptate, ci 
de-a restabili „ordinea de stat” – acea ordine exprimată prin legile Statului, acea ordine 
care-i convine Statului. Putem educa juriști-lideri care să aducă Justiţia Secolului XXI 
mai aproape de Dreptate?

Juriștii ocupă locuri de seamă în toate cele trei puteri ale Statului, iar de activi-
tatea lor depind o mulţime de lucruri: dacă legea cuprinde o soluţie, mai multe sau 
niciuna, pentru un anumit tip de conflict; dacă soluţia poate fi impusă de o instanţă 
de judecată, de un poliţist, de un alt agent al statului ori de niciunul; dacă soluţia 
aplicată pentru stingerea unui conflict pare să fie dreaptă sau nedreaptă; dacă acţi-
unile sau inacţiunile noastre sunt corecte ori incorecte, dezirabile sau indezirabile; 
dacă stările de fapt în care ne găsim, în anumite momente ale vieţilor noastre, sunt 
bune sau rele; dacă decizia finală într-un proces este luată pe baza întregului adevăr 
despre acel conflict sau numai pe baza probelor existente (adevărul judiciar) etc. Cu 
alte cuvinte, măcar în ultima sută de ani, juriștii ne-au creat deja o lume virtuală, 
bazată pe tot felul de artificii de gândire, cu mult înainte ca noi să fi ajuns în epoca 
realităţilor virtuale și inteligenţei artificiale. 

Juriștii ne-au adus până aici și tot ei ne vor conduce prin hăţișul legilor și rela-
ţiilor dintre Oameni și Stat. Dar există educaţie de leadership pentru juriști? Sunt 
ei dotaţi cu abilităţile necesare pentru a conduce echipe, respectiv pentru a pro-
duce schimbări substanţiale în domeniul dreptului, în societate sau în modul de 
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funcţionare al Statului? Publicul larg percepe că Justiţia din România merge mai 
degrabă prost, iar „dovada supremă” este că încă suntem monitorizaţi de Comisia 
Europeană, prin MCV – Mecanismul de Verificare și Cooperare.1 Însă există și opi-
nia că Justiţia din România funcţionează în parametri destul de similari cu media 
statistică a Justiţiilor din celelalte state-membre ale Uniunii Europene.2 Ba chiar 
există rapoarte MCV care arată că avem de rezolvat deficienţe mult mai grave în 
privinţa facerii legilor, în Parlament, în Guvern și la Curtea Constituţională. Lucrul 
cel mai supărător, însă, rămâne că omul obișnuit vede în Justiţie doar consum de 
timp, bani și nervi.3 

Profesiile juridice trec prin schimbări profunde datorită progresului 
tehnologic
M-am întrebat dacă aș putea aplica metoda știinţifică pentru a izola problema. Oare 
aș putea formula o ipoteză despre educaţia de leadership pentru juriști, pe care s-o 
testez apoi, folosindu-mă de date statistice? Aș putea fi convingător cu privire la 
confirmarea ori infirmarea ipotezei, urmând să extrag de-acolo niște recomandări 
de politici publice pentru decidenţi? Răspunsul foarte scurt este „nu,” deoarece lu-
crăm cu niște concepte care se află în plină schimbare. Educaţia în sine se transfor-
mă, este fluidă, iar eu încă nu știu în ce nouă formă se va cristaliza. Și leadershipul 
continuă să se schimbe, să se adapteze, peste tot în lume. Profesiile juridice, de ase-
menea, trec prin schimbări profunde, mai ales datorită progresului tehnologic. Prin 
urmare, răspunsul ceva mai lung este „nu încă.” Și-atunci, în context decizional, de 
politici publice, dacă nu putem testa o ipoteză cu privire la problemă, probabil ca e 
nevoie să formulăm o viziune cu privire la viitoarele soluţii alternative. 

Ce probleme va avea de rezolvat juristul anului 2050?
Invitaţia pe care v-o lansez este să ne transpunem în anul 2050, adică la jumătatea 
Secolului XXI. Să privim în jurul nostru, să ne imaginăm ce fel de probleme vor 
avea de rezolvat juriștii acelor vremuri. Apoi, să extragem esenţa atributelor de lea-
dership care vor fi necesare peste 30 de ani. În cele din urmă, să planificăm traseul 
educaţional al unei persoane născute mâine, despre care ne dorim să devină juris-

1 Detalii despre MCV, inclusiv rapoartele anuale de progres, sunt disponibile la adresa https://
ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/assistan-
ce-bulgaria-and-romania-under-cvm/reports-progress-bulgaria-and-romania_ro. 

2 Am argumentat această poziţie în martie şi aprilie 2019, pe baza datelor publicate de World 
Justice Project prin “Rule of Law Index,” respectiv de Comisia Europeană prin datele statistice din 
“EU Justice Scoreboard”; argumentele sunt disponibile la adresele https://codruvrabie.eu/cu-cifrele-
n-balanta-ro/ şi https://codruvrabie.eu/alte-cifre-in-balanta-ro/. 

3 Aceasta a fost concluzia primei ediţii (2018) a Forumului JustLead!, organizat la Costești, în 
Republica Moldova; detaliile despre Forum sunt disponibile la adresa https://lideripentrujustitie.ro/
articole/5c93b7c3fb30bf39b192d986. 
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tul-lider-capabil-de-a-rezolva-problemele-anului-2050. E important să nu aibă re-
levanţă unde se naște această persoană, la sat sau la oraș, într-o familie înstărită ori 
săracă, pentru că trebuie să oferim șanse egale. Dacă suntem suficient de ambiţioși, 
ne putem imagina că, până prin 2060-65, această persoană devine Ministrul Justi-
ţiei, președintele Curţii Supreme, Procurorul General sau președintele Consiliului 
Magistraturii. Și nu-i deloc relevant dacă România va mai exista de sine stătătoare 
ori va fi topită și integrată într-un mare stat european – provocarea pentru noi este 
aceeași, întrucât această persoană nu s-a născut încă. 

Există câteva lucruri despre care putem spera că nu se vor schimba în 30 de 
ani. Îmi place să cred că demnitatea umană, libertatea și integritatea sunt trei 
valori care vor dăinui și vor continua să ghideze activităţile oamenilor, în general. 
Sper că vom avea capacitatea de-a păstra vie și valoarea politică numită „statul de 
drept.” Cu alte cuvinte, sper că Statul de peste 30 de ani va avea limite bine con-
turate faţă de eventuala exercitare arbitrară, abuzivă sau toxică a puterii politice.4 
Și, dacă toate astea rămân în picioare, e foarte probabil că Justiţia de peste 30 de 
ani va îndeplini tot funcţia de-a stinge conflictele, în sensul restabilirii ordinii 
de stat. Acest set de aspiraţii ne poate servi drept prezumţie fundamentală în 
dezvoltarea scenariului pentru viitor. În acest text, de câte ori voi folosi expresia 
caeteris paribus (toate „celelalte” rămânând neschimbate), la aceste caetera mă voi 
referi. 

Ce putem deduce din aceste aspiraţii, despre problemele pe care le vor avea de 
soluţionat juriștii anului 2050? Ca și azi, în soluţionarea litigiilor, juriștii vor avea 
de restabilit ordinea de stat, nu neapărat să facă dreptate; și vor avea de lucrat nu-
mai cu adevărul judiciar, adică doar acel adevăr care poate fi probat, nu cu adevărul 
adevărat. Justiţie fără Adevăr și fără Dreptate? Da, așa e și azi, așa e de câteva sute 
(sau chiar mii) de ani.5 Vestea proastă e că ordinea de stat e stabilită prin lege, de 
politicieni, adică de reprezentanţii poporului în Parlament și Guvern. Dar există și 
vestea bună: caeteris paribus, ordinea de stat va continua să constrângă exercitarea 
puterii politice și să menţină drepturile fundamentale ale cetăţenilor. Dacă stinge-
rea conflictelor în Justiţie va continua să însemne protejarea Oamenilor în relaţia 
cu Statul, ne mai liniștim niţel. Înseamnă că, pe fond, juriștii anului 2050 nu vor fi 
foarte diferiţi de cei de azi. 

4 Această interpretare a sintagmei „stat de drept” ca valoare politică, respectiv ca limită faţă de 
exercitarea puterii politice, am preluat-o din prezentarea “The Resilience of Different Types of Sys-
tems of Government against Authoritarian Drifts,” oferită de profesorul Bogdan Dima, în octombrie 
2019, la un eveniment organizat de Fundaţia Friedrich Naumann pentru Libertate. 

5 Recomand secţiunea de educaţie a proiectului http://www.onoratainstanta.ro/, mai cu seamă 
„Ghidul Justiţiabilului,” publicat de asociaţia Funky Citizens în 2018 și disponibil la adresa https://
www.funky.ong/wp-content/uploads/2018/05/onorata-instanta-ghid-2018.pdf. Vezi, de asemenea, 
Constituţia adnotată „pentru adolescenţi,” publicată de aceeași asociaţie în 2017, în proiectele sale de 
Educaţie Civică; broșura este disponibilă la adresa http://educatiecivica.ro/constitutia/. 
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Probabil că, în 2050, litigiile vor fi de altă natură. Poate că valoarea ideilor (sau 
a emoţiilor6) și valoarea mediului curat7 vor sta la baza majorităţii conflictelor – în 
loc de valoarea banilor, mașinilor, caselor și terenurilor, așa cum pare să fie azi. Însă, 
sub această pojghiţă superficială, putem observa că este (și va fi) vorba tot despre va-
loarea vieţii umane, despre calitatea vieţii și drepturile fundamentale ale omului. Cu 
alte cuvinte, juristul va continua să aibă nevoie de empatie, pentru a-și dea seama cu 
ce problemă se confruntă omul din faţa lui; va continua să aibă nevoie de inteligenţă 
(de toate felurile), de discernământ, profesionalism și integritate, pentru a putea 
propune soluţia optimă faţă de problema acelui om; și de onestitate, dacă e cazul să-i 
spună acelui om că nu are sorţi de izbândă; iar acolo unde legea nu va fi suficientă 
pentru soluţionarea problemei, juristul va continua să aibă nevoie de curaj, pentru a 
putea propune schimbarea legii în beneficiul drepturilor acelui om. 

E irelevant dacă discutăm despre poliţiști sau avocaţi, procurori sau judecători, 
notari sau executori, întrucât toţi juriștii lucrează cu justiţiabili – oameni suscep-
tibili de-a apărea în faţa Justiţiei, pentru că au probleme de rezolvat și drepturi de 
apărat ori de fructificat. Valoarea vieţii oricărui justiţiabil depinde fundamental de 
modul în care Justiţia (și juriștii din celelalte puteri ale Statului) îi respectă ace-
lui om demnitatea și libertatea, de modul în care-l protejează împotriva oricărei 
forme de exercitare arbitrară, abuzivă sau toxică a puterii, respectiv dacă-i asigură 
integritatea actelor și deciziilor din cursul procesului. Astfel, Justiţia va rămâne un 
serviciu public, în beneficiul publicului, iar juriștii vor continua să aibă responsabi-
lităţi foarte speciale faţă de oamenii obișnuiţi. Deoarece Justiţia se face numai în 
numele legii, iar justiţiabilii sunt egali în faţa ei, juristul va continua să aibă imensa 
responsabilitate profesională de-a îndrepta orice lege strâmbă. 

 Exemple de leadership în interiorul comunităţii juridice
Există o sumedenie de profesii juridice–judecători, procurori, grefieri, 

avocaţi, notari, poliţiști, executori, mediatori, consilieri juridici, diplomaţi 
etc. La intrarea în fiecare dintre aceste profesii, juriștii tind să se izoleze de 

6 Despre valoarea economică a emoţiilor și creșterea pieţei de tehnologii afective, vezi “Welcome 
To The Emotion Economy, Where AI Responds To – And Predicts – Your Feelings,” de futurologul 
Richard Yonck; articolul a fost publicat în 2017 la adresa https://www.fastcompany.com/3067810/
welcome-to-the-emotion-economy-where-ai-responds-to-and-predicts-your-feelings. 

7 E posibil ca proiecţia mea să fie teribil de optimistă, dacă luăm în considerare atenţionarea for-
mulată de diplomata Christiana Figueres și activistul Tom Rivett-Carnac în “The Guardian,” februarie 
2020; cronica extrem de pesimistă despre anul 2050, desprinsă din cartea “The Future We Choose,” 
este disponibilă la adresa https://www.theguardian.com/environment/2020/feb/15/worst-case-sce-
nario-2050-climate-crisis-future-we-choose-christiana-figueres-tom-rivett-carnac. Un punct de ve-
dere similar, privind colapsul din motive ecologice, a fost articulat încă din 2015, la Radio France 
Internationale, de activistul de mediu Bogdan Gioară; emisiunea este disponibilă la adresa https://
www.rfi.ro/emisiunile-rfi-ro-82048-despre-climatosceptici-si-incalzirea-globala-intr-o-proiectie-dez-
batere-la. 
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ceilalţi, din celelalte profesii, astfel încât comunitatea juriștilor arată mai 
degrabă ca o serie de „silozuri.” Fragmentarea comunităţii și izolarea pro-
fesiilor pot duce la desincronizarea profesională a juriștilor,8 ceea ce poate 
avea efecte negative asupra funcţionării Justiţiei și asupra justiţiabililor, ba 
chiar și asupra „statului de drept.” Programul „Lideri pentru Justiţie” faci-
litează reconectarea juriștilor din profesii diferite, cu scopul de-a înţelege 
problemele întregului ecosistem al Justiţiei și de-a conlucra la soluţionarea 
acestora. 

Un exemplu recent vine din martie 2019, când participanţi și absolvenţi 
ai programului „Lideri pentru Justiţie” au solicitat și au obţinut9 poziţiona-
rea Uniunii Naţionale a Barourilor din România în sprijinul magistraţilor care 
protestau împotriva OUG 7/2019. Exemplul este valoros din două motive: 

a. Leadershipul sistemic și participativ poate fi exercitat și de la nivelul 
unor simpli membri ai barourilor de avocaţi, fără să fie nevoie ca aceștia să 
fi obţinut, în prealabil, poziţii formale de conducere. În egală măsură, lea-
dershipul se poate manifesta, în cadrul unei comunităţi, chiar și dincolo de 
„silozurile” componente. 

b. Leadershipul din sânul unui „siloz” este indisolubil legat de follower-
shipul manifestat în cadrul întregii comunităţi. Pentru educaţia de leader-
ship, este important de reţinut că liderul nu poate exista și funcţiona fără 
followers – că un conducător nu poate exista și funcţiona fără oameni care 
să-și dorească să fie conduși. 

Alte exemple de cooperare între „silozurile” din cadrul comunităţii de 
juriști sunt filmele documentare pe care le-au realizat absolvenţii programu-
lui „Lideri pentru Justiţie.” În 2019, publicul larg a putut vedea pe marile 
ecrane documentarul „Oamenii Dreptăţii. În dialog cu Liana Alexandru.”10 

8 Despre această teorie, a se vedea scrierile analistului Dorel Şandor; probabil că prima formulare 
a acestor trei riscuri şi a relaţiei dintre ele datează din 2013, în articolul „Fricile la români,” disponibil 
la adresa https://adevarul.ro/news/societate/fricile-romani-1_528e39b0c7b855ff5620e2a0/index.
html. 

9 Petiţia iniţiată de participanţii în programul „Lideri pentru Justiţie” a fost susţinută de ab-
solvenţii programului, alături de o sumedenie de alţi avocaţi; textul petiţiei din 19 martie 2019 
este disponibil la adresa https://www.juridice.ro/632640/petitie-ref-exprimarea-unei-pozitii-ofi-
ciale-de-catre-unbr-cu-privire-la-modificarile-aduse-legilor-justitiei-prin-oug-7-2019.html. În 22 
martie 2019, Comisia permanentă a UNBR a adoptat o poziţie oficială, care este disponibilă la adresa 
https://www.juridice.ro/633131/unbr-pozitia-publica-ref-protestul-magistratilor-generat-de-modi-
ficarea-legilor-justitiei.html. 

10 Documentarul a fost realizat de regizoarea Monica Lăzurean-Gorgan şi a fost produs de 
Manifest Film în 2019. Detalii despre film se găsesc la adresa https://lideripentrujustitie.ro/arti-
cole/5e1d83d7167dbe04484730bc, iar filmul integral este disponibil la adresa https://youtu.be/
lc2qZqAqvEQ. 
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În 2020, alţi absolvenţi pregătesc lansarea documentarului „Eroi Discreţi.”11 
Prin astfel de iniţiative, ecosistemul Justiţiei din România obţine o formă de 
reconectare sau chiar de resincronizare profesională între juriști, în cadrul 
comunităţii juridice, peste barierele artificiale dintre „silozuri.”

Îndreptarea legii va fi, pentru destul de multă vreme, provocarea cea mai proba-
bilă pentru orice jurist – aceasta este schimbarea pe care va dori s-o pună în practică, 
folosindu-se de abilităţile sale de leadership. E irelevant dacă juristul-lider se va po-
ziţiona drept magician ori vindecător, dacă va moși procesul de schimbare, lucrând 
cu întregul ecosistem juridic, ori dacă se va război de unul singur cu Statul, pentru a 
obţine schimbarea. E irelevant de care dintre tipurile de inteligenţă se va folosi juris-
tul-lider, atunci când va discuta cu stakeholderi și va căuta să mobilizeze parteneri și 
aliaţi. Însă e foarte sigur că va avea nevoie de gândire critică și de o bună înţelegere a 
proceselor decizionale ale Statului, adică de educaţie civică. Și, nu în ultimul rând, va 
avea nevoie de luciditate – deși va face tot posibilul să îndrepte legea, juristul-lider 
va înţelege că menirea Justiţiei tot nu e (adică nu va fi) aceea de-a face Dreptate – cel 
puţin nu în 2050, că eu nu mă pot aventura către orizontul anului 2100. 

Există un element pe care, în mod deliberat, l-am ignorat până în acest punct: 
progresul tehnologic. Ne putem imagina că accesul la informaţiile juridice nu va fi 
o problemă în 2050. Foarte probabil, juristul va avea la dispoziţie, în format elec-
tronic, toată legislaţia și toată jurisprudenţa, cu toate conexiunile necesare. De ase-
menea, e foarte probabil că juristul va lucra în sisteme informatizate, cu proceduri 
automatizate, cu acces în timp real la o multitudine de autorităţi ori de actori care 
au relevanţă „la dosar,” cum se spune în zilele noastre. Am ignorat acest element, 
fiindcă progresul tehnologic nu ne spune nimic despre cum arată omul-jurist al 
anului 2050, ci ne vorbește doar despre cum arată mediul în care lucrează acel om; 
l-am ignorat și fiindcă suportul tehnologic nu înlocuiește abilităţile de relaţionare 
inteligentă prin comportament și limbaj. Desigur, vor exista și probleme juridice 
legate intrinsec de progresul tehnologic, dar acelea se pot reduce, în fond, tot la 
valoarea vieţii umane, la calitatea vieţii și respectarea drepturilor fundamentale. 

Așadar, ne aflăm în punctul în care am trecut deja în revistă atributele juris-
tului-lider din anul 2050 și ne putem întoarce la planificare. Dacă se naște chiar 
mâine, iar numărul anilor de studiu nu se va modifica prea mult, va intra la clasa 0 
în toamna anului 2026, va absolvi liceul în 2039, va lua licenţa prin 2042, va încheia 
studiile masterale prin 2044 și va avea deja măcar 5-7 ani de experienţă în 2050. 
Pentru acest om, avem de planificat parcursul educaţional luând aminte la trei lu-

11 Episoadele şi documentarul integral vor fi publicate la adresa https://web.facebook.com/eroi-
discreti/, iar primele detalii despre producţie sunt disponibile la adresa https://lideripentrujustitie.
ro/comunicate/5de62ec2167dbe0448473059. 
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cruri distincte: educaţia generală, până la terminarea liceului; educaţia profesiona-
lă-juridică, până la licenţă și/sau masterat; și educaţia de leadership … până când o 
fi mai bine? Eu cred c-ar fi bine ca bebelușul născut mâine să-și poată însuși valorile 
și competenţele-cheie discutate mai sus până la sfârșitul studiilor liceale.12 Și mai 
cred c-ar fi bine ca, până la licenţă, să stăpânească principiile generale ale dreptului 
și să dobândească abilitatea de-a face corespondenţe adecvate între faptele obișnu-
ite din viaţă și textele specializate din legislaţie. 

Exemplu de leadership în societate
Insuficienţa educaţiei juridice în școli este o problemă care i-a preocupat 

pe participanţii din programul „Lideri pentru Justiţie” încă din 2010. Fiecare 
generaţie de absolvenţi a generat câte un proiect (sau câte o componentă de 
proiect) orientat(ă) către introducerea educaţiei juridice în școli și/sau licee. 
În 2011, absolvenţii programului au înfiinţat Asociaţia LiderJust, tocmai cu 
scopul de-a putea derula proiecte specifice de leadership, în relaţia cu diverși 
stakeholderi, printre care și școlile. În ultimii 2 ani, proiectul RespectEDu-
cation Academy13 a ajuns la peste 3000 de elevi din liceele României, cu o 
inovaţie absolută, prin care educaţia de leadership din cadrul programului 
nostru se propagă mai departe, înspre liceeni: 

După ce primesc detalii despre un caz, faptele și personajele implicate, 
respectiv legislaţia aplicabilă, explicată pe înţelesul lor, elevii sunt invitaţi să 
dezbată ce e bine sau rău, corect sau incorect, dezirabil sau indezirabil, legal 
sau ilegal, din punctul lor de vedere. Astfel, elevii învaţă ceva mult mai im-
portant decât „ce zice legea,” anume care sunt valorile sociale pe care se ba-
zează legile ţării și ce anume protejează Statul, uneori în vizibilă contradicţie 
cu ce ne imaginăm c-ar fi Dreptatea. Discuţiile de la finalul „lecţiilor” îi ajută 
pe elevi să dobândească valori și competenţe direct relevante pentru implica-
rea lor civică și, eventual, pentru dezvoltarea dorinţei lor de schimbare.

12 Nesurprinzător, toate valorile şi competenţele-cheie discutate în acest eseu se găsesc în pro-
punerea de arhitectură curriculară publicată de profesorul Marian Staş în 2018; articolul „Schimbarea 
paradigmei Educaţiei. Arhitecturi curriculare de secol XXI” este disponibil la adresa https://www.
wall-street.ro/articol/Social/217290/schimbarea-paradigmei-educatiei-marian-stas.html. Despre 
una dintre modalităţile prin care se poate face educaţie juridică în licee, vezi Caseta 2. 

13 Detalii despre acest proiect sunt disponibile la adresa https://web.facebook.com/RespectEdu-
cationAcademy/; alte detalii despre activităţile Asociaţiei LiderJust sunt disponibile la adresa http://
www.liderjust.ro/despre-noi/despre/. (În paralel, asociaţia Centrul de Leadership pentru Justiţie din 
Republica Moldova foloseşte materiale similare pentru educaţie juridică, ajungând la câteva sute de 
elevi; detalii la adresa https://web.facebook.com/CLJMoldova/.) Pe baza învăţămintelor extrase din 
derularea cursurilor de educaţie juridică, Asociaţia LiderJust şi Code for Romania au dezvoltat apli-
caţia mobilă EduLex, descrisă la adresa https://civiclabs.ro/ro/solutions/edulex. 
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Programul „Lideri pentru Justiţie”– focus pe calitatea vieții oamenilor
Cum facem azi educaţia de leadership pentru juriști? În programul „Lideri pentru 
Justiţie,”14 pornim de la premisa că educaţia generală nu fixează, până la termina-
rea liceului, valori precum respectul, onestitatea, curajul etc., nici competenţe-che-
ie precum empatia, gândirea critică, antreprenoriatul, implicarea civică ș.a.m.d. 
Participanţii selectaţi în programul „Lideri pentru Justiţie” confirmă că nici măcar 
facultatea de drept nu i-a ajutat prea mult în această direcţie, ci că au dobândit 
aceste valori și competenţe mai degrabă din activităţile extra-școlare. Programul 
selectează numai câte 20 de tineri profesioniști ai dreptului în fiecare an,15 compe-
tiţia fiind de 4-6 pe loc, în funcţie de cât de penetrantă este comunicarea în spaţiul 
public. Întrucât România „produce” măcar câte 2000 de absolvenţi de drept în fie-
care an, iar programul este oferit doar pentru cei aflaţi în primii 5 ani de experienţă 
profesională, rezultă că numai 1% din grupul-ţintă se intersectează cu programul 
nostru. 

Am convingerea că nevoia de leadership e mult mai mare decât 1% printre ju-
riști. Însă atât putem face noi, societatea românească, deocamdată. Nici nu cred că 
programul „Lideri pentru Justiţie” (de numai 6-7 luni pe an) e cel mai bun posibil 
– dar cred că e singurul care există acum. Și nici măcar toţi absolvenţii nu devin in-
stantaneu lideri. Însă ei primesc „trusa cu scule,” un cadru de învăţare și un spaţiu 
protejat, în care să exerseze, să practice abilităţile pe care le învaţă în cadrul progra-
mului. Dacă punem lupa invers, desigur că nu toţi juriștii au nevoie de abilităţi de 
leadership. Dar ar fi tare bine dacă toţi ar avea șansa de-a învăţa despre leadership, 
astfel încât să poată recunoaște iniţiativele de schimbare, atunci când se întâlnesc 
cu ele – nu neapărat pentru a le susţine,16 dar măcar pentru a nu le încurca traseul, 
din neștiinţă. Iar cei care decid să le încurce, în mod deliberat, să poată recunoaște 
că se poziţionează în rol de lideri, chiar dacă lucrează împotriva schimbării – pentru 
că poveștile de succes au nevoie și de anti-eroi. 

De 11 ani, prin programul „Lideri pentru Justiţie,” ne ocupăm de „plombarea” 
unor lipsuri din educaţia unei categorii foarte bine delimitate de tineri profesioniști 
ai României – juriștii. Motivaţia programului nu are prea mare legătură cu tranziţia 
globală, nici măcar cu integrarea europeană – mai degrabă, ne interesează calitatea 
vieţii în România. Credem că justiţiabilii români merită să le fie respectate demni-
tatea și libertatea, laolaltă cu toate drepturile fundamentale, că au dreptul la proce-
se decizionale integre (inclusiv actul de justiţie) și la protecţie împotriva exercitării 
arbitrare, abuzive sau toxice a puterii politice. Iar educaţia de leadership este doar 

14 Structura programului „Lideri pentru Justiţie” pentru anul 2020 este disponibilă la adresa 
https://www.kas.de/ro/web/rlpsee/leaders-for-justice-2020-bewerbungsbeginn. 

15 Mai exact, selecţia participanţilor este realizată de echipa Programului Statul de Drept Europa 
de Sud-Est al Fundaţiei Konrad Adenauer, alături de absolvenţii programului „Lideri pentru Justiţie.”

16 Vezi Caseta 1 pentru a înţelege importanţa conceptului de followership. 



448 / Caiet documentar 5 Calitatea vieții

instrumentul pe care ni l-am ales în acest scop. Dacă vom reuși, absolvenţii noștri 
vor produce schimbările necesare la nivel legislativ, instituţional și chiar comuni-
tar, iar școlile din 2040 vor pregăti exact oamenii de care va avea nevoie societatea 
noastră în 2050. Caeteris paribus, până prin 2100, cu ajutorul acestor juriști-lideri, 
poate că Justiţia va ajunge să facă și Dreptate.

Revin la planificare, pentru că este evident că programul „Lideri pentru Jus-
tiţie” e prea scump și prea lent pentru nevoile preconizate ale anului 2050. Însă, 
ce ne arată acest program, în momentul de faţă, este că educaţia de leadership e 
necesară și e posibilă. Încă nu ne poate arăta cât de mare ar trebui să fie efortul de-a 
furniza o astfel de educaţie pentru a acoperi toate nevoile din sistem – încă nu avem 
indicatorii cu care să putem măsura nevoile. Programul actual pornește cu handica-
pul că educaţia generală nu fixează valori și competenţe-cheie pentru un lider, dar 
acest lucru poate fi corectat până în 2040. Acum, programul se bizuie pe abilităţile 
învăţate de participanţii noștri în activităţile lor extra-școlare; în viitor, acestea ar 
merita să fie absorbite în cadrul educaţiei generale și profesionale. Ar fi de dorit ca, 
prin anii 2040, programul „Lideri pentru Justiţie” (dacă va mai exista) să fie recali-
brat exclusiv pentru exersarea într-un spaţiu protejat a „sculelor” specifice. 

Sper că am reușit să formulez o viziune suficient de clară pentru viitorul educa-
ţiei de leadership. Sper că această viziune este replicabilă și în privinţa altor profesii, 
nu doar pentru juriști. Sper că această viziune acoperă suficiente variante pentru 
soluţii, dacă vor exista decidenţi dornici să piloteze și să experimenteze programe 
educaţionale alternative.17 Din astfel de programe, vom putea învăţa nu doar ce 
merită păstrat din ce e vechi, cât mai ales ce funcţionează bine din ce e nou. Sper 
că viziunea pe care am formulat-o conţine atât valorile pe care le are de promovat 
schimbarea, cât și criteriile pe care le au de respectat măsurile de reformă, atunci 
când acestea vor fi adoptate. Și închei reiterându-mi credinţa că educaţia generală 
este deopotrivă cheia succesului și piatra de temelie pentru educaţia de leadership – 
nimeni nu poate conduce oameni (sau comunităţi) în schimbare, dacă n-a dobândit 
deja valori și competenţe orientate către convieţuirea armonioasă cu ceilalţi. Cred 
că e preferabil ca bebelușul care se naște mâine să dobândească aceste valori și com-
petenţe până la terminarea liceului. 

Exemplu de pilotare/experimentare în Justiţie
Strategia pentru Dezvoltarea Sistemului Judiciar 2015-2020 conţine un 

obiectiv care privește introducerea dosarului electronic în instanţele de jude-
cată. Totuși, Strategia ori Planul de Acţiune aferent18 nu arată cum ar trebui 

17 Vezi Caseta 3 pentru a înţelege importanţa pilotării şi/sau experimentării, atunci când cadrul 
de politici publice este este mai degrabă incert cu privire la soluţiile posibile. 

18 Hotărârea de Guvern nr. 1155/2014 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului ju-
diciar 2015-2020 este disponibilă la adresa http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/164537. 
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atins acest obiectiv, cu ce resurse, până când. Absolvenţii programului „Lideri 
pentru Justiţie” au participat, alături de alte organizaţii neguvernamentale, 
în procesele de consultare publică dinaintea adoptării acestor documente. 
În mod deliberat, au lăsat implementarea acestui obiectiv fără constrângeri 
privind termenul și resursele. 

Astfel, în ultimii ani, instanţele de judecată au experimentat cu 4-5 vari-
ante diferite ale dosarului electronic, primul software de acest fel fiind pilo-
tat pe raza Curţii de Apel Cluj-Napoca. Unii absolvenţi ai programului „Lideri 
pentru Justiţie,” de profesie judecători, au obţinut funcţii de conducere în 
instanţele de pe razele teritoriale ale Curților de Apel Iași și București. Din 
aceste poziţii, absolvenţii programului au sprijinit în mod direct pilotarea 
unui software original la Iași, respectiv experimentarea la București a unei 
replici cu îmbunătăţiri a software-ului dezvoltat la Arad. 

Pentru perioada următoare, există așteptarea că Ministerul Justiţiei va 
studia punctele tari și punctele slabe ale variantelor existente, pentru a crea 
un software-standard la nivel naţional. Cu alte cuvinte, prin pilotare și/sau 
experimentare, Justiţia din România și-a fixat un meta-obiectiv, care merge 
dincolo de implementarea propriu-zisă a dosarului electronic – acela de-a în-
văţa prin metoda „încercare și eroare” (plus ajustare), asumându-și costul de 
timp aferent. În limbaj de leadership, acest proces de învăţare poate fi asimi-
lat unui proces de co-creare.

Hotărârea de Guvern nr. 282/2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea 
Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 este disponibilă la adresa http://legislatie.
just.ro/Public/DetaliiDocument/177831. 



Educația juridică pentru tânăra generație

Cristi Danileț
 

O experiență personală
Acum 20 de ani am început să profesez ca judecător în Vatra-Dornei, orașul în care 
am copilărit. Un jurnalist de la un ziar local mi-a cerut să explic în mod regulat cum 
se desfășoară un proces în România. Era perioada în care încă se credea că judecăto-
rii români au ciocănel cu care bat în masă pentru a face ordine și că verdictul îl dau 
jurații. Am scris câteva episoade ale unui serial despre ABC-ul justiției.

După doi ani ajungeam judecător la Cluj-Napoca. Deși oraș mare și universitar, 
cunoștințele celor care ajungeau în sala de judecată nu erau diferite decât ale celor 
din orașul meu natal. Mai mult, mă revoltau situațiile în care unii justițiabili pier-
deau procesul „cu dreptatea în mână” doar pentru că nu respectau niște termene 
procesuale sau se adresau unui avocat mult prea târziu. De asemenea, îmi repuganu 
și declarațiile despre modul de funcționare a sistemului de justiție făcute de politi-
cieni și crezute imediat de către mulți cetățeni.

În fine, era în anul 2003 când am fost invitat la o școală din Cluj să vorbesc 
tinerilor despre consecințele unor fapte de ale lor și am realizat că nimeni nu știa că 
de la 14 ani în România cel care încalcă Codul penal poate să fie anchetat de magis-
trați și, în caz că este găsit vinovat, să fie sancționat și să i se deschidă dosar penal.

Așa am realizat și eu că din cunoștințele generale ale cetățenilor lipsesc infor-
mații elementare despre principii majore precum drept, justiție, libertate și lege, 
informații practice despre drepturi și obligații, dar și informații despre organizare 
judiciară. Aceste lipsuri au fost sesizate de mulți practicieni ai dreptului și a generat 
încheierea în anul 2013 a unui Protocol de implementare în școlile din România a 
ceea ce numim „educație juridică” (legal education, în limba engleză).

Ce urmărește educația juridică?
Scopul imediat este să familiarizeze elevii cu principalele reglementări (legale, statu-
tare și regulamentare) ce se aplică în viața cotidiană. Se insistă nu atât pe drepturi, 
cât mai ales pe responsabilități: interdicții, permisiuni, proceduri aplicabile, sancți-
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uni posibile, efecte ale implicării într-o procedură disciplinară sau judiciară asupra 
individului și viitorului său.

Scopul mediat este să promoveze supremaţia legii ca o condiţie esenţială pentru 
siguranţa individului și ca o valoarea intrinsecă a democraţiei. Este cumplit când 
încă mai auzim argumente precum „Legea e făcută să fie încălcată”, resemnări pre-
cum „Asta e!” ori „Merge și-așa!”, justificări precum „Unde dă părintele, crește!”, 
sau cutume derivate din vorbe precum „Bătaia e ruptă din rai”. Ei bine, suntem unii 
care chiar dorim ca legea să fie respectată, căci aceasta constituie o condiție fun-
damentală pentru a avea și menține o democraţie bazată pe libertate, respectarea 
drepturilor fiecăruia și asumarea responsabilităţii.

 
Chiar este necesară educația juridică?
Potrivit datelor oficiale puse la dispoziție de Consiliul Legislativ, în România erau în 
vigoare la finele anului 2019 un număr de 10.100 de acte normative primare – legi, 
ordonanțe și ordonanțe de urgență. Conform Constituției României, toate trebuie 
cunoscute și respectate de către cetățenii țării, căci nimeni nu poate invoca drept 
scuză necunoașterea legii. Așadar, este nevoie de informare cu privire la legi.

Potrivit datelor oficiale puse la dispoziție de Consiliul Superior al Magistra-
turii, pe rolul instanțelor judecătorești sunt înregistrate anual un număr de trei 
milioane de dosare, ceea ce înseamnă că aproximativ unul din patru adulți este în 
fiecare an implicat ca justițiabil într-o cauză penală sau civilă, ceea ce înseamnă că 
în România ne confruntăm cu un grad mare de contestare sau de încălcare a legii 
și, probabil, a drepturilor individuale. Așadar, este nevoie de o atitudine de res-
pect față de drepturi și indivizi, legi și autorități.

În același timp, cifrele ne arată că în țara noastră a crescut alarmant numărul 
minorilor implicați în litigii judiciare. Dacă este să ne referim doar la cauzele pe-
nale, statisticile ne arată că în fiecare an aproximativ 4.000 de copii sunt victimele 
unor răufăcători și alți 3.500 de copii sunt ei înșiși infractori. Mai exact, în fiecare 
zi în România este trimis în judecată câte un inculpat care omoară un copil; un altul 
care agresează sexual un minor; încă unul care fură bunuri de la un minor sau îl 
tâlhărește. În fiecare an înregistrăm 200 de dosare cu minori care sunt loviţi sau 
răniţi fizic în mod grav. Anual 170 de adulţi sunt trimiși în judecată pentru produ-
cerea de fotografii sau filme pornografice cu minori. În faţa instanţelor ajung anual 
peste 175 de dosare privind minori traficaţi. Părinţii divorţaţi evită plata pensiei de 
întreţinere datorată minorilor în peste 500 de situații anual care devin cazuri ju-
diciare. Zilnic sunt trimiși în judecată cinci minori pentru comiterea infracţiunilor 
de furt, alţii doi pentru tâlhărie și încă un minor care comite o lovire sau vătămare 
corporală. O dată la fiecare trei zile un minor este adus în faţa judecătorului pentru 
că a comis un act sexual cu privire la un alt minor și un altul pentru că a comis un 
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viol. O dată la patru zile un minor este trimis în judecată pentru că a omorât o altă 
persoană. În fiecare an sunt acuzați penal peste 100 de minori care sunt prinși la 
volan fără permis. Așadar, sunt necesare soluții pentru ca delincvența juvenilă să 
fie diminuată, iar victimizarea minorilor să înceteze.

 
De ce educație juridică în școală?
În România sunt patru milioane de copii, dintre care un milion sunt deja adoles-
cenți. Legislaţia românească prevede că începând cu vârsta de 14 ani orice cetățean 
răspunde penal și contravenţional. Or, copiii noștri ar trebui să știe ceea ce este per-
mis și ceea ce este interzis să facă chiar înainte de a împlini această vârstă, tocmai 
pentru a evita consecinţele negative asupra lor din cauza unor fapte comise sau a 
unor anturaje nepotrivite.

Este evident că orele de educaţie civică și de educație socială prezente deja de 
câțiva ani de zile în curriculum școlar trebuie completate de informații concrete cu 
privire la modul de a acționa și a reacționa în anumite situații care au tangență cu 
normele juridice existente. Asemenea cunoștințe se pot dobândi la orele de educație 
juridică.

 
Care sunt temele de educație juridică?
Tematica este una diversă care ține de domeniul dreptului civil, al familiei, comer-
cial, penal, contravențional, al transporturilor, al protecției consumatorului, pro-
cedural, dar și de domeniul organizării statale și judiciare, respectiv de domeniul 
integritate și anticorupție. În mod evident, elevii nu vor studia materii de drept, ci 
subiecte care sunt adaptate vârstei lor, transformând limbajul tehnic al dreptului 
într-unul accesibil.

Astfel, studiind educația juridică elevii înțeleg de ce libertatea presupune nu 
doar drepturi, ci și obligații; ei studiază ce îndatoriri au copiii în familie, ce obligaţii 
au părinţii faţă de copii, care sunt gradele de rudenie și cum poate fi prevenită și 
combătută violenţa domestică; care sunt pericolele consumului de substanţe inter-
zise; în ce condiții poate accesa serviciile medicale; cum identifică și unde apelează 
când achiziţionează produse defecte sau expirate; cum trebuie reacționat și cum 
se pot feri de agresiuni fizice și sexuale; în ce condiţii se poate căsători o persoană; 
care sunt regulile de comportament și sancţiunile în mediul școlar; cum se previ-
ne discriminarea; cum se combate corupţia; care sunt regulile de circulaţie pe dru-
murile publice și care este comportamentul dezirabil în mijloacele de transport în 
comun; care sunt regulile de călătorie în afara ţării; cine încheie acte pentru minor 
până la 14 ani, respectiv după ce el împlinește această vârstă; cum se poate deschide 
un cont bancar; cum trebuie îngrijit un animal; ce trebuie să conţină un contract 
de muncă și cum se muncește legal cu ziua; ce înseamnă să faci voluntariat sau in-
ternship; cum se obţine indemnizaţia de șomaj; cum este protejată viaţa privată și 
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demnitatea în relația directă cu ceilalți; care sunt regulile de utilizare și de securita-
te personală pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok; în 
ce condiţii poate participa un copil la emisiuni sau în reportaje la TV; cum sunt aleși 
reprezentanții elevilor în organismele școlare; care sunt regulile ce trebuie respec-
tate când se face o petrecere; care sunt condițiile de participare la ora de religie; care 
sunt organele de control sau organele legii și care trebuie să fie conduita cetățenilor 
în raport cu acestea; cum ne apărăm de abuzurile din partea organelor statului; cum 
poate cineva să ajungă un om al legii; cum se desfășoară un proces civil sau penal 
și ce drepturi și proceduri speciale se aplică minorilor implicaţi în procese; cum pot 
să fie despăgubiți cei cărora li s-au încălcat drepturile; ce sancțiuni îi așteaptă pe cei 
care încalcă legea și ce efecte vor suporta în cursul vieții lor.

 
Suport de curs
Pentru că nu există încă un manual de educație juridică acreditat de Ministerul 
Educației, în 2016 am realizat prima ediție a unui ghid de educație juridică. Ediția 
curentă poartă numele „Elevul și Legea” și se adresează adolescenților. Există un 
ghid practic, cu multe exemple din dosarele instrumentate de magistrați, scris după 
consultarea unor psihologi, sociologi și adolescenți.

La baza redactării lui au stat peste 300 de acte normative și 50 de cazuri prac-
tice. Materialul abundă de informații utile, elemente de atenționare și de reținut de 
către cititor. El este disponibil în variantă PDF pe site-ul www.educatiejuridica.ro 
ce aparține organizației VeDem Just – o asociația neguvernamentală și apolitică, 
înființată de tineri juriști și cadre didactice, special pentru a susține proiectul de 
educație juridică la nivel național. Asociația distribuie ghidul în variantă tipărită 
tuturor elevilor care studiază acest opțional.

Programul de educație juridică poate ajunge într-o școală în două modalități: 
predat în mod regulat de un profesor care activează deja în această școală ca ma-
terie opțională; sai predat ocazional de un om al legii (jurist, magistrat, avocat, 
notar, grefier, etc.) sau un student la drept ca lecție de educație juridică în sistem 
nonformal. 

Educația juridică ca materie opțională
Disciplina „Educație juridică” se poate preda în mod formal ca materie opțională în 
cadrul CDȘ – curriculum la decizia școlii. Poate fi vorba de o disciplină de sine stătă-
toare cu titlul „Educație juridică” sau „Elemente de drept”, ori un modul împreună 
cu o altă materie în cadrul unei discipline mixte, cum ar fi „Educație juridico-econo-
mică”, „Educație financiară și juridică”1.

1 În 2019-2020 s-a predat educația juridică ca materie opțională la următoarele unități de învă-
țământ: la Liceul Teoretic „Marin Preda” din București, de către profesoara Monica Popa pentru elevii 
din două clase a XI-a; la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași, de către profesoara Doina Calis-
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Potrivit art. 65 din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, materiile 
sunt obligatorii (cele din trunchiul comun) și opționale (cele la decizia școlii). Dis-
ciplinele opționale sunt din cele ofertate la nivel național/regional/local sau din 
cele ofertate doar la nivelul școlii respective. Întrucât educația juridică nu este încă 
printre opționalele aprobate de Ministerul Educației, rezultă că poate fi o disci-
plină opțională ofertată la nivelul școlii. CDȘ este stabilit de către Consiliul de 
administrație al școlii, în urma consultării elevilor și părinților.

 Programa școlară se aprobă de Consiliul de administrație al școlii, după con-
sultarea Consiliului profesoral, Consiliului consultativ al elevilor și structurii aso-
ciative a părinților. VeDem Just face o propunere de programă pentru materia 
„Educație juridică” ce poate fi descărcată de la adresa https://educatiejuridica.ro/
ghiduri.

 Cunoștințele legale/juridice vizează copiii care sunt în jurul vârstei de 14 ani, 
căci de această vârstă legea leagă începutul responsabilității penale și contravențio-
nale. Ca urmare, materia se poate studia în gimnaziu, cel mai târziu în clasa a VII-a, 
dar neapărat la nivelul liceului.

 Cei care pot ține astfel de cursuri sunt profesorii care au urmat cursuri de 
drept, ori chiar au absolvit studii de drept, cu sau fără licență. Probabil și cei care 
nu au astfel de studii, dar predau totuși o materie socio-umană (istorie, filosofie, 
comunicare, civică, etc.), sunt potriviți. Însă, indiferent de specializarea deținută, 
orice profesor poate urma un curs gratuit organizat fizic sau online de asociația 
VeDem Just în cadrul proiectului „Profu` de juridică”2. 

 
Educația juridică non-formală
În anul 2013 s-a încheiat un Protocol între Ministerul Justiției și Ministerul Educa-
ției prin care s-a permis accesul profesioniștilor dreptului în școli și al elevilor în tri-

tru pentru elevii din două clase a XI-a; la Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” din Timișoara, 
de către profesoara Codruța Obârșie la elevii de clasa a XI-a; la Școala Gimnazială nr. 10 din Bacău, de 
către profesoara Costela Bejan, la elevii de clasa a VII-a; la Colegiul Național „Spiru Haret” din Tecuci, 
de către profesoara Mihaela Muntean la elevii din trei clase de a XI-a; la Liceul Teoretic „Pavel Dan” 
din Câmpia Turzii, jud. Cluj, de către profesoara Prodan Gabriela, la elevii din două clase de a XI-a și a 
XII-a; la Liceul Teoretic „A.I.Cuza” din Corabia, jud. Olt, de către profesorul Constantin Balica, la ele-
vii din clasa a X-a; la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Dej, jud. Cluj, de către profesorul Dan 
Ciprian la elevii din clasa a VII-a; la Liceul „Andrei Mureșanu” din Brașov, de către profesoara Carmina 
Trâmbițas Vakulovski, elevilor dintr-o clasă a XI-a; la Liceul Tehnologic „Petru Maior” din Reghin, jud. 
Mureș, de către profesoara Claudia Țîru, la elevii din două clase de a XI-a și a XII-a; la Colegiul Tehnic 
din Aiud, jud. Alba, de către profesoara Oana Badea care predă elevilor din două clase a XI-a mate-
ria „Educație juridico-economică”; la Școala Gimnazială „Ion Buteanu” din Buceș, jud. Hunedoara, 
se predă educația juridică de către profesorul Birău Ioan, la elevii de clasa a VI-a; la Liceul Tehnologic 
„Carol I” comuna Valea Doftanei, jud. Prahova, prof. Ilie Dan predă educația juridică la clasa a XII-a; 
la Colegiul Național „Mihai Viteazu” Turda, jud. Cluj, prof. Viorica Felezeu predă educația juridică la 
clasa a XI-a.

2 Amănunte pe https://educatiejuridica.ro/profu-de-juridica. 



I. EDUCAȚIE PENTRU TRANZIȚIA GLOBALĂ / 455

bunale pentru întâlniri pe teme legate de drepturi, dar mai ales de responsabilități; 
au mai semnat documentul Consiliul Superior al Magistraturii și Ministerul Public. 
În anul 2017 acest protocol s-a extins și la organizațiile de avocați, de consilieri 
juridici, de mediatori, de studenți și la asociațiile neguvernamentale3.

 Pentru a invita în școala un om al legii este suficient un simplu telefon la in-
stanța judecătorească din zonă – date de contact pe http://portal.just.ro; la parchet 
– date de contact la http://mpublic.ro/ro/content/harta-unitati-subordonate; sau 
la un barou – datele avocaților la http://unbr.ro/barouri-membre/. Pentru a invita 
un student la drept trebuie de văzut care sunt facultățile sau asociațiile din zonă4. Ele 
pot fi contactate pe facebook. Pentru a invita un membru sau un voluntar al asoci-
ației VeDem Just – singura asociație de tineri juriști din România care desfășoară 
constant programul de educație judică la nivel național – se pot contacta persoane-
le indicate la https://educatiejuridica.ro/contact ori să trimiteți un mesaj direct pe 
FB https://fb.com/vedemjust.ro. În funcție de disponibilități, asociația va putea tri-
mite în școală un judecător, un grefier, un avocat, un polițist sau un consilier juridic.

 Contactarea invitatului poate fi făcută de către directorul școlii sau de un diri-
ginte. Contactarea se poate face și de către un reprezentant al elevilor sau al părin-
ților, dacă trebuie să existe acordul cadrului didactic care va ceda ora sa. Invitații 
vor veni voluntar în școală.

 Pot participa elevii de la orice nivel de învățământ preuniversitar. Ideal ar fi 
ca să participe cei se apropie de vârsta de 14 ani sau au împlinit-o deja. Desigur, 
profesorii pot participa și ei la ore. Dacă spațiul permite, pot participa la o astfel de 
întâlnire elevii de la mai multe clase, de preferință de vârste apropiate.

 Lecțiile durează, de regulă, o oră. Lecția se poate desfășura într-o clasă, un la-
borator sau un amfiteatru din cadrul școlii ori într-o sală de judecată a unei instanțe 
judecătorești. Lectorul va apela la metode și tehnici specifice educației non-forma-
le. Se vor pune întrebări, se vor da exemple din cazuri practice, se va citi din legi, se 
vor da explicații într-un limbaj accesibil elevilor, se vor înmâna cărți elevilor activi. 
Se pot face fotografii sau filmări care vor fi postate pe rețelele de socializare. Activi-
tatea va fi raportată Ministerului Educației de către școală și Ministerului Justiției 
de către magistrat.

 
Reglementări privind educația juridică
Inițiativa Education for Justice (E4J) dezvoltată în baza Declarației de la Doha – Pro-
movarea unei culturi a legalității, adoptată în anul 2015 de Congresul Națiunilor 

3 O mare parte din aceste activități sunt evidențiate la adresa https://educatiejuridica.ro/edu-
actiuni. 

4 De exemplu, la Cluj țin lecții de educație juridică studenții de la Facultatea de Drept Dimitrie 
Cantemir și studenții din S.A.I.L. – Students` Academy of International Law; la Iași și în județele ală-
turate țin astfel de lecții cei de la A.S.D.- Asociația Studenților la Drept UAIC Iași. 
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Unite pentru Prevenirea Criminalității și Justiție Penală: urmărește să prevină in-
fracționalitatea și să promoveze o cultură a legalității prin activități de educație 
pentru învățământul primar, secundar și terțiar. Activitățile de acest gen sunt me-
nite să îi ajute pe profesori să instruiască generațiile următoare pentru a înțelege și 
aborda mai bine probleme ce pot afecta statul de drept și pentru a încuraja elevii și 
studenții să se implice activ în comunitățile lor.

Legea nr. 221/2019 a modificat legea educației, astfel că prin art. 7 alin. (1)1 se 
interzice violența psihologică de tip bullying în unitățile de învățământ și în toate 
spațiile destinate educației și formării profesionale; în art. 561 din lege se preve-
de „În cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic se vor in-
troduce sesiuni de informare/teme/cursuri de perfecționare asupra problemelor 
legate de violența psihologică – bullying, în vederea dobândirii de competențe în 
identificarea acestora și a capacității de aplicare a unor strategii educaționale po-
trivite”. Art. 10 din Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței 
domestice, modificată în anul 2018 prevede că: „Ministerul Educației și Cercetării 
realizează, cu sprijinul celorlalte ministere implicate și în colaborare cu organizați-
ile neguvernamentale cu activitate în domeniu, programe educative pentru cadre 
didactice, părinți și copii, în vederea prevenirii violenței domestice, a hărțuirii și a 
violenței sexuale”.

 În proiectul România educată dezvoltat la nivelul Președinției României: do-
cumentul „Viziune și strategie 2018-2030” își propune ca deziderat pentru anul 
2030: „Elevii au capacitatea de a înțelege un text complex, inclusiv cu caracter 
juridic sau economic, în momentul finalizării educației secundare” (deziderat nr. 
9); în documentul „Rapoartele celor șapte grupuri de lucru tematice” obiectivul 5, 
acțiune asociată 5 prevede „Integrarea în curriculumul IPT a unor activități care să 
faciliteze dezvoltarea de competențe și aptitudini civice și transversale. Pot inclu-
de învățarea pe bază de proiecte, module de educație civică, juridică și economică 
etc”. 

În Declarația comună din 3.11.2017 de la Timișoara a decanilor facultăților de 
drept din cadrul Hexagonului Facultăților de Drept din România se reclamă faptul că 
disciplina „Drept” trebuie să facă parte din trunchiul comun al planului-cadru din 
învățământul liceal, cu statut de disciplină obligatorie; ca urmare, autoritățile și 
instituțiile cu atribuții în acest domeniu trebuie să adopte măsurile necesare pen-
tru asigurarea accesului tinerei generații la educația juridică. În Strategia naţională 
anticorupţie pe perioada 2016-2020 aprobată prin H.G. nr. 583/2016: acțiunea nr. 5 
de la Obiectivul specific 3.2 constând în „introducerea unor noţiuni elementare de 
drept, etică și educaţie civică în programa școlară a disciplinelor ce vizează dezvolta-
rea și diversificarea competenţelor sociale și civice” și acțiunea principală nr. 2 de la 
Obiectivul specific 4.2 constând în „organizarea și derularea de campanii sectoriale 
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de informare publică, în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului 
de educaţiei anticorupţie în rândul cetăţenilor”; în Cap. III, pct. 3E subpunctul 2 lit. 
b) și d) din Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 aprobată prin H.G. 
nr. 1155/2014 se prevede „implementarea Memorandumului comun MJ-CSM-
PÎCCJ-MEN privind educaţia juridică în școli” și „întocmirea și distribuirea de bro-
șuri și ghiduri de educaţie juridică a publicului, pe teme specifice”.



B) EDUCAȚIE PENTRU INOVARE ȘI CREATIVITATE

Metacompetențele de mâine și școala de azi1

Mircea Miclea

Ce competențe trebuie formate azi în școală pentru ca un sistem stabil – și lent – al 
educației să se adapteze la o lume cu viitoruri multiple și volatile? Educația nu este 
o anexă a economiei; ea nu trebuie judecată doar în funcție de calitatea și de eficien-
ța cu care formează forța de muncă pentru economia viitorului. Educația trebuie să 
contribuie major la construirea identității (individuale sau de grup), la dezvoltarea 
plenară a personalității umane. Identitatea este cel puțin la fel de importantă ca 
angajabilitatea.

Explicitând asumpțiile prezentate, scopul acestui articol este însă de a aborda 
educația actuală din perspectiva relațiilor sale cu economia viitorului. Așadar, pro-
blema de bază pe care ne-o punem este aceasta: 

Ce competențe trebuie formate azi în educație pentru a ne fi bine în economia 
de mâine? 

Mai întâi, care „mâine”? 
Cum bine știm, mintea umană – cu toate instrumentele ei – este foarte bună la post-
dicții (adică, la a explica de ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat deja), dar eșuează 
lamentabil la predicții. Pe termen mediu sau lung, n-am reușit să prezicem niciunul 
dintre evenimentele majore cu care ne-am confruntat: războaie, crize economice, 
revoluții tehnologice, apariția sau dispariția ideologiilor etc. „Lebedele negre” sunt 
peste tot și, foarte adesea, fac ridicole predicțiile pe termen lung (Taleb, 2007).

Cu toate acestea, este mult mai adaptativ să întâmpinăm viitorul cu câteva 
scenarii de „viitoruri posibile” decât fără niciun scenariu. Măcar avem un avantaj: 
dacă formulăm explicit viziunea despre viitor, ne este mult mai ușor să o corectăm 
sau să renunțăm la ea, dacă realitatea o infirmă. 

Analizând literatura de specialitate (e.g. Manyika, 2017; PricewaterhouseCo-
opers, 2017), cel puțin două dimensiuni ale economiei de mâine par a fi evidente: 

1 Material publicat în CRONICILE Curs de Guvernare, nr. 99
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digitalizarea și globalizarea. Economia de mâine va fi configurată de tehnologiile 
digitale și de procesele de globalizare. 

Tehnologiile digitale, în special prin evoluția inteligenței artificiale (IA), vor 
modifica substanțial geografia ocupațiilor. Se estimează că între 38% (Pricewater-
houseCoopers) și 45% (McKinsey Global Institute) dintre locurile de muncă vor fi 
înlocuite de IA. Impactul digitalizării asupra ocupațiilor este,

însă, unul diferențial. Orice ocupație poate fi descompusă într-o serie de sar-
cini sau de activități aferente acelei ocupații. Dacă aceste sarcini pot fi descrise prin-
trun număr finit de pași și aceste componente pot fi codate simbolic, atunci ele 
pot fi digitalizate. Așadar, ca principiu, orice activitate, cognitivă sau manuală, care 
este rutinieră și codabilă, deci algoritmizabilă, va fi executată în viitor de tehnologii 
digitale. Ocupațiile sau joburile care sunt algoritmizabile vor fi efectuate de către 
agenți artificiali. 

Angajarea agenților umani calificați se va face, prioritar, în acele categorii de 
ocupații care sunt non-algoritmizabile sau greu algoritmizabile. De pildă, ocupa-
ții manuale relativ simple, precum grădinar, îngrijitor al persoanelor vârstnice, 
muncitor în construcții, instalator, sunt greu algoritmizabile și vor necesita agenți 
umani. La fel, ocupațiile cognitive complexe – manager, designer, detectiv – vor 
absorbi oameni calificați. Dimpotrivă, ocupațiile cognitive sau manuale rutiniere 
– contabil, actuar, conducător auto – vor fi preluate de IA. Algoritmii vor înlocui 
oamenii. Această tendință se vede deja în economia SUA și, pe zi ce trece, devine tot 
mai robustă. Așadar, școala trebuie să formeze competențe pentru acele ocupații 
sau joburi care sunt greu algoritmizabile, altfel te va scoate șomer. 

Globalizarea, pe de altă parte, face ca tot ceea ce se întâmplă cu economia unei 
țări să fie și mai puțin dependent de deciziile statului-națiune și tot mai mult in-
fluențat de procese și de actori de pe scena globală. Ca să luăm un exemplu la în-
demână, dezvoltarea industriei IT în România a fost în mică măsură determinată 
de cererea internă de software, dar în mare măsură de cererea de pe piețele inter-
naționale și de decizia unor firme de IT transnaționale de a se extinde în România. 
Supradeterminarea economiilor naționale (locale) de procesele și actorii globali se 
va intensifica, în viitorul previzibil. 

Este greu să stabilești, ca stat național, ce calificări profesionale trebuie să pro-
ducă sistemul tău de educație pentru o economie pe care nu o mai configurezi tu 
decât în foarte mică măsură. 

Dacă luăm în calcul și multiplele interacțiuni dintre digitalizare și globalizare, 
atunci viitorul economiei devine și mai impredictibil. Viitorul, la singular, este un 
nonsens. Ne vom confrunta cu mai multe viitoruri posibile și volatile. Ce compe-
tențe trebuie formate în școală pentru ca un sistem stabil – și lent – al educației să 
se adapteze la o lume cu viitoruri multiple și volatile? 
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Metacompetențele pentru mâine 
Este foarte greu să știm ce competențe concrete sunt necesare. Toți cei care propun 
un set de competențe au în minte un anumit tip de viitor. Iar dacă el nu are loc, 
toată construcția e un eșec. Cred că avem însă o alternativă. Putem să stabilim un 
set de metacompetențe, adică un tip special de competențe care pot genera ad hoc 
competențele adecvate în funcție de cum se configurează viitorul, atunci când se 
configurează. În opinia noastră, acestea sunt următoarele: autodisciplina, antre-
prenoriatul, gândirea de designer și autonomia. 

• Autonomia (sau despre viața dincolo de Google)
Foarte multe dintre problemele pe care le vom avea vor putea fi rezolvate prin 

aplicațiile informatice aferente. Și acum, dacă vrem să ne orientăm rapid, utilizăm 
Google Maps, dacă vrem să scriem – deschidem un editor de texte, dacă vrem să 
obținem statistici – recurgem la SPSS. Cu atât mai mult, în viitor, ne vom gândi mai 
întâi nu la cum să rezolvăm o problemă, ci care este aplicația prin care o putem re-
zolva! Dar orice aplicație are valoarea și limitele ei; ea poate face doar ceea ce îi per-
mite algoritmul din spate să facă. Devenim tot mai dependenți de aplicațiile pe care 
le utilizăm. Limitele lor devin limitele noastre. Există riscul ca mintea noastră să se 
construiască tot mai mult după chipul și asemănarea aplicațiilor pe care le utilizăm. 
Autonomia înseamnă, în primul rând, capacitatea de reflecție independentă; să știu 
să utilizez o aplicație, dar să știu și care sunt efectele ei (bune și rele) asupra mea. 
Autonomie înseamnă să știu să mă descurc, în situații-limită, fără aceste aplicații. 
Este ca și cum am fi antrenați într-un curs de supraviețuire, în care suntem învă-
țați să facem față cu resurse puține unor situații dificile. Reflecția independentă în-
seamnă și gândire critică, în care eu nu sunt numai un nod într-o rețea digitalizată, 
ci am identitate proprie. EU folosesc rețeaua, nu ea mă folosește pe mine.

• Antreprenoriatul (și lista de oportunități pe care nu ți-o face nimeni)
Școala îi premiază pe rezolvitorii de probleme. În școală, problemele sunt gata 

formulate (așa cum apar la orice examen, de la banalul extemporal la examenul de 
BAC), iar tu, ca elev, trebuie să oferi răspunsurile corecte. Cu cât mai multe, cu atât 
este nota mai bună. Rezolvarea problemelor explicit formulate este o deprindere 
foarte importantă. Dar un antreprenor nu se caracterizează, în primul rând, prin 
rezolvarea de probleme date, ci prin descoperirea de oportunități și valorificarea 
lor. Realitatea își vede de treaba ei, nu vine în fiecare dimineață cu o tablă pe care 
stă scris ce problemă trebuie rezolvată. Nu vine cu liste de probleme și de oportu-
nități. Tu trebuie să descoperi sau să inventezi, să identifici oportunități și să le 
valorifici. Un mindset antreprenorial te face să fii mereu un proactiv căutător de 
oportunități, nu un pasiv rezolvitor de probleme. Școala poate forma acest mindset 
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și e datoare să o facă, prin implicarea antreprenorilor din afara școlii. Antreprenori-
atul nu poate fi format de profesori, ci de antreprenori. Indiferent cât de volatilă va 
fi economia viitorului, un agent cu mentalitate antreprenorială va ști să își constru-
iască nișa în care să performeze, să se angajeze pe sine și să angajeze pe alții, pentru 
a valorifica oportunitățile descoperite.

• Autodisciplina (și „cifrele” ei)
Deprinderile de a fi disciplinat (de exemplu, să respecți termenele, să îți faci 

temele, să îți organizezi timpul, să duci până la capăt un lucru început, să faci ceea 
ce trebuie, nu numai ceea ce îți place ș.a.) sunt necesare pentru orice performan-
ță. Disciplina trăită (autodisciplina), nu disciplina impusă, este mai importantă, ca 
pondere, în reușita școlară decât IQ-ul. Corelația dintre IQ și reușita școlară este 
de 0,32, iar corelația dintre disciplina autoimpusă și reușita școlară este de 0,67! 
De la un nivel de inteligență medie în sus contează mult mai mult disciplina decât 
plusul de inteligență. (Duckworth, 2016). Ajungi să fii disciplinat dacă aceia din 
jurul tău sunt disciplinați. Dacă profesorul întârzie la oră, dacă începe lecția și nu 
și-o termină, dacă setează niște așteptări și nu le respectă, dacă este dezordonat în 
gândire, plin de toane, el nu va induce disciplina în comportamentul și în mintea 
elevilor. Autodisciplina înseamnă că îți stabilești scopuri și faci acțiunile care să 
ducă la realizarea acestor scopuri, indiferent de tentațiile din jur. Trăiești în funcție 
de scopuri, nu în funcție de context.

• Gândirea de designer (design thinking)
Gândirea de designer îmbină știința cu arta. Acum, și cu atât mai mult în vii-

tor, cunoștințele științifice pot fi ușor accesate, prin câteva clicuri. Problema este 
ce facem cu aceste cunoștințe, cum putem găsi moduri inedite de combinare a lor 
pentru a construi noi produse și servicii, noi tipuri de instituții, noi procese, noi 
structuri. Așa cum, din aceleași bucăți de lego, poți construi multe feluri de obiecte, 
la fel, din aceleași bucăți de cunoaștere, poți construi multe tipuri de soluții. Ele nu 
trebuie să fie doar corecte, ci trebuie să aibă și mare uzabilitate, adică să fie ușor de 
acceptat/utilizat de către diverși utilizatori și să le producă satisfacție. Un designer 
exploatează cunoașterea pentru a crea soluții științifice viabile, cu uzabilitate mare. 
Succesul tehnologiilor digitale se datorează acestui mindset de designer. Această 
gândire de designer, care exploatează cunoașterea și care construiește soluții ști-
ințific valide cu uzabilitate mare, devine critică pentru orice vrem să construim în 
viitor.

* * *
Un om autodisciplinat, autonom, cu un mindset antreprenorial și cu gândire 

de designer poate face față cu succes unei lumi cu viitoruri multiple și volatile. 
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Pentru că acestea sunt competențe capabile să îl facă să genereze ad hoc com-
petențele adecvate, adică sunt metacompetențe. Iar școala le poate considera ca 
obiective-cheie, pe care sa le realizeze acum. Chiar acum.

Referinţe: 
Duckworth A.L. (2016), Gritt, in Handbook of self- regulation, Guilford Press., NY 
Manyika, J.(2017) Technology, Jobs and the future of work, MCKinsey Global Institute 
PWC (2017) Workforce of the future. The competing forces shaping 2030
Taleb, N (2007) Black Swan, Random House, NY.



Profesorul scrie povestea mea. Sau cum antrenăm 
simultan creativitatea și gândirea analogică,  
pentru a combate analfabetismul funcțional

Corina Popa, Izabela Manolache

Cadrul teoretic
În anul 1910, filosoful american John Dewey utilizează pentru prima dată termenul 
de „gândire critică”, pentru a descrie un obiectiv educațional1. Potrivit lui Dewey, 
gândirea critică reprezintă o examinare activă, persistentă și atentă a oricărei con-
vingeri. Este, de asemenea, o presupusă formă a cunoașterii în lumina motivelor pe 
care le susține, precum și a altor concluzii la care tinde. 

Perspectiva sa are în vedere atât gândirea inductivă, cât și gândirea deductivă. 
În timp ce prima este alcătuită din detalii care conduc spre un adevăr universal sau 
spre o situație aparent generală, gândirea deductivă are în vedere capacitatea de a 
interpreta detaliile, de a testa subiectul și de a reconstrui, într-o manieră individu-
ală, concluzia. 

Dewey este de părere că educarea gândirii critice este de valoare atât pentru 
individ, cât și pentru societatea din care face parte și aduce în discuție curiozitatea 
nativă a copiilor, imaginația bogată și dragostea de cercetare experimentală care ar 
avea drept rezultat fericirea individuală și reducerea pierderilor la nivel social2. În 
cercetările sale, Dewey sugerează că o atitudine științifică asupra minții și a gân-
dirii ca obiectiv educațional au avut și Francis Bacon, John Locke și John Stuart 
Mill.

În viziunea lui Robert Ennis, gândirea critică are simultan un caracter rațional 
și reflexiv, mai ales cu privire la a decide ce ar trebui să credem și să facem3. Este, 
astfel, pe e o parte, un proces cognitiv complex, prin care recunoaștem ceea ce e just 
sau adevărat și, pe de altă parte, o activitate reflexivă, orientată asupra capacității 
de a acționa, luând în calcul contextul și interacțiunea cu celelalte persoane.

1 Dewey, John, How We Think, D.C. Heath&Co. Publishers, Boston, 1910, p. 82.
2 Dewey, John, Op. cit., p. iii.
3 Ennis, R., „A logical basis for measuring critical thinking skills”, în: Educational Leadership, 

43(2), 44-48, 1985.
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Potrivit unui studiu publicat de Universitatea din Stanford4, gândirea critică 
este abordată ca obiectiv educațional în mai multe centre de învățământ, începând 
cu anul 1930. Datorită interesului crescut pentru dezvoltarea sistemelor educați-
onale, cu ocazia Conferinței internaționale de gândire critică, desfășurată în anul 
1980, la Universitatea din California, zeci de mii de profesori din toată lumea decid 
reformarea educației și introducerea gândirii critice în școli ca materie de sine stă-
tătoare.

În anul 1990, apar primele teste standard necesare identificării tipului de gân-
dire critică. 

Astăzi, una dintre cele mai elaborate cercetări despre metodele de evaluare a 
gândirii critice poate fi consultată gratuit pe platforma plato.stanford.edu.

Realizată de oameni de știință din cadrul Universității Stanford, cercetarea 
este un real instrument de evaluare a gradului în care o persoană posedă înclinații-
le, aptitudinile și cunoștințele unui gânditor critic5. 

Termenul de „gândire critică” este un concept complex, greu de cuprins într-o 
definiție exactă, fidelă tuturor domeniilor. Cu toate acestea, o viziune transdiscipli-
nară asupra termenului este oferită de Consiliul Național de Excelență în gândire 
critică. Prin suprapunerea mai multor definiții, gândirea critică este un proces in-
telectual disciplinat spre a crea conceptualizarea, aplicarea, analiza, sintetizarea și/ 
sau evaluarea informațiilor colectate de la sau generate de observare, experiență, 
reflecție, raționament sau comunicare, ca un ghid pentru propriile convingeri și 
acțiune6. 

Gândirea critică se bazează pe valori intelectuale universale și are câteva carac-
teristici de bază: claritate, precizie, consistență, relevanță, motive întemeiate, profun-
zime și corectitudine. 

Astăzi, dincolo de implementarea la scară largă a procesului de alfabetizare a 
populației, vorbim despre o alfabetizare funcțională a acesteia. Pentru că a ajuns 
printre cele mai importante și căutate aptitudini ale secolului XXI, gândirea critică 
este abordată în toate domeniile științifice și funcționează în strânsă legătură cu 
alfabetizarea funcțională.

În România, încercările de a dezvolta competențele necesare secolului XXI nu 
determină încă rezultate notabile. Acest fapt are la bază procentajul scăzut de alfa-
betizare în rândul tinerilor. Potrivit Eurostat, în anul 2018, 4 din 10 tineri români 
cu vârste de până la 18 ani se aflau în risc de sărăcie și excludere socială7. Un ase-

4 „Critical Thinking”, 2018 - https://plato.stanford.edu/entries/critical-thinking/index.html 
5 https://plato.stanford.edu/entries/critical-thinking/assessment.html 
6 Consiliul Național de Excelență în gândire critică, 1987 - The Foundation for Critical Thinking 

- http://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/766
7 https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200305-1?inheri-

tRedirect=true&redirect=/eurostat/en/news/whats-new
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menea context conduce în mod obligatoriu spre perspective și oportunități educa-
ționale limitate. 

În al doilea rând, așa cum auzim tot mai des de doi-trei ani încoace, există un 
procentaj de aproximativ 40% din totalul tinerilor școlarizați care sunt analfabeți 
din punct de vedere funcțional. Acești tineri, concret, sunt cei care știu să citească 
și să scrie, dar care nu înțeleg mesajul unui text, nu pot realiza relații cauzale și rați-
onale elementare. Trebuie precizat, în acest context, că analfabetismul funcțional a 
fost greșit redus la incapacitatea unei persoane de a înțelege un text literar, întrucât 
analfabetismul funcțional apare în toate domeniile științifice (matematică – indivi-
dual știe să numere și să socotească, însă nu și în situații concrete, reale; geografie 
– nu știe să folosească o hartă ș.a.m.d.). 

Principalele cauze ale analfabetismului funcțional țin tot de factorii sociali, 
iar urmările acestuia asupra dezvoltării elevului și, mai târziu, a adultului într-o 
societate dominată de cerințe și informații pe zi ce trece mai numeroase sunt ca-
tastrofale: în timp ce în perioada adolescenței va resimți la tot pasul sentimentul 
de excludere socială, în perioada adultă, individul devine un inadaptat profesional, 
limitat, dar mai ales nesigur și cu o stimă de sine scăzută. 

Entitatea care aplică testările PISA (Program for International Student Assess-
ment) este Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Testele sunt 
aplicate o dată la trei ani tinerilor de 15 ani și stau la baza unor rapoarte internați-
onale prin care sunt măsurate diverse aspecte din sistemele educaționale din peste 
70 de țări. 

Aceeași organizație este și cea care, în temeiul rapoartelor amintite mai sus, 
recomandă anumite inițiative și dezvoltarea de competențe pentru secolul XXI. 
Statele implicate în acest proces trebuie să dispună implementarea unor măsuri 
care să determine includerea unor competențe-cheie și a unor teme transversale. 

În România, cele opt competențe-cheie sunt prevăzute de art. 68 al Legii Edu-
cației Naționale nr. 1/2011 (actualizată la data de 18.07.2019):

 a) competenţe de comunicare în limba română și în limba maternă, în cazul 
minorităţilor naţionale; 

b) competenţe de comunicare în limbi străine; 
c) competenţe de bază de matematică, știinţe și tehnologie; 
d) competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de 

învăţare și cunoaștere; 
e) competenţe sociale și civice; 
f) competenţe antreprenoriale; 
g) competenţe de sensibilizare și de expresie culturală; 
h) competenţa de a învăţa să înveţi.
În contextul existenței unor preocupări pentru generarea și implementarea 

competențelor necesare secolului XXI, vom explica, în cele ce urmează, câteva un 
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model practic implementat de Școala de Gramatică, pentru combaterea analfabe-
tismului funcțional, printr-un exercițiu de gândire critică și creativă.

Operaționalizarea conceptului de gândire critică 
Abilitatea de a gândi critic presupune antrenarea capacității de a pune întrebări și 
de a argumenta coerent și complex, de a deduce concluziile, prin inferențe corecte, 
de a face analogii, de a găsi soluții creative și raționale simultan.

Misiunea școlii nu se rezumă la transmiterea de cunoștințe, ci la a-i învăța pe 
elevi să învețe, să aibă o autonomie intelectuală, să fie creativi, să descopere și să 
se descopere, să își folosească gândirea superioară în situații concrete de viață, nu 
doar în clasă. Înțelegem gândirea superioară în sensul pe care Lipman i-l asocia 
acestui concept: „o gândire bogată din punct de vedere conceptual, organizată coe-
rent, cu un profund caracter explorator (...) o fuziune între gândirea critică și cea 
creativă, o gândire ingenioasă și flexibilă”8. 

Tipuri de creativitate antrenate în dezvoltarea gândirii critice
Creativitatea nu este un talent cu care se nasc doar cei norocoși. Orice om are un 
potențial creativ imens, pe care îl poate dezvolta prin învățare. E de ajuns să pornim 
de la cele cinci tipuri de creativitate enunțate de Jeff DeGraff și Catherine Lawren-
ce9, pentru a înțelege pașii pe care actul educațional trebuie să îi parcurgă, pentru a 
dezvolta acest dar esențial al fiecărui copil, de la nivelurile cele mai rudimentare, la 
formele sale desăvârșite:

Creativitatea mimetică – forma cea mai simplă de manifestare a creativității, 
care constă în imitarea unei acțiuni văzute, în reproducerea unei informații auzite.

Creativitatea biasociativă – bazată pe asocierea elementelor raționale cu 
cele intuitive, generând momente de tip „Eureka”, prin activități, precum brain-
stormingul sau prin jocul dinamicii celor 3 „F”-uri – fluiditate (generarea cât mai 
multor idei, fără o filtrare prealabilă a acestora pe baza binomului relevant/ irele-
vant), flexibilitate (crearea de legături logice între idei) și flux (eliminarea stresului 
și a presiunii de a genera idei).

Creativitatea analogică – prin stabilirea de analogii între procese, prin pre-
luarea unor experiențe sau idei dintr-o disciplină și aplicarea acestora în alta.

Creativitatea narativă – generată de capacitatea omului de a crea povești, de 
a descrie spațiile, personajele, timpul care le configurează.

Creativitatea intuitivă (considerat cel mai înalt nivel de creativitate) – nu 
are la bază imagini sau cunoștințe preexistente, ci capacitatea de a imagina și de a 
prefigura lumi noi.

8 Lipman, M., Pensamiento complejo y educacion, De la Torre, Madrid, 1998, p. 62.
9 DeGraff, J., Lawrence, C., Creativity at Work, John Wiley & Sons Inc, New York, 2002.
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 Orice profesor trebuie să înțeleagă creativitatea ca pe o esență a ființei umane 
și să o trateze ca atare, lăsând-o să se manifeste în dimensiunea care o înnobilează 
– libertatea. Fără libertate, nu poți imagina, nu poți crea, nu poți explora un drum 
nou în niciun spațiu, fie el artistic, social, cultural, politic sau științific.

 „Profesorul scrie povestea mea” – activitate de combatere a analfabestismului func-
țional, prin dezvoltarea simultană a gândirii critice și analogice

Cu un triplu scop: combaterea analfabetismului funcțional, stimularea gândirii 
critice și a celei creative, Școala de gramatică a pus bazele, la nivelul elevilor cu vâr-
ste cuprinse între 9 și 11 ani, activității: „Profesorul scrie povestea mea”10. Astfel, 
după o perioadă petrecută alături de elevi, după cunoașterea obiceiurilor, pasiuni-
lor, temerilor și visurilor copiilor, profesorii au scris o poveste prin care au propus 
un scenariu ficțional al devenirii fiecăruia dintre elevi. 

Componentele care au stat la baza acestei activități, ca măsură eficientă de a 
motiva lectura, înțelegerea profundă a textului, dezvoltarea gândirii critice și crea-
tive sunt următoarele:

Curiozitatea: cum sunt perceput/ percepută din exterior? Astfel, motivăm 
lectura printr-o întrebare care pornește din interiorul copilului către exterior;

Lectura analitică: copilul e preocupat să înțeleagă textul, pentru că, prin 
acest proces, capătă conștiința faptului că se înțelege pe sine, se descoperă, prin 
identificarea cu personajul cu același nume sau se diferențiază de el;

Formularea de întrebări: cum a conceput profesorul personajul? De ce a ales 
o serie de atribute descrise și nu altele? De ce a narat acțiunile prezentate?

Formularea de presupoziții și asocierea unui grad mai mare sau mai mic de 
probabilitate acestora;

Capacitatea de analiză: Este just modul în care mă percepe profesorul?
Creativitatea: ce aș schimba și ce aș păstra din poveste? Cum mi-aș scrie eu 

povestea?
Exersarea empatiei: ce aș simți dacă aș fi în locul personajului?
Trasarea unor contururi identitare: de ce, deși purtăm același nume, nu 

mă pot identifica 100% cu personajul?
Documentare: În fiecare poveste, există repere culturale, științifice, care invi-

tă la explorare, documentare, investigație;
Creșterea încrederii în sine: personajul depășește în poveste o temere pe 

care o are copilul – cea de a vorbi în public, de a scrie povești, de a-și exprima punc-
tul de vedere etc.
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Anexa 1
Eva și „Povestea curcubeului”
A fost odată ca niciodată una dintre cele mai simpatice fetițe născute vreodată 

pe lume – Eva – mereu zâmbăreață și comunicativă, altruistă și inventivă, inteligen-
tă și plină de umor. Dar, dincolo de toate calitățile enumerate, Eva avea un dar pe 
care puțini îl au – cu o memorie auditivă incredibilă, dublată de urechea muzicală 
ascuțită și de o bună cunoaștere a gramaticii, reținea replici și citate în toate limbile 
pământului și le îmbina cu măiestrie în povești cu tâlc pe care le inventa despre 
personaje din mai multe culturi ale lumii.

În timpul liber, călătorea și citea, autorul ei preferat fiind Jorge Luis Borges - 
un scriitor argentinian marcant pentru literatura universală a secolului al XX-lea. 
Poate nu întâmplător, pentru că Borges este unul dintre cei mai cunoscuți autori 
de povești ai lumii. Puțini știau însă că Eva avea să îi calce pe urme la o vârstă mult 
mai fragedă.

Pe un carnețel doar de ea știut, Eva a pus în practică una dintre cele mai năs-
trușnice idei auzite vreodată – a scris o poveste în care fiecare cuvânt era într-o 
limbă diferită a lumii – de la japoneză la spaniolă, de la esperanto la germană sau de 
la neozeelandeză la hindi, fiecare cuvânt se îmbina cu măiestrie cu alt cuvânt, într-o 
armonie de sunete și de culturi.

Secretul nu a durat mult, căci, în vacanța de vară, familia Evei a mers să vizi-
teze Universitatea din Cambridge, poposind la Biblioteca Wren – templul primelor 
cărți din lume, unde se găsesc cele mai vechi ediții ale operelor lui Shakespeare. În 
fața măreției locului, convinsă că niciodată nu va ajunge să își vadă poveștile într-o 
bibliotecă, Eva a scos carnețelul și l-a aruncat sub una dintre mesele din bibliotecă. 
Dar socoteala din mintea noastră nu se potrivește mereu cu cea din realitate, căci 
un lingvist renumit – Darren Lawrence a găsit îndată carnețelul și, fascinat de fru-
musețea „Poveștii curcubeului” pe care o scrisese Eva și de inteligența de a combina 
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cuvinte din toate limbile lumii cu o precizie morfosintactică imbatabilă, lingvistul a 
trimis povestea Evei la o cunoscută editură britanică.

Câteva luni au trecut pe la publicare și doar alte câteva până a ajunge în toate 
librăriile și bibliotecile lumii. Căci Evei i-a fost scrisă măreția în stele...sau în bibli-
otecă!



Cum dezvoltăm spiritul antreprenorial la tineri

Alin Apostu

Cred că este util să definesc înainte unghiul prin care eu mă uit la acest lucru și 
pălăria pe care eu o am astfel încât să creez puțin context. Nu sunt cercetător și 
nici nu obișnuiesc să scriu despre asta. Am definit ce nu sunt, acum să vă spun ce 
sunt. Am experiență de peste 5 ani în lucrul cu tinerii. Coordonez un program de 
antreprenoriat la nivel național care se numește Vreau să fiu Antreprenor și prin 
care ne propunem să promovăm gândirea și acțiunea antreprenorială în rândul ti-
nerilor din România. Proiectul a ajuns la peste 27.000 de tineri în peste 220 de 
evenimente așa că am prins multe generații de tineri cu care am discutat. Pe unii 
i-am văzut înflorind de la an la an prin intermediul comunităților de tineri pe care 
le-am creat prin țară și astfel am avut ocazia să și contribui la dezvoltarea spiritului 
antreprenorial a mai multor tineri și totodată la lansarea unor afaceri prin interme-
diul impactului pe care l-a avut proiectul pe care îl coordonez. Sunt un visător care 
aspiră la o țară dezvoltată, sustenabilă și fericită. Și cred că tinerii au nevoie să vadă 
asta și să creadă că pot obține asta. În România.

Ce înseamnă spiritul antreprenorial: acțiune, responsabilitate  
și moralitate. 
Am definit ce nu sunt, ce sunt și acum vă propun să vedem și ce înseamnă spiritul 
antreprenorial. Pentru mine, spiritul antreprenorial înglobează o serie de valori 
iar sensul pe care eu îl dau este mai larg. Da, prin spirit antreprenorial înseamnă 
să identifici o nevoie sau o oportunitate și să pornești un business dar din punctul 
meu de vedere se poate manifesta și altfel. Eu văd spirit antreprenorial și în cadrul 
unei companii care se manifesta prin intraprenoriat. Adică un angajat începe și ges-
tionează un proiect de business în cadrul și cu resursele companiei în care lucrează. 
Dacă apetența lui pentru risc este mai scăzută și se simte mai confortabil în cadrul 
unei organizații asta nu înseamnă pentru mine că nu are spirit antreprenorial. Este 
doar un altfel de a se manifesta. Până la urmă este despre autonomie și a face lu-
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crurile să se întâmple. Și câtă nevoie avem de asta în companiile românești; cât 
potențial este în angajații români. 

Chiar aș merge un pic mai departe cu spiritul antreprenorial și m-aș uita cum 
acesta se manifestă din punct de vedere civic. Imaginați-vă o țară în care fiecare 
cetățean este responsabil, își asumă schimbările pe care și le dorește în comunitatea 
sa, iese informat la vot, ia atitudine când ceva nu îi convine în loc să se plângă și să 
aștepte ca altcineva (sau statul) să schimbe acele lucruri). Eu văd o astfel de comu-
nitate și mi-ar plăcea să trăiesc acolo. 

În definitiv sunt câteva caracteristici pe care eu le văd conectate cu spiritul 
antreprenorial, fără să pretind că formează o definiție sau că altele nu mai pot fi 
adăugate. Acestea sunt: acțiune, responsabilitate și moralitate. 

Cultura antreprenorială în România
Mai departe, hai să vedem cum putem dezvolta acest spirit în rândul tinerilor.

Accesul la modele
Cred că este unul dintre cele mai importante lucruri pentru un tânăr. Am văzut 

cum funcționează alte ecosisteme în străinătate iar toate au la baza un model. Un 
antreprenor sau o serie de antreprenori pe care tinerii l-au privit cu respect și au 
dorit să fie ca el. Media este iarăși un factor important care a contribuit la definirea 
acestor modele pentru tineri. Dacă ne uităm către copilărie probabil ne aducem 
aminte de unul, doi sau mai mulți oameni pe care i-am avut ca reper. Și ne doream 
să fim ca el. Dacă ne uităm astăzi la noi, probabil că am “modelat” una sau mai mul-
te caracteristici ale acelei persoane. Prin expunerea tinerilor la modele sănătoase 
și aceștia pot modela comportamente, atitudini și viziuni despre viață care să fie 
în concordanță cu spiritul antreprenorial. Dacă ne uităm la culturi antreprenoriale 
precum putem identifica numeroși antreprenori de succes și modele care inspiră 
spre reușită1. Aceștia au devenit repere pentru tineri și figuri din categoria “când 
o să fiu mare vreau și eu să fiu așa...”. Și în acest caz cred că e nevoie să adăugăm 
câteva precizări. Una dintre ele este legată de gândire critică asupra cine sunt aces-
te persoane/personaje, lucru care ne scapă câteodată, acest “critical thinking2”. A 
doua precizare pe care vreau să o fac este legată de raportarea la aceste modele. Nu 
cred că trebuie să fie un singur model și nicidecum nu trebuie să modelăm totul la o 
persoană. Cred că este sănătos să avem un cumul de oameni către care ne uităm și 
să luăm lucrurile care ne sunt benefice, pe care le admirăm și ne dorim să le aducem 
în viețile noastre. În copilăria mea am văzut destule antimodele și din nefericire 

1 https://www.forbes.com/sites/mikemaddock/2013/09/25/why-americans-make-the-best-en-
trepreneurs-for-now/

2 Gândire critică
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încă mai văd și astăzi. Vorbim mai mult despre cum să nu fim decât cum să fim iar 
în media, la care ne uităm câteodată ca să râdem, observăm că tot mai multe despre 
antimodele vorbim. Expunere media a unei persoane, chiar dacă este defăimătoa-
re, este tot expunere media. Tot despre antimodele vorbim mai mult decât despre 
modele3. 

Educație
Este un subiect discutat și rediscutat. Se vorbește peste tot despre educația din 

România așa că nu o să intru în detaliu prea mult aici cu privire la calitatea sistemu-
lui de educației. M-am plimbat mult prin țară, am avut ocazia să vad multe și mai 
ales am avut ocazia să întâlnesc mulți profesori și multe perspective. O să mă uit 
optimist la acest lucru și o să spun că avem potențial. Cu managementul potrivit și 
investițiile potrivite putem face lucruri minunate în țara noastră. Avem nevoie de 
viziune, management și investiții. Bunăvoința ajută până la un punct. Ca să exem-
plific mai bine punctul acesta și cel anterior o să iau orașul Atlanta din SUA pe care 
l-am vizitat acum 3 ani. Nu este un oraș atât de popular pentru antreprenoriat dar 
este un bun exemplu să vedem cum s-a dezvoltat prin educație și modele. Interesat 
de subiectul dezvoltării de ecosisteme antreprenoriale am fost în vizită la Invest 
Atlanta4. Este autoritatea guvernamentală locală ce are rolul de a crește properita-
tea economică a orașului prin diferite mecanisme. Din discuția cu oamenii de acolo 
și apoi am fost pus în contact și cu antreprenori locali, universitate, programe de 
accelerare, spații de cowork am înțeles că a fost un cumul de 2 forțe care au acționat 
simultan. Prima a fost aceea a unui antreprenor, David Cummings5, care a pornit 
și vândut un business pentru aproximativ 100 milioane de dolari. Apoi a investit 
banii respectivi în ecosistemul local – a pornit Atlanta Tech Village6, cel mai cunos-
cut startup hub din Atlanta și a pornit alte companii. Cumulativ cele 10 companii 
pornite de el au fost evaluate la 1 miliard. Avem un antreprenor în serie de succes 
care a beneficiat de multă expunere la nivel local din partea mediei devenind astfel 
un model. În paralel, cea de-a doua forță care a acționat a fost aceea a universității 
Georgia Tech7 care a devenit ușor, ușor una dintre cele mai bune universități de 
cercetare din SUA. A atras și produs din ce în ce mai mulți studenți de calitate, a 
creat facilități pentru studenți, programe pentru dezvoltare de business-uri, spații 
special dedicate pentru antreprenorii la început de drum, o colaborare foarte bună 
cu mediul de business local și multă deschidere. Facilitățile au fost dezvoltate în 

3 https://www.psychologytoday.com/intl/blog/fulfillment-any-age/201311/we-all-need-ro-
le-models-motivate-and-inspire-us

4 https://www.investatlanta.com/
5 https://davidcummings.org/about/
6 https://atlantatechvillage.com/
7 https://www.gatech.edu/
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timp prin investiții și parteneriate, centrele de cercetare au început să producă bani 
în parteneriat cu diferite instituții și au atras astfel investiții ce le-a permis dezvol-
tarea până la facilități de 2.19 miliarde dolari în 2019, adică aproximativ 1% din 
PIB-ul României, ca termen de raportare. 

Cultura
Aici e ceva puțin mai greu de schimbat prin prisma perioade comuniste în care 

am trăit dar eu cred că putem reuși să trecem de blocajul acesta în timp. Avem ne-
voie de răbdare și perseverență. Ca în antreprenoriat.

Moștenirea culturală din perioada comunistă nu prea ne ajută. Lipsa de încre-
dere perpetuată atunci afectează destul de mult spiritul antreprenorial al tinerilor. 
Deși au trecut mai bine de 30 de ani tinerii sunt încă educați și crescuți în familii 
unde li se spune să nu aibă încredere unii în ceilalți. Asta limitează posibilitățile de 
colaborare și amplifică câteodată, peste limita sănătoasa, spiritul de competitivita-
te. De prea multe ori m-am întâlnit în țară cu tineri cărora le era frică să împărtă-
șească ideea lor de afacere de frică să nu le-o fure altcineva. Degeaba le-am explicat 
că valoarea unei idei stă în execuție fiindcă informația intra pe o parte și ieșea prin 
cealaltă. Apoi am schimbat strategia și îi întrebam când o pun în practică, chiar 
dacă nu vor să mi-o spună. Unii au răspuns că nu știu dar că preferă să o știe doar el 
decât să o pună altcineva în practică. Cred ca de aici puteți desprinde multe conclu-
zii cu privire la cum văd tinerii ideile de business și colaborarea. Oricât de mult îmi 
doresc să îi ajut pe acești tineri, nu o pot face dacă ei nu au încredere să discutăm 
aplicat pe ideea lor. Și cam la toate ideile nu era despre un patent sau vreo invenție 
pe care să nu o poată divulga. Nici pe departe. Erau niște idei pe care ulterior mi 
le-au împărtășit și existau în multe țări din lume sau orașe din România. Cred că 
ideea asta de unicitate a ideii nu mai există. Cu siguranță mai este cineva într-un 
alt colț al acestei lumi care se gândește la același lucru și încă vreo câteva sute care 
s-au gândit la asta. Diferența o face execuția. Facebook nu este prima platformă 
de social media iar Walmart nu este primul lanț de retail. Dacă avem încredere să 
împărtășim ideea atunci avem și posibilitatea să primim feedback la ideea noastră 
iar ulterior sprijin. 

Apetența față de risc
Tot din trecut avem o apetență față de risc scăzută. Pornind din cultură de la 

“capul plecat sabia nu-l taie” până la limitarea dreptului la exprimare. Văd foarte 
des în țară copii care nu au curajul să pună întrebări. Văd tineri care nu au puterea 
să ridice mână atunci când sunt întrebați lucruri simple. De multe ori aflu de la 
aceștia că profesorii le inhibă dreptul de a pune întrebări și primesc diferite califica-
tive atunci când își contrazic profesorul, cu argumente. Un risc pleacă de la a ridica 
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mâna la clasă pentru a răspunde la întrebare. Riști să nu ai dreptate, riști să fii făcut 
de râs de către colegi (alt neajuns în cultură). Dacă un tânăr nu are curajul să își 
spună părerea, cum ne așteptăm ca acesta să își înceapă o afacere. 

Profesorul Daniel David explica în cartea sa8 atât influența factorilor psiho-cul-
turali dar și importanța asumării riscului în cultura antreprenorială și gradul nostru 
ca și nație. Concluzia era că avem mult potențial dacă investim într-o strategie nați-
onală pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale. Dacă privim schimbările 
ca o oportunitate și nu ca un pericol, putem schimba paradigma în care operăm. 

Nu spun ca eșecul să fie glorificat însă să îi oferim cinstea pe care o merită ca 
și lecție de învățare, mai degrabă decât apostrofat. Dacă nu riscăm, nu greșim. Nu 
greșim, nu învățăm. Nu învățăm, ne limităm șansele de reușită. 

Susținere
Din experiență am văzut că tinerii nu prea au curajul să ceară ajutor. Au primit 

multe descurajări încât câteodată nici nu mai au încrederea că se poate și mulți 
dintre ei nu mai au nici încredere în ei. Oricât nu aș vrea să generalizez, înafara ora-
șelor mari văd mult acest fenomen. Observ că le este rușine să ceară ajutor fiindcă 
nimeni nu îi va băga în seamă. Când îi încurajez să facă asta, reacția lor este foarte 
vehementă pe nu se poate. Mai că este o rezistență la succes și la a primi ajutor. 
Aproape niciunul din cei care vin la evenimente și sunt deciși să facă ceva nu în-
draznește să trimită apoi un email să ceară ajutor. Avem doar câteva cazuri de tineri 
care au cerut sfaturi, mentorat și bani de la antreprenorii care merg la evenimentele 
noastre. O parte dintre ei au idei de business, foarte puțini dintre ei le și pun în apli-
care și cam niciunul nu se gândește că poate cere ajutorul antreprenorilor cu care 
interacționează. Pe de altă parte, dacă noi suntem proactivi în a îi susține observ 
câtă recunoștință au atunci când cineva crede în ei. Nici nu trebuie să faci mult, ci 
doar să le redai speranța că pot să facă lucruri minunate. De cele mai multe ori ei 
singuri își găsesc drumul. 

Sunt din ce în ce mai multe programe și mecanisme de sprijin în zona de an-
treprenoriat. Abundă internetul de resurse și idei, important este să îi ghidăm în a 
le filtra. Este important să punem întrebările relevante pentru ca ei să își găsească 
drumul și a naviga prin cei 44 zetabiti de informații estimați în 20209.

Sunt multe lucruri importante în a dezvolta spiritul antreprenorial al unei ge-
nerații. Pleacă de la cultura în care s-au dezvoltat, societatea în care au trăit, familia 
în care au crescut, școala și universitatea în care au învățatat, profesorii pe care i-au 
avut, gașca de prieteni pe care au avut-o și experiențele pe care le-au trăit. Dezvol-

8 Psihologia poporului român – Daniel David, editura Polirom
9 https://www.weforum.org/agenda/2019/04/how-much-data-is-generated-each-day-cf4b-

ddf29f/
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tarea unui spirit antreprenorial este influențat de toți acești factori și mulți alții 
însă am încercat prin acest material să punctez câteva ingrediente pe care avem 
nevoie să le luăm în calculul atunci când ne gândim la cultură antreprenorială. Mă 
interesează dezvoltarea ecosistemului antreprenorial și de inovație în România iar 
acesta a fost motivul pentru care și eu am ales să mă întorc în România. Cred că pu-
tem să facem asta, dar împreună, fiecare în domeniul lui. Cu toții suntem implicați 
în educație într-un fel sau altul formal sau non-formal. Sau în a le atrage atenția 
concetățenilor noștri pe niște aspecte care ne deranjează. Tot educație este și o fa-
cem pe tot parcursul vieții, atât a noastră cât și a celorlalți. Putem să ne educăm și 
să îi educăm pe ceilalți să fie mai antreprenoriali în gândire: moralitate, acțiune și 
responsabilitate. Putem reprezenta noi înșine modele pentru cei din jurul nostru, 
îi putem susține, încuraja să încerce și să experimenteze lucruri, să fim un stâlp 
de susținere mai degrabă decât detractori, să fim deschiși spre a colabora, să avem 
încredere unii în ceilalți și să investim în educație. 

Și un apel către toți cei care citiți această carte. Sprijiniți-i pe tinerii care cred 
într-un vis sau într-o idee. Lăsați-i să greșească (calculat), să experimenteze pe pro-
pria piele, lăsați-i sa facă lucruri fiindcă astfel vor învăța cel mai bine. Lăsați-i să 
descopere ei ce se poate și ce nu se poate, nu le impuneți realitatea voastră. Acum 
100 de ani nu se credea că vom putea ajunge în spațiu. 



Pactul pentru educația antreprenorială

Nicoleta Munteanu

Competențele și educația antreprenorială la tineri reprezintă astăzi o cerință impe-
rativă dacă urmărim pregătirea și perfecționarea generațiilor viitoare în domeniul 
antreprenoriatului. Prezentând importanța unui asemenea demers și câteva iniția-
tive, la unele dintre ele participând direct, am încercat să înțeleg cum definim tână-
rul? Demersul pedagogic și cel psihologic consideră că un tânăr trebuie să înțeleagă 
resorturile adolescenței, deci undeva peste 16 ani. Experiența și preocupările în 
domeniu mă îndeamnă să consider că educația și competențele antreprenoriale tre-
buie dobândite mult mai devreme. Un program creat și susținut personal – Kids in 
Business – îl desfășor în acest moment la școala primară, la clasa a III-a. Rezultatele 
sunt încurajatoare. Programul interactiv pilotat de mine, cu schimbările inerente 
care vor fi făcute, se poate constitui într-un proiect de țară serios.

Preocupările privind educația antrepreniorială în universități a luat amploare în 
ultimile două decade ale secolului XX. Primul curs despre antreprenoriat a fost predat 
în anul 1947 la Harvard Business School. La șase ani distanță, New York University a 
preluat modelul și a introdus în curricula universitară cursul despre antreprenoriat. 
În anul 2000 Universitățile din Regatul Unit al Marii Britanii au nominalizat dezvol-
tarea antreprenorială ca fiind primul din cele patru obiective strategice. 

Odată cu trecerea timpului, dezvoltarea și promovarea antreprenoriatului au 
dobândit o importanță tot mai mare devenind astfel obiective strategice ale poli-
ticilor UE. În acest sens, Comisia Europeana a adoptat o serie de măsuri menite să 
consolideze cultura și spiritul antreprenorial în special în rândul tinerilor. Pentru 
că sistemul de învățământ și, mai ales, programa școlară, nu pun accentul în mod 
suficient pe spiritul antreprenorial și nu permit dobândirea competențelor de care 
au nevoie antreprenorii, în anul 2008 inițiativa Small Business Act for Europe a 
stimulat dezvoltarea și intensificarea educației antreprenoriale. 

Strategia UE 2020 subliniază nevoia integrării creativității, inovării și antre-
prenoriatului în programele școlare și propune o serie de acțiuni având ca scop eli-
berarea capacităților antreprenoriale și inovatoare. 
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În România, durata medie de viață a unei companii este de 10 ani, foarte mică 
dacă ne raportăm la cele trei decade de capitalism românesc. Jumătate din com-
paniile nou înființate în țara noastră își întrerup activitatea în maxim cinci ani de 
la data momentului înregistrării lor la Registrul Comerțului. Doar în anul 2019, 
aproximativ 14.000 de companii și-au suspendat activitatea, iar puțin peste 30.000 
au fost dizolvate. Neînțelegerea regulilor de business ca rezultat al lipsei de edu-
cație antreprenorială este principalul motiv pentru care aceste companii au eșuat. 
Din acest motiv, introducerea educației antreprenoriale în învățământul primar, 
gimnazial și liceu ar trebui să devină o prioritate pentru noi toți deoarece progra-
mele antreprenoriale sunt cele care oferă posibilitatea de a conecta sistemele de 
învățământ cu economia locală prin participarea voluntară a antreprenorilor reali, 
evitând astfel producerea decalajului dintre teorie și practică. 

Antreprenoriatul dezvoltă competențe precum creativitatea, spiritul de iniția-
tivă capacitatea de a gândi liber, de a inova, de a fi flexibili, de a gestiona un proiect, 
de a cântări rezultatele obținute și nu în ultimul rând capacitatea de asumare a eșe-
cului. În acest sens, asociații și organizații private din România au desfășurat o serie 
de programe și proiecte având ca scop dezvoltarea competențelor antreprenoriale. 

Ce este „Kids in Business”
În anul 2012 am înțeles cât de importantă este implicarea directă a antreprenorilor 
în motivarea tinerilor de a alege calea antreprenoriatului. Astfel a luat ființă pro-
gramul Kids in Business, având ca scop dezvoltarea de către antreprenori a spiri-
tului de inițiativă și antreprenorial în rândul copiilor. Deoarece copiii pot învăța să 
aprecieze spiritul antreprenorial din primii lor ani de învățământ, programul a fost 
special conceput pentru copii începând cu vârsta de 8 ani fiind structurat în trei 
module: basic, avansat și master. 

Întrucât în Europa nu a existat un model al educației antreprenoriale complet 
omogen și programul Kids in Business a fost supus unor schimbări sistematice con-
stând în îmbunătățiri, completări și actualizări.

Acum, programul Kids in Business oferă copiilor o incursiune în provocatoarea 
lume a afacerilor, dezvoltându-le un set de abilități sociale, emoționale, cogniti-
ve, comportamentale și antreprenoriale necesare pentru a duce o viață echilibrată. 
Dezvoltarea acestor aptitudini prin educație nonformală au avut ca rezultat satis-
facția realizării unor obiective smart, datorită propriilor idei. Lecțiile au fost special 
concepute de către antreprenori pentru dezvoltarea creativității copiilor, responsa-
bilizarea acestora, creșterea încrederii în sine și identificarea unui sistem de valori 
care promovează excelența. 

În anul 2018 a luat ființă prima organizație națională la nivel confederativ 
care are ca misiune dezvoltarea și promovarea culturii antreprenoriale feminine 
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din România. Unul dintre obiectivele CONAF este crearea unui plan de acțiuni care 
vizează promovarea, apărarea drepturilor și intereselor economice, sociale, finan-
ciare, juridice și culturale ale femeilor de afaceri, în relațiile acestora cu autoritățile 
publice, centrale și locale, cu sindicatele sau cu alte organizații nonguvernamen-
tale. În acest sens, în anul 2019 a fost derulat „Pactul pentru Muncă”, un consens 
general pentru evitarea crizei grave de forță de muncă din România. Concluziile și 
măsurile propuse și agreate în cadrul conferințelor „Pactul pentru muncă” au fost: 
modificarea legislației în domeniul fiscalității, luarea unor măsuri fiscal bugetare 
pentru stimularea investițiilor, implementarea pe scară largă a unui sistem dual 
de învățământ calibrat pe nevoile antreprenorilor, atragerea de forță de muncă din 
străinătate și alocarea unui buget mai mare pentru educație.

Acordul de Parteneriat „Pact pentru educația antreprenorială”
Impactul acestor evenimente a condus la semnarea Acordului de Parteneriat „Pact 
pentru educația antreprenorială” în luna decembrie a anului 2019, proiect inițiat 
de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), împreună cu Confederația Națională 
pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF și Federația Patronală Petrol și Gaze – 
FPPG, având ca scop introducerea, optional, începând cu anul 2020 a educației an-
treprenoriale la gimnaziu și liceu. 

Complexul Educațional Laude-Reut este prima școală din România care a ade-
rat demersului „Pact pentru educația antreprenorială”, semnând în acest sens, în 
luna decembrie 2019 „Acordul de parteneriat” împreună cu CONAF și FPPG. Orele 
de antreprenoriat vor fi introduse introduse în curicula școlară gimnazială ca ma-
terie de studiu începând cu anul 2020. Aceasta reprezintă prima măsură concretă 
promovată de mediul privat prin care se susţine dezvoltarea competenţelor antre-
prenoriale în rândul tinerilor prin modalităţi noi și creative de predare și învăţare 
începând din școala gimnazială și continuând cu învăţământul superior.

Deși pactul vizează introducerea orelor de educație antreprenorială în special 
la gimnaziu și liceu, începând cu semestrul al doilea 2020, la Complexul Educațio-
nal Laude Reut, clasa a III-a, se derulează programul pilot Kids in Business, unde 
copiii învăță despre: bani, buget, comunicare în afaceri, negociere și atitudine în 
afaceri, planul de afaceri, marketing, branding, crearea produsului, crearea mărcii, 
tehnici de vânzare a produsului, analiza planului de afaceri, a procesului de vânza-
re și a profitului, manierele elegante în afaceri, leadership și echipă. De asemenea 
vizitele organizate la companiile locale reprezintă o sursă esențială în procesul de 
învățare. 

Fiecare modul are la bază 15 teme care oferă elevilor posibilitatea de a expe-
rimenta antreprenoriatul pe durata fiecărei ore de curs. Profesorii, antreprenori 
reali, sunt mentori pentru elevi iar metoda de predare vizează învățarea experien-
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țială prin proiecte, prin studii de caz și jocuri interactive. Astfel, copiii vor înțelege 
ce înseamnă lucrul în echipă, delegare de competențe și managementul timpului. 

Pentru că digitalizarea este prezentă în fiecare aspect al vieții, pregătim hub-
uri în cadrul cărora elevii vor înființa mini-intreprinderi virtuale pe care ulterior 
le vor dezvolta și administra. Însă, pentru realizarea propriului produs, vor folosi 
propriile idei sau concepte, dezvoltând astfel una dintre cele mai importante ap-
titudini și anume competitivitatea. Practic, la finalul programului, elevii de clasa 
a III-a vor învața să confecționeze produse lucrate manual, pe care ulterior le vor 
pune în vânzare atât în cadrul magazinului online, cât și în cadrul Târgurilor „Kids 
in Business”. Așa vor descopri că în afară de cheltuielile rezultate din producerea 
efectivă, într-o afacere mai intrevin și alte tipuri de cheltuieli. Un procent din banii 
obținuți din vânzarea produselor vor fi folosiți pentru acte de caritate iar cu banii 
rămași vor organiza o excursie. 

Scopul programului Kids in Business este de a fi implementat în fiecare școală, 
la fiecare nivel de educație, formând astfel un ecosistem al educației antrepreno-
riale. În acest sens, prin intermediul programul Kids in Business, antreprenorii, 
modele de succes naționale sunt încurajați și învățați să predea, mărind astfel creș-
terea numărului de educatori antreprenoriali care să devină mentori pentru elevi. 
Activitatea acestora va fi susținută și pe viitor prin programe de training de dezvol-
tare continuă.

Pentru a ne asigura că următorul val de lideri, invatori și întreprinzători va 
corespunde noilor provocări economice și sociale, eforturile trebuiesc coordonate 
atât pentru a restarta educația la nivel național, regional și local, cât și pentru moti-
varea societății în vederea sprijinirii tinerilor în dezvoltarea spiritul antreprenorial.

Această nevoie a fost identificată în toate domeniile, un interes special venind 
chiar din partea antreprenorilor care au realizat că un tânăr cu solide cunoștințe 
antreprenoriale își desfășoară activitatea în cadrul companiei la un nivel mult mai 
ridicat decât un tânăr care deține destul de multe competențe dar nu și pe cele an-
treprenoriale.

Toate acțiunile care privesc educația antreprenorială ar trebui coagulate în pro-
iecte și programe în care să fie implicate atât mediul academic, cât și mediul de 
afaceri, inclusiv comunitatea ONG-urilor și a Fundațiilor pentru a veni în sprijinul 
profesorilor, școlilor, elevilor și a tuturor factorilor de dezvolatre în societate. 

O societate prosperă depinde de antreprenori. Cu cât contribuim mai mult la 
dezvoltarea antreprenoriatului, cu atât avem mai multe șanse să asistăm la o creș-
tere economică sustenabilă. Absolvenții programelor de educație antreprenorială 
vor întâlni mult mai repede oportunități precum obținerea unui loc de muncă mai 
bine plătit, sau înființarea de companii care vor duce la crearea mai multor locuri 
de muncă. 
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Pentru ca educația atreprenorială să fie eficientă în școli consider că este nevo-
ie de o strategie națională pentru antreprenoriat în domeniul educației, profesori 
entuziaști, o bună colaborare cu intreprinderile care sunt vitale pentru procesul de 
învățare al elevilor și nu în ultimul rând implicarea directă a antreprenorilor reali 
în procesul de învățare.
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O întâmplare ciudată cu un virus în miezul conștiinței. 
Sau spiritul antreprenorial la tineri, o abordare holistică 
și sistemică

Liudmila Matei

E fenomenal să constați generozitatea Universului în a-ți pune pe tava contextul 
empiric al unei crize sistemice globale cu aspecte semnificativ complexe (psihologi-
ce, sociale, politice, economice, spirituale) ca să faci inventarul tuturor orânduirilor 
considerate de neclintit pana atunci și să ai deci imensa oportunitate de a le îndrep-
ta. COVID-19 a venit oficial într-o zi de miercuri 11 martie 2020 să ne dea trezirea 
cea de pe urma.

Nicio criza sistemică – de ficat, economica sau sociala – nu apare atunci când 
nu este critic necesara, ci numai când trebuie să întrerupă urgent un pattern de 
funcționare care dăunează evoluției și armoniei tuturor componentelor sistemului 
și deci sistemului ca întreg. Adică atunci când ceva a deraiat major și trebuie să se 
întâmple o corecție critica pentru a merge înainte, a evolua. E suficient să ne uitam 
în natura ca să înțelegem ca evoluția este o problematica existențiala, atât la nivel 
individual cat și de grup. Evoluția înseamnă viată și viată înseamnă evoluție. Iar 
evoluția nu exista fără motorul ei, schimbarea.

Paradoxal însă rezistenta omului la schimbare și la nou e maximă. E înscrisă în 
ADN-ul nostru. Anthony Robbins propune mereu o mica joaca în timpul seminarii-
lor lui: dacă te întreb acum „iți plac surprizele?” răspunsul tău cel mai probabil va fi 
„Desigur, cui nu-i plac surprizele?!”. Însă adevărul lăuntric nu este asta. Adevăratul 
e ca iți plac surprizele plăcute. Pe celelalte le numești probleme. 

Și este firesc, suntem programați pentru o astfel de percepție. Atunci când 
trăiam în peștera cu cat aveam mai puține surprize cu atât ne creștea rata de su-
praviețuire. Neuroștiința vorbește în acest sens de creierul reptilian și de forța fa-
miliarității. Iar psihologia celor 6 Nevoi Umane propune nevoia de certitudine în 
topul nevoilor primare umane. Problematica rezistentei la schimbare este în conse-
cință și ea una existențială. 

Așadar când nevoia de siguranţă și cea de evoluţie se întâlnesc, apare criza 
existențială. Dubla. Deghizată în COVID-19. Ca în povestea cu găina: Să fug? Sau 
să stau? Mai bine mă-mpiedic. 
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Lumea în care trăim a fost dintotdeauna una duala, aceea a cauzei și efectului. 
Nu trăiești decât consecinţele alegerilor tale, chiar dacă faci acele alegeri inconști-
ent. Consider ca este deci numai o idee vulgară și lipsita de responsabilitate, sau în 
cel mai bun caz naivă să crezi ca de vina pentru neajunsurile tale, de oricare ar fi ele, 
ar fi sistemul sau mediul (contextul), când tu ești sub-sistem, parte componenta a 
sistemului, mediului și contextului. E ca și când i-ai nega picăturii de apa din ocean 
identitatea reala, aceea a Oceanului însuși. Și atunci când aderi la negare declanșezi 
un efect pervers: tu crezi ca o protejezi pe mica celula-picătură contribuabila de 
eșecuri identitare sau de dezamăgiri, dar de fapt ii iei din putere, din Adevăr. Fără 
ea, oricât de mica și neînsemnată ți-ar putea părea ție, Oceanul nu mai e complet. 
Îi sărăcești potențialul.

A nu-ți înţelege sau accepta puterea propriei ființări și contribuții și în conse-
cinţă a nu-ți asuma responsabilitatea acțiunilor sau ne-acțiunilor tale nu face decât 
să-ți umbrească adevărata fiinţă, aceea de conștiintă individuală parte din oceanul 
omnipotent al Conștiinței universale. 

Problema e ca atunci când nu iți accepți ție darul și îți vezi numai limitarea, ii 
refuzi și celuilalt darul și ii impui limitarea. Și asta e o problema cu potenţial para-
zitar pentru evoluția sistemului. Deci, încă o problema existențială. 

Ce trebuie să terii în spirit pentru retorica de antreprenoriat pe care am să o 
împărtășesc mai târziu este ca nu exista nimic virtuos, valoros sau de folos în a tine 
capul plecat. Umilitatea este una, servilismul este alta. Poate pe capul plecat sabia 
nu-l taie, dar nici nu vede infinitul albastru al cerului. „Your playing small does not 
serve the world”, scrie exemplar Marianne Williamson în “O întoarcere la iubire”. 

Cumva însă, în viata de zi cu zi, cea plina de obișnuințe, uitam cu adevărat cine 
suntem în esenţă. Și atunci când patul lui Procust rezistă… noroc cu câte-o criza 
care ne salvează.

Vezi tu, momentele de criza de orice fel sunt cele în care ne întoarcem la fun-
damente. Momentele de criza ne arata cine suntem cu adevărat, iar imaginea e una 
sublima. Ne dez-învațăm de tot ce știam și ne re-ancoram în esenţă cu potenţial 
nemărginit. De aceea taman în acele momente abunda în oameni viziunea, creati-
vitatea, apetitul pentru risc și deci iniţiativă și proactivitatea, orientarea pe soluții, 
curajul de a-și expune ideile nemărturisite în public, puterea de a lua decizii pentru 
el și pentru alţii, colaborarea, intenţia și dorinţa de a contribui la comunitate.

Și de aceea manifestarea omului în criza este exact spectacolul fascinant al spi-
ritului antreprenorial la superlativ! Brusc, din rărunchi, avem idei, le implementam 
cu resurse minime, reorientam resurse și găsim soluții, riscam, ne pasă, cautam 
direcții, oferim, ne asumam riscuri de care nu credeam ca suntem capabili. Din 
principiu pasiv, devenim o forță alertă și activă, chiar și când trebuie să rămânem 
închiși în casă. 
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Pentru lumea în care trăim – aceea a satului global (global village), a erei digi-
tale și informaționale care a redefinit conexiunea socială, comunicarea și comuni-
tatea, a robotizării și learning machine-ului care înlocuiește inteligența și rolurile 
umane de tipul erei industriale față de care sistemul educational încă este tributar, 
a generatiei Millennials care cere sens și semnificaţie (purpose și meaning), identi-
tate și expresia individualității, a capitalismului sustenabil și conștient („conscious 
capitalism”) care redefinește noțiuni ca profit și prosperitate – antreprenoriatul nu 
mai reprezinta demult doar o anexa.

Antreprenoriatul este și va rămâne esența noii economii și ordini sociale. Pen-
tru ca antreprenoriatul rămâne forța prin care poți alege să ai propria-ți voce.

Dacă mai existau dubii, după COVID-19 va fi probabil incontestabil la nivel 
global ca jobul nu mai trebuie să fie neapărat ceva-ul între 9:00 și 5:00 care ne va 
aduce venit sigur cu regularitate. Jobul nu mai e acel ceva pe care il vom face pentru 
ca „trebuie” sau pentru un statut social, căci între timp vom fi mai aproape spre a 
ști ce ne dorim, iar viata noastră reală nu va mai începe „după job” sau în weekend. 
Reintrând în contact cu noi înșine realizam ca jobul ar putea fi acea activitate care 
să ne onoreze talentul, contribuția, darul cu care venim pe lumea asta. Pana la fina-
lul crizei care între timp își va arata colții financiari, cu toții vom cunoaște uneltele 
și platformele de operare online din orice locaţie, le vom identifica oportunitățile 
de optimizare și vom considera cu toții nevoia de avea întotdeauna măcar o sursa 
de venit suplimentar. 

În consecinţă, să ne așteptăm ca corporațiile să își scuture cultura organizați-
onală de paraziți, iar inițiativele de gig economy, consultanta și start-upuri să crească 
exponențial la nivel global, consolidând o noua paradigma pentru piața muncii. 
Sistemul educational academic tradiţional deja în colaps va impune corecția în timp 
ce va creste nevoia de soluții educationale alternative care să adreseze nevoile reale 
de educaţie antreprenorială.

Antreprenorul este „micul întreprinzător”?
Trăim timpuri remarcabile! Pline de tristeţe și frică lucidă, care ne dau însă un 
brânci în a ne conecta la propriul Sine, și pline de oportunităţi aproape nemărginite 
pentru cei care sunt pregătiți pentru ele. Nu putem cuprinde încă consecinţele de-
mografice ale crizei în care ne aflam, dar înțelegem ca responsabilitatea optimizării 
serioase a viitorului sta în generația tânără și foarte tânără. Puterea forţei combina-
te a sensului autentic izvorât din Sine, a viziunii și a know how-ului antreprenorial, 
le aparţine. 

Dexonline are probabil cea mai reducționista definiţie a antreprenoriatului: 
“persoană care execută anumite lucrări sau servicii (publice ori particulare), între-
prinzător și întreprinzător de construcții publice.” Deci, iată, antreprenorul este 
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„micul întreprinzător”? Cum ramane cu „marii întreprinzători” precum Steve Jobs, 
Richard Branson sau Jeff Bezos? În care cutie ii băgăm? 

Interesant e ca Dexonline nu e departe de definițiile întâlnite în alte dicționare 
din alte culturi, ceea ce dovedește limita generala de înţelegere. În general antre-
prenoriatul apare în alte dicționare asociat cu doua aspecte: să ai un business, și 
asumarea unui risc de pierdere financiara.

Exista o tentație maxima de a limita conceptul de antreprenoriat la „micul în-
treprinzător” care își asuma riscuri. La fel de maxima este și capcana de a-i pune 
spiritul într-o cutie prețioasă și accesibilă însă numai câtorva aleși și speciali. Nimic 
n-ar fi mai incomplet și eronat, desigur.

Nu-mi amintesc să fi văzut vreo fisa de post în ultimii 20 de ani în care angajato-
rul să nu ceara „spirit antreprenorial”. Și nici un CV în care angajatul să nu promită 
același „spirit antreprenorial”. Am remarcat ca primează cererea sau oferta de spirit 
antreprenorial la pachet cu leadershipul, cumva sunt emise într-o singura respiraţie. 
Ambii termeni sunt atât de suprautilizați încât și-au pierdut orice semnificaţie. 

Generația Millennial, este sau nu cea mai antreprenoare?
În ceea ce privește antreprenoriatul avem de-a face cu o situaţie defectuoasă apăru-
tă în paralel cu trendul denigrării corporațiilor. Evitând mediile corporatiste, tinerii 
ajung să apeleze la modalități din ce în ce mai creative de a nu se angaja formal și 
de a ascunde lipsa de activitate reala în câmpul muncii. Își formulează de cele mai 
multe ori povesti suave de antreprenoriat – încropesc un brand, o platforma, fac ni-
țel prezența în social media, adună followers, se autointitulează social media guru 
sau influencers. 

Jurnaliștii au contribuit și ei într-un mod defectuos. Au construit imaginea 
generației Millennial ca fiind cea mai educată, cea mai business-savvy și cea mai 
antreprenoriala generaţie, iar pe internet se găsesc numeroase infografice care 
susțin aceasta cauza. Aici numai un exemplu https://www.entrepreneur.com/ar-
ticle/244443. 

Exista însă o serie de alte date care ne arata altceva: aceeași generatie Millenni-
al este și cea mai îndatorată financiar, cu șomaj ridicat și cu cei mai putini contribu-
abili în câmpul muncii. Te invit să accesezi site-ul https://www.foxbusiness.com/ și 
să dai la căutare „Millennials”. 

Nu ne place poate să privim aceasta fațetă a monedei dar trebuie să fie clar: 
dacă nu ai o carte de muncă sau un payroll, o expertiză, un produs real, un business, 
un potenţial de risc, și nu faci profit… nu contribui la piața muncii și nu ești antre-
prenor. Punct. Să înlăturăm deci orice dubii: antreprenoriatul nu este un concept 
abstract care rămâne numai în spirit, dar nu este nici determinat numai de actul de 
a face un business. 
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Antreprenoriatul este un mindset cultivat
Îți propun așadar o înţelegere holistică, una satisfăcătoare. 

În primul rand, antreprenoriatul este un mindset cultivat – inițiativă, orien-
tare pe soluții, soluționare creativă, gândire critică, maximizarea potențialului, 
minimizarea resurselor, calitate, valoare adăugată, distinctivitate, diferențiere, 
colaborare. 

Apoi avem de-a face cu o formă în care se varsă acest mindset. Forma trebuie 
să fie tangibilă, măsurabilă, cu impact imediat asupra individului, comunității, so-
cietăţii și pieței. Ecuația arata asa: Mindset antreprenorial + Strategie + Capital = 
Produs + Consumatori = Business = Contribuţie la prosperitatea societății. 

Acestea sunt componentele antreprenoriatului în fapt. Și vreau să fac o dife-
renţă clară între antreprenoriatul în fapt, și cel în spirit (sau spiritul antreprenorial). 

În țările capitaliste dezvoltate antreprenoriatul în fapt în cadrul tinerilor este 
deja norma. 

Dacă ne uitam la Marea Britanie, avem de-a face cu o piaţă cu activitate an-
treprenorială matură și robustă, care joacă un rol crucial în creșterea economică. 
În consecinţă, regăsim programe guvernamentale de sprijin pentru antreprenori. 
Contribuția la creșterea economica numai a startupurilor e cam de 10% din PIB 
anual. Numai azi, în timp ce scriu aceste rânduri, s-au mai înființat 2 165 startu-
puri și suntem în plina criză COVID-19, iar în 2019 numărul total a fost de peste 
660 000, o creștere de 5,7 % față de anul precedent. 

Raportarea românească la valorile antreprenoriale
Sistemul de învăţământ convenţional are cu certitudine hibe, însă pune accent ma-
jor nu doar pe programe de antreprenoriat, ci și pe vocație și pe dezvoltare persona-
lă. Proaspătul absolvent de facultate vine de obicei în interacțiune foarte sigur pe el, 
cu o lista de iniţiative, și mai ales, cu opinii puternice și argumentate. 

Pentru România, experiența empirică stă semnificativ diferit. Asocierea gene-
rală directă a conceptului de spirit antreprenorial se face cu conceptele de proacti-
vitate și iniţiativă. Profitul însa, fără de care nu mă pot adânci în discuția despre 
antreprenoriat, e perceput ca un concept indecent de către minţile tinere orientate 
pe sensul vieţii. Pare în regulă să fim antreprenori câtă vreme activăm în sectorul 
caritabil. Pentru ca „cine are bani sigur nu-i face cinstit” și deci asocierea valorilor 
personale cu profitul și bunăstarea devine una denigrantă. Ca atare, aproape toate 
programele de mentorat și formare din custodia mea ajung să arate ca o cura seri-
oasa de detoxifiere a gândirii și înlocuirea credințelor limitative acumulate până la 
vârsta la care îi întâlnesc. (Mi-ar placea să vad o cercetare riguroasa în Romania pe 
aceasta tema: credințe limitative la adolescenţi vs părinții lor.)

În general, remarc timiditatea ca trăsătură generală, adolescenții și studenții 
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României se arată mai degrabă firavi în a emite opinii puternice în momentul în 
care simt autoritate în preajmă. Sigur, întâlnesc elevi sau studenţi exemplari, ascul-
tători. Și asta e de fapt esența problemei. Sunt prea ascultători în fata figurilor au-
toritative. Sistemul pregătește „soldaţi” destoinici și ascultători, pompează limbaj 
de lemn și teorie fără aplicabilitate imediată, pentru joburi care în 2030 abia dacă 
vor mai exista. Nu pregătește disruptori, challengeri, leaderi – adică exact acele pro-
filuri care produc inovaţie și transformare. Iar o simpla căutare pe net a prezentei la 
vot la ultimele alegeri prezidențiale din noiembrie 2019 pe grupul de vârstă 18-24 
ani le confirmă pasivitatea. 

În România știm totuși ca avem tineri incredibil de talentați, nativi și literați 
digital, cu idei, dar care nu au neapărat sprijinul și cadrul formal în care să se mani-
feste. Avem numeroase iniţiative în rândul adolescenților și tinerilor, în ultimii 30 
de ani – de la a munci la o terasa pe timpul vacantei ca să-ți faci bani de dus la mare 
și vândut pocnitori de Crăciun în piaţă, până la a înființa o asociaţie sofisticată de 
tineret, un post de radio, o trupa de teatru, o revista sau un canal youtube - toate 
sunt exemple de considerat cu miez antreprenorial. Discuția e mai degrabă despre 
cum anume apare componenta de monetizare și rigoarea de business în demers. 

Ce putem face, în fapt?
Modelul sistemelor de învăţământ occidentale ne da soluții – programe de an-

treprenoriat în curricula școlară obligatorie încă din școală primara până la liceu. 
Instituții de învăţământ postliceal și universitar cu profil antreprenorial. Adițional, 
prin incurajarea specialiștilor de business în a participa în programe extracuricu-
lare, și crearea unei rețele de suport. Exemplul pe care il pot da fără nicio rezerva 
în acest ultim sens, pentru România, este programul educational de teenprenoriat 
dedicat exclusiv liceenilor, MadeByTeens 2017, din care am făcut parte ca parte-
ner și m-am ocupat de toata partea de comunicare. Programul a fost un pilot de 
8 săptămâni de tip incubator, cu sesiuni teoretice, workshop-uri practice, talk-uri 
inspiraționale, vizite la companii de succes și acces direct la antreprenori relevanti 
pe piața romanească. Misiunea programului a fost ferma, aceea de teens empower-
ment, și a avut o componenta strategica cheie de behavioural change la nivel societal 
pe termen lung. Te invit pe pagina de Facebook MadeByTeens pentru a vedea ma-
teriale din program și de unde poți accesa și pagina web, iar un articol mai detaliat 
poti gasi aici https://www.iqads.ro/articol/41425/despre-teenprenoriat-în-roma-
nia-cu-liudmila-matei-made-by-teens-cultura-noastra#

În spirit însă, antreprenoriatul sta semnificativ diferit. 
Copilul vine pe lume cu informația propriei identităţi stelare, al potențialului 

nelimitat, al Creatorului. Și acesta este adevărul pe care, chiar și după 100 de ani de 
fizică cuantică, încă nu-l ingurgităm sau digerăm: ne naștem cu toții Luke Skywal-
ker, Superman, Napoleon sau Einstein. Până pe la șapte ani nu facem diferența din-
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tre imaginaţie și realitate. Totul e posibil. Nu există limite, nu exista ne-posibilități, 
sau imposibilități. Cum ar fi ca un bebeluș care învaţă să meargă să nu mai încerce 
după câteva căzături? „Am căzut de trei ori, e clar ca n-o să învăț niciodată să merg, 
nici n-are sens să mai încerc.” Un asemenea scenariu pare hilar, nu? Asta pentru ca 
nici nu iți poți imagina lipsa de curaj sau îndoiala asupra reușitei în bebeluș. Pentru 
ei TOTUL e posibil.

Ce se întâmplă atunci din momentul Luke Skywalker până în momentul ade-
varului statistic sau al celui empiric din întâlnirile mele de mentorat? Ce se întâm-
plă cu spiritul de Creator înnăscut, cel care scoate Superman-ii din noi în situații 
de criza?

„Dă-mi un copil până în șapte ani și iți dau înapoi omul”, a spus Aristotel. Asta 
e timpul magic în care suntem programabili. În consecinţă, e și timpul responsabili-
tății majore a părintelui și formatorului. Principala lui responsabilitate ar trebui să 
fie aceea de a prețui, de a cultiva potențialul vlăstarului. Scrierile Mariei Montessori 
sunt emblematice în acest sens. 

Și totuși nu te simţi chiar Luke Skywalker, nu?
Ecuația e simplă. Dacă n-ai fost crescut de un sat plin de Yoda, nu prea ai cum 

să devii Luke Skywalker. 

Dar veștile sunt grozave: ni s-a dăruit COVID-19 pentru ca, asa suspendați în 
Timp, să devenim cu toții Yoda. 



C) EDUCAȚIE PENTRU TEHNOLOGIE

Transformarea digitală a educației

Adrian Victor Vevera

În anul 2011, Sebastian Thrun a demarat revoluția educației pur online cu un curs 
pe inteligență artificială la Udacity. Autorul Clayton Christensen scria în cartea sa, 
„The Innovative University: Changing the DNA of Higher Education from the Insi-
de Out”1 că, după revoluția lui Sebastian Thrun, estimează că jumătate din univer-
sități vor înceta să mai existe în 10-15 ani, pe măsură ce noul model de afaceri se 
va răspândi. Studenții nu vor mai studia curricule irelevante, care rămân în urma 
cerințelor pieței muncii și sunt mai degrabă adaptate structurilor rigide universita-
re, ci își vor face singuri programul de învățământ, cu interacțiuni în persoană doar 
când vor avea nevoie. Costurile vor scădea, după creșteri seculare ale acestora în 
lumea anglo-saxonă, mai ales SUA, în care datoria studenților este singura de care 
nu se poate scăpa prin falimentul personal, și a atins cote (1,6 trilioane de dolari în 
2020), prin care este declarată fie un jug, fie un pericol macroeconomic2.

Atitudinea aceasta flatează trei mari prejudecăți care rareori sunt examinate. 
Prima este cea a prevalenței individului voluntar, energic și auto-motivat care, eli-
berat de constrângeri arbitrare (inclusiv cea a existenței zilnice, prin universal basic 
income), devine de la sine un auto-didact, atât profesional cât și de plăcere. A doua 
este gândirea magică cu privire la educație ca răspuns la toate problemele societății, 
inclusiv cele care nu țin exclusiv sau chiar deloc de instrucție. Iar cea de-a treia este 
supraestimarea maleabilității sistemului educațional existent, chiar și atunci când 
își dorește o transformare digitală.

Noi, în România, am experimentat recent, în contextul pandemiei SARS-
CoV-2, trecerea la o educație pur online, lipsită de componente importante (cea 
de evaluare și testare, spre exemplu). Rezultatele au fost mixte și au devoalat o 

1 Christensen, C., Eyring, H. (2011) The Innovative University: Changing the DNA of Higher 
Education from the Inside Out, Jossey-Bass publishers, ISBN: 978-1118063484

2 Friedman, Z. (2020) Student Loan Debt Statistics In 2020: A Record $1.6 Trillion, Forbes, 3 
februarie 2020, https://www.forbes.com/sites/zackfriedman/2020/02/03/student-loan-debt-statis-
tics/#3d72789f281f
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problemă principală, cea a lărgirii golfului dintre studenții din familii cu stare, ma-
joritar din zone urbane, și cei din medii dezavantajate, majoritar din zone rurale. A 
demonstrat, de asemenea, lipsa de confort a cadrelor didactice cu noua metodă și 
lipsa platformelor specific educaționale, pentru ca educația online să treacă dincolo 
de teleconferință. Dacă pandemiile recurente vor deveni „noul normal”, trebuie să 
rezolvăm această problemă.

Avem și stimulente pozitive de transformare digitală:
•  Trecerea la educația continuă a omului pe durata vieții sale;
•  Reconversia profesională mai ușoară și mai frecventă;
•  Mai bună potrivire și sincronizare între mediul educațional și piața muncii;
•  Susținerea transformării structurale a economiei românești către creație 

și retenție de plusvaloare, bazate pe inovație și înaltă calificare, care să sporească 
competitivitatea României în plan european, să oprească și să reverseze exodul de 
forță de muncă și de creiere și să constituie un punct de atracție pentru investiții 
strategice;

•  Folosirea tehnologiei pentru a reduce și mai mult decalajul dintre nivelul 
educațional românesc și cel vestic, a cărui persistență este cauzată de factori fiscali, 
de infrastructură, de lipsuri ale instituțiilor de profil, de lipsa unei viziuni la nivelul 
conducerii centrale care să prioritizeze educația, dar și de erodarea prestigiului so-
cial inerent al educației într-o societate concentrată pe parvenitism și materialism, 
în care nu există o corelație suficientă între nivel educațional și venit.

Dar România este o țară a contrastelor. Dacă ne uităm la DESI, indicatorul 
economiei și societății digitale la nivel european, observăm că România se află 
aproape pe ultimul loc în Uniunea Europeană, conform figurii de mai jos. Dar, dacă 
analizăm mai atent indicatorul compozit, observăm o bună performanță la conec-
tivitate (mai ales sub-componente precum infrastructura), și o performanță redusă 
la capital uman și servicii publice digitale3. 

3 ***, Digital Economy and Society Index 2019, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/
desi
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Aceste contraste fac parte din cotidianul românesc, inclusiv cel tehnologic și 
de inovație. Când autorul științifico-fantastic care a prezis revoluția conectivității, 
William Gibson, a spus într-un interviu cu The Economist că „viitorul este deja aici, 
însă nu este distribuit uniform”, putea să se refere la România și nu numai. 

Cu toate acestea, predicția lui Christensen nu s-a adeverit, deși se poate ca șo-
cul pandemiei să îi dea un impuls pozitiv. Transformarea digitală a educației poate 
fi ceva pozitiv, însă trebuie să conștientizăm riscurile unei implementări defectuoa-
se, care nu ține cont de experiențele altora observabile din studii amănunțite și nu 
doar din declarații politizate, și trebuie să abordăm problema cu rezervă construc-
tivă, rezistând triumfului speranței asupra experienței în procesele de reformă și 
tranziție.

Limitele digitalului
O abordare tehno-optimistă a problemei educației ignoră aspecte fundamentale ale 
rolului educației dincolo de instrucția efectivă a consumatorului de servicii edu-
caționale. Nerecunoașterea acestor realități pentru a adapta eforturile în direcția 
transformării digitale a educației ar putea condamna digitalul în educație la a fi un 
adaos trivial al procesului educațional, o tehnologie a zilei de mâine care mereu va 
rămâne așa. 

Există probleme comune ale tuturor formelor de educație și testare online, 
printre care se numără menținerea atenției participanților, descurajarea trișării la 
teste și calitatea interacțiunii dintre student și pedagog. Multe dintre probleme-
le pe care le vom prezenta fac obiectul, însă, al cercetării academice în domeniul 
performanței MOOCs („massive open online courses”) ca metodă educațională pur 
online, față de modelul complementar sau cel hibrid adoptate, de obicei, de către 
ofertanții tradiționali de servicii educaționale, cum ar fi universitățile4. 

În primul rând, absența dinamicii de grup și percepția presiunii sociale mai 
reduse duc la rate joase de absolvire a MOOCs, în experiența americană. Un proces 
educațional necesită devotament, persistență și disciplină, care adesea sunt mai 
ușor de insuflat prin presiunea socială a interacțiunii cu colegii și aspectul compe-
titiv. 

În al doilea rând, studenții percep MOOCs sau educație online ca având o 
valoare educațională semnificativ mai redusă decât cea a metodelor de instrucție 
clasică. Acest lucru se răsfrânge și asupra valorii atribuite diplomei sau certificării 
rezultate. Chiar dacă nu ar fi adevărat din perspectiva valorii efective a informați-
ilor câștigate și a instrucției primite, percepția aceasta este logică dacă este împăr-

4 Keramida, M. (2015) What Is Wrong With MOOCs? Key Issues To Consider Before Laun-
ching Your First MOOC, eLearning Industry, 3 august 2015, https://elearningindustry.com/what-is-
wrong-with-moocs-key-issues-to-consider-before-launching-your-first-mooc
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tășită și de către potențialii angajatori, al căror proces de angajare este administrat 
de departamente de resurse umane care pot avea această prejudecată. Într-o situ-
ație de competiție pentru un loc de muncă între absolventul unui program online 
de instrucție și cel al unui program clasic, presupunând că ar fi echivalente, există 
percepția că cel dintâi ar fi dezavantajat. Ar fi interesant un studiu sociologic și 
antropologic pe această temă.

În al treilea rând, trebui recunoscut rolul social al experienței educaționale 
clasice, mai ales pentru studii universitare. Universitățile nu au doar rolul de in-
strucție, ci și rolul de a servi drept agregatori ai unor rețele și grupuri sociale cu rol 
și impact viitor în parteneriate de afaceri, în impulsionarea carierei și chiar și în 
întemeierea unei familii. De asemenea, cultura universitară, cu norme, atitudini și 
obiceiuri specifice claselor de mijloc sau superioare, este unul dintre cele mai im-
portante elemente transmise, chiar dacă nu este un element concret al curriculei. 
Ea se reflectă în capacitatea absolventului de integrare într-o nouă clasă socială sau 
într-o categorie ocupațională care îi aduce și statutul de elită în societate. Aces-
ta este motivul pentru care emanciparea grupurilor etnice sau rasiale oprimate, 
precum și integrarea imigranților în societate, include aproape întotdeauna par-
ticiparea la educație superioară, în special în instituțiile de elită care produc elita 
conducătoare a societății respective. 

Și astfel ajungem la al patrulea motiv de reticență față de digitalizarea comple-
tă a educației – rolul universității de semnalare a valorii unui candidat pentru un 
post. 

Conform „teoriei firmei” a lui Ronald Coase, există fricțiuni în interacțiunile 
firmelor cu alți oameni și alte entități care determină anumite comportamente5. Cel 
mai cunoscut exemplu este o firmă care înregistrează variații frecvente în comenzi, 
însă nu își angajează în fiecare zi sau săptămână oamenii strict necesari pentru a 
satisface comenzile și apoi îi concediază. În teorie, aceasta ar fi cea mai bună utili-
zare a forței de muncă pentru a reduce costurile cu acest input. Însă, există fricțiuni 
la încercarea de angajare a unui muncitor – pretenții salariale, timpul de negociere, 
reputația firmei, disponibilitatea forței de muncă. Ar exista riscul ca firma să nu 
poată satisface comenzile pentru că nu și-a asigurat necesarul de forță de muncă, 
sau să trebuiască să plătească o penalizare pentru poziția sa slabă de negociere, 
având imediată nevoie de forța de muncă. Așa că firma angajează pe termen mediu 
și lung, pentru a avea flexibilitate, acceptând că uneori angajații vor fi mai puțin 
productivi în schimbul certitudinii garanției unei capacități minime de activitate. 

Un fenomen asemănător a dus la supra-valorizarea diplomei de facultate, chiar 
și pentru pozițiile care nu ar necesita pregătire specifică instituționalizată sau care 

5 Coase, R. (1937) The Nature of the Firm, Economica Vol. 4, Nr. 16, noiembrie 1937, pag. 386-
405, https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x
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pot fi învățate la locul de muncă și chiar dacă firma oricum își organizează teste și 
interviuri proprii pentru selecția finală. Diploma universitară are rolul de semna-
lare („signalling”) a unei anumite valori minime a angajatului pentru potențialul 
angajator. Angajatorul se poate uita la note, chiar dacă materiile nu au neapărată 
legătură cu activitatea sa, se poate uita la instituția emitentă și la exigențele proce-
sului lor educațional, și așa mai departe. Astfel, semnalarea reprezintă transmisia 
unei informații credibile către o altă persoană, și este un concept economic im-
portant. În cazul ideal, o diplomă indică faptul că persoana respectivă are compe-
tențele și aptitudinile necesare pentru a ocupa o poziție anume, chiar dacă nu și 
experiența. În cel mai rău caz, diploma indică consecvența de a fi studiat 3 sau 4 ani, 
de a participa la cursuri, de a studia suficient cât să treci examenele și de a fi relativ 
conștiincios și relativ docil pe o perioadă lungă de timp.

Valoarea aceasta de semnalare este unul dintre motivele pentru persistența 
unei diferențe salariale între persoanele fără studii universitare și cele care au stu-
dii universitare în aproape toate țările6, dincolo de ce poate fi explicat prin cate-
gorii ocupaționale specializate, cum ar fi medicii7. În experiența americană, chiar 
dacă prima educațională variază și SUA reprezintă o societate de clasă de mijloc și 
pentru cei mai puțin educați, diploma este considerată suficient de importantă ca 
determinant al veniturilor viitoare încât studenții acceptă să contracteze credite de 
valoare semnificativă, chiar și pentru a urma cursurile unei universități care nu este 
de elită. Studentul american se împrumută, în medie, 29.000 de dolari pentru ciclul 
de licență de patru ani (costul este redus de ajutoare de stat, capacitatea proprie de 
plată etc.), dar un student poate ajunge și la peste 130.000 de dolari pentru univer-
sități mai cunoscute, dacă nu primește ajutoare de stat sau din partea universității8. 
În același timp, salariul median anual pentru un angajat fără diplomă de absolvire 
de liceu era de 31.600 de dolari, pentru un angajat cu liceu era de 39.900 de dolari, 
iar pentru un angajat cu educație superioară era de 71.200 de dolari anual, cu im-
portante variații regionale sau de sector de activitate9. 

Mijloacele de educare pur online nu au încă această valență de semnalare a va-
lorii absolventului, și putem considera că această convergență se va fi produs abia 
atunci când vor exista dovezi că persoanele educate într-o instituție clasică nu mai 
înregistrează un decalaj pozitiv al venitului față de cei care au absolvit cursuri ex-
clusiv online în același domeniu și cu aceeași valoare informațională. De asemenea, 

6 ***, Average salary information for US workers, The Balance Careers, https://www.thebalance-
careers.com/average-salary-information-for-us-workers-2060808

7 Doyle, A. (2019) Which Education Level Has the Highest ROI for You?, The Balance Careers, 
19 septembrie 2019, https://www.thebalancecareers.com/which-education-level-has-the-highest-re-
turn-on-investment-4178278

8 ***, Trends in student aid – highlights, College Board, https://research.collegeboard.org/
trends/student-aid/highlights

9 Idem 1
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alt indicator al prețuirii diferențiate este gradul în care firmele facilitează dezvol-
tarea profesională a angajatului la o instituție clasică, prin timp liber și acoperirea 
costurilor, față de gradul în care sprijină MOOCs10. Și este posibil ca atitudinea să 
persiste chiar și în contextul unei convergențe a calității instrucției, având în vede-
re măsură în care aceasta se bazează pe percepție.

Acest lucru este cu atât mai important la universitățile și specializările de pre-
stigiu care, prin influența lor asupra elitelor, vor influența inclusiv atitudinile aspi-
ranților la statutul de elită meritocratică.

Un trend aplicabil și la educația pre-universitară este faptul că beneficiile edu-
cației online sunt mai reduse pentru studenții din mediile dezavantajate decât din 
medii de clasă de mijloc sau superioare11. Motivul poate fi cel al efectului de selecție, 
al valorizării educației în familie, al oportunității de concentrare sau a unui grup 
social care să încurajeze educația. Dar unul dintre argumentele principale pentru 
educația online este îmbunătățirea rezultatelor instrucției. Prin definiție, cei deja 
performanți din punct de vedere educațional nu au nevoie, iar cei care nu sunt per-
formanți sunt supra-reprezentați de către mediile dezavantaje. Dacă educația onli-
ne nu este un egalizator al performanței, atunci există o problemă. În același timp, 
toate categoriile socio-economice de studenți înregistrează regres educațional prin 
instrucție pur online, dar înregistrează progres printr-un model hibrid, de clasă 
tradițională cu materiale suplimentare online și alți adjuvanți digitali12. Desigur, 
raționamentul nu se aplică dacă modelul online este singurul fezabil pentru a livra 
servicii educaționale unei categorii anume de studenți. 

Celălalt argument în favoarea educației online, mai ales în mediul universitar, 
este reducerea costurilor, mai ales în state cum ar fi SUA în care acestea au avut 
dinamici importante în ultimele decenii, pe măsură ce cresc investițiile în facilități 
noi pentru studenți, dar se și expandează structura administrativă universitară. Cu 
toate acestea, generarea de oferte educaționale online în cadrul instituțiilor tradi-
ționale nu a dus la reducerea costurilor, conform unui studiu al Universității Geor-
ge Mason din SUA13. Conform acestui raport, educația online este segmentul cu 
cea mai rapidă creștere a educației superioare și este suprareprezentată de sectorul 
educațional privat. Publicul general, liderii academici, profesorii universitari și alte 
categorii de stakeholders sunt sceptici în privința valorii acestora. Acest studiu con-
firmă și că studenții din medii dezavantajate au rezultate mai puțin bune și crește 

10 Hamori, M. (2018) Can MOOCs Solve Your Training Problem, Harvard Business Review, ianu-
arie-februarie 2018, https://hbr.org/2018/01/can-moocs-solve-your-training-problem

11 Bettinger, E., Loeb, S. (2017) Promises and pitfalls of online education, Brookings Foundation, 
https://www.brookings.edu/research/promises-and-pitfalls-of-online-education/

12 Ibidem
13 Protopsaltis, S., Baum, S. (2019) Does online education live up to its promise? A look at 

the evidence and implications for federal policy, Universitatea George Mason, http://mason.gmu.
edu/~sprotops/OnlineEd.pdf
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decalajul față de studenții avantajați. Determinantul major al succesului unui pro-
gram online și a satisfacției studenților este calitatea interacțiunii cu un instructor.

Raportul avertizează că există un risc real ca problemele educației online, așa 
cum este practicată acum, să nu fie rezolvate, iar ea să fie folosită pentru reducerea 
costurilor, generând inegalități educaționale între studenții dezavantajați, forțați 
să aleagă opțiunea mai ieftină, și cei care își pot permite experiența educațională 
clasică sau hibridă. 

Propuneri punctuale
Ultimul avertisment pare să nu fie relevant pentru România, având în vedere struc-
tura de cost a educației superioare în România, însă un studiu a formulat avertis-
mentul într-un mod care îl face relevant și pentru România14:

„Dacă tehnologia va fi folosită în cadrul instituțiilor accesate de publicul larg pentru 
a reduce costurile fără a ține cont de calitate și, în același timp, va fi folosită în cadrul 
educației superioare de elită pentru a crește costurile și a restrânge disponibilitatea celei 
mai bune educații, atunci ne vom alege cu o societate și mai inegală și mai puțin produc-
tivă decât ar putea fi.”

Având în vedere discuția din secțiunile precedente, România trebuie să își for-
muleze atent o strategie în domeniu și să monitorizeze implementarea sa, precum 
și eforturile inițiate de către sectorul privat și societatea civilă. Aceasta din urmă 
trebuie să fie un gardian al transformării educaționale în era digitală, promovând 
implicarea părinților, a experților și a elevilor și a studenților în dezbateri de sub-
stanță pe baza unor cercetări profesioniste ale fenomenului. 

Ar fi oportun pentru România să dezvolte tranziția către educația în mediul 
digital pe două paliere. 

Primul palier este cel general, în care sistemul educațional preexistent este su-
plimentat și complementat de o latură online. În cadrul acestui palier, statul ar 
investi în infrastructura necesară și ar stabili un cadru strategic general de digita-
lizare, dar care lasă rapiditatea schimbărilor la latitudinea unităților școlare indivi-
duale. Infrastructura conține elemente cum ar fi: laboratoare de informatică dotate, 
calculatoare sau tablete individuale conectate la internet pentru copiii dezavanta-
jați, platformele de e-learning și cadrul pentru generare în regim public sau privat 
a conținutului pentru acestea, astfel fiind încurajată inovația în domeniu. Așa cum 
orice serviciu online de livrare de conținut are drept motto „content is king” (conți-
nutul este cel mai important lucru), tot așa trebuie încurajate premisele unei piețe 

14 McPherson, M., Lawrence, B. (2015). Online Higher Education: Beyond the Hype Cycle, Jour-
nal of Economic Perspectives, 29(4), 135-153
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moderne și dezvoltate de conținut educațional digital, de la conținut educațional 
clasic la elemente de tipul edutainment (divertisment educațional), meditatori pe 
bază de inteligență artificială, softuri de corectare a testelor, transformarea proce-
sului de învățare într-un joc motivațional recompensat digital (gamification) și mo-
dule educaționale multimedia. În același timp, educația în mediul digital trebuie să 
poată integra tehnologii care ușurează procesul educațional pentru alte categorii de 
studenți. Spre exemplu, sporește gradul de utilizare a realității virtuale și a realității 
augmentate15 pentru exersarea lucrului pe aparatură complexă, în medii potențial 
periculoase sau în medicină. 

Al doilea palier este cel experimental, în care statul planifică și implementează 
proiecte de tranziție a educației către digital pentru anumite categorii de benefi-
ciari sau în anumite domenii. Aceste proiecte sunt menite să fie un vârf de lance 
al tranziției către educația în mediul digital la nivelul întregii țări. În funcție de 
viziune strategică și de interes, una sau mai multe dintre aceste propuneri ar putea 
reprezenta un proiect viabil, cu impact măsurabil:

1. Implementarea unui sistem avansat de învățământ la distanță pentru pregă-
tirea continuă a militarilor aflați în teatrele de operații, pe model american. Siste-
mul de armată profesionistă construit de către Statele Unite ale Americii se bazează 
pe conceptul educării continue a specialiștilor, chiar și a celor din domenii foarte 
tehnice aflați în teren, pentru a putea avansa în roluri specializate. În acest sens, 
anumite universități americane, cum ar fi Old Dominion University din Norfolk, 
Virginia, au centre moderne de învățământ la distanță prin care soldatul aflat în 
Afganistan sau cel aflat pe un submarin nuclear să își poată continua educația. Sis-
temul este mai avansat decât teleconferința prin produsele comerciale arhicunos-
cute. O cooperare mai strânsă cu partenerul strategic al României poate include și 
această dimensiune, care se potrivește cu obiectivele NATO de dezvoltare și moder-
nizare a Forțelor Armate ale țărilor membre.

2. Crearea unei platforme educaționale de limbă, literatură și cultură română 
adresată copiilor născuți în diaspora românească, pentru a încuraja menținerea flu-
enței în limba română, confortul interacțiunii cu țara de origine, legăturile afective 
cu România și identificarea cu simbolurile naționale și elementele esteticii națio-
nale (arhitectura, muzica etc.). O astfel de inițiativă aduce plusvaloare eforturilor 
comunităților individuale, prin școli de duminică sau alte forme organizate, de a 
menține legătura dintre comunitățile românești din străinătate și țara-mamă. Este 
cu atât mai valoroasă acolo unde nu există o comunitate suficient de mare sau de 
închegată pentru a exista masa critică și dedicarea resurselor necesare unor aseme-
nea inițiative. De asemenea, poate fi un pilon important al unei strategii naționale 

15 Kovach, N. (2019) Augmented Reality in Education, ThinkMobiles.com, https://thinkmobiles.
com/blog/augmented-reality-education/
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de relaționare pe termen lung cu diaspora, care să includă tabere ale moștenirii cul-
turale sau venirea în România pentru educația universitară, asemenea programelor 
practicate de alte țări, cum ar fi Israelul.

3. Transformarea digitală a reconversiei profesionale și a atragerii NEETs („not 
in education, employment or training”) înapoi în forța de muncă în programele 
derulate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Transformarea 
structurală necesară a economiei românești va presupune mobilizarea rezervelor 
de forță de muncă încă existente și subutilizate, adaptarea lor la piața muncii și 
reconversia muncitorilor afectați de aceste transformări pentru a putea activa în 
zone cu valoare adăugată mai ridicată și, implicit, cu un potențial mai bun de câștig 
și mobilitate socială. Transformarea digitală ar permite o mai bună derulare a pro-
gramelor de formare profesională specifică, ca argument pentru realizarea de in-
vestiții strategice în România prin ușurarea recrutării de forță de muncă adecvată.

4. Educație digitală pentru îmbunătățirea culturii de securitate, mai ales a tine-
rilor, pentru securitatea individului în mediul online. Acest proiect poate fi imple-
mentat în combinație cu introducerea, sub forma unor materii opționale sau a unor 
evenimente speciale, a unor cursuri cu prezență fizică în școli, poate la începutul 
gimnaziului. Tinerii trebuie să învețe cum să se protejeze pe ei înșiși sau pe familia 
lor, precum și datele personale, și integritatea sistemelor proprii. Generația cea mai 
confortabilă cu mediul digital nu este neapărat și cea mai responsabilă în utilizarea 
sa. Noțiunile de securitate cu privire la importanța antivirusului, a recunoașterii în-
cercărilor de phishing și a bunelor practici în materie de parole pot avea un impact 
societal important, nu doar pe măsură ce tinerii își ocupă locul în forța de muncă, 
dar și pentru familiile lor. De asemenea, efortul educațional ar privi și alte cate-
gorii de pericole online – practicile abuzive de monetizare a jocurilor online prin 
micro-tranzacții16, abuzul în mediul digital al tinerilor (cyber-bullying) sau riscurile 
interacțiunilor cu străini în medii anonime (riscuri de recrutare pentru abuz sexual, 
riscuri de radicalizare etc.).

5. Educație digitală pentru îmbunătățirea culturii de securitate cu privire la 
cutremure și alte crize sau situații de urgență. Un astfel de proiect ar dezvolta o 
abordare multimedia, care folosește pe deplin capabilitățile mediului digital pen-
tru a insufla importanța pregătirii pentru situații de urgență, consecințele lipsei de 
pregătire și acțiunile care ameliorează riscurile asociate acestor situații. Prezența 
în mediul online a unor broșuri este insuficientă și reprezintă doar o analogie în 
mediul digital a promovării din mediul fizic, nu o utilizare la maxim a noilor capa-
bilități aflate la dispoziție.

16 King, D. (2018) Online gaming and gambling in children and adolescents – Normalising gam-
bling in cyber places, Victorian Responsible Gambling Foundation, Melbourne, https://responsible-
gambling.vic.gov.au/documents/479/Online-gaming-and-gambling-in-children-and-adolescents_.
pdf
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6. Transformarea digitală a educației poate fi și cheia avansării proiectului 
cooperării cu „diaspora științifică” a României, care poate fi implicată, prin tele-
prezență și modalități asincrone de colaborare pentru munca de grup, în educarea 
studenților din România și în proiecte de cercetare. Proiectul existent de coopera-
re cu „diaspora științifică” ar fi îmbunătățit printr-o asemenea componentă, care 
ar servi intereselor naționale pe mai multe paliere și ar demonstra oportunitatea 
transformării educației și cercetării prin conectivitate mediată tehnologic.

7. Un proiect de suplimentare a perfecționării prin programe cu prezență fizică 
a cadrelor de partid, adăugând o dimensiune de educare continuă a acestora pentru 
a înțelege mai bine diferitele fațete ale guvernanței unei societăți complexe, plura-
liste și democratice. Ameliorarea calității elitelor politice este o prioritate pentru 
orice stat, iar țări cum ar fi Germania și-au dezvoltat mijloace bine puse la punct 
pentru a educa noile generații de tineri implicați în politică și a încuraja participa-
rea la dezbateri de fond pe teme de politici publice. Neavând avantajul instituțional 
și de capital social al acestor țări, România poate să recupereze din decalaj prin uti-
lizarea noilor mijloace de educare și muncă în echipă online ca un pilon al pregătirii 
noilor generații de lideri. Un aspect important al mijloacelor digitale de educare a 
grupurilor de oameni este costul marginal redus al adăugării unui alt participant și 
costul marginal redus al orei în plus de instrucție, mai ales în absența unui profesor 
care sa predea în timp real. Astfel, devine posibilă integrarea unor grupuri mari de 
oameni în programe de educare online, care pot avea și componentă de testare, pe 
lângă cea de analiză statistică a datelor rezultate. Astfel, educația digitală devine nu 
doar un mijloc de perfecționare a elitelor, dar și un mijloc de selecționare inițială a 
acestora și un mijloc de încurajare a unui consens în probleme specifice care deter-
mină poziții din programul de guvernare al partidului respectiv.

8. Programul „Nicio zi de școală pierdută”, prin care orele de școală normală 
sunt digitizate pentru a se oferi posibilitatea cursanților absenți (bolnavi, dar ca-
pabili de efort de învățare), a celor care doresc o perioadă în plus de instrucție sau 
care doresc să se perfecționeze în timpul verii, să poată asista la un curs înregistrat 
sau transmis în timp real cu posibilitatea de a participa aproape normal, în ciuda 
absenței. Acest proiect servește la crearea treptată de capacitate, confort și fluen-
ță cu digitizarea educației „clasice”, astfel încât să servească la continuarea școlii 
cu întreruperi minime în cazul repetării restricțiilor impuse cu ocazia pandemiei 
SARS-CoV-2. 

Acestea sunt doar câteva opțiuni de proiecte concrete pentru digitizarea edu-
cației în România în ipostaze variate și în sprijinul unor priorități de stat. Ele pot fi 
testate la scară redusă, experimental, pot fi îmbunătățite treptat și au avantajul, în 
general, al unei transparențe a costurilor și a rezultatelor care stă la baza formulării 
tehnocratice a politicilor publice.
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Concluzie
Tranziția către educația digitală nu este un simplu proces de aplicare a noilor teh-
nologii la sisteme și metode vechi pentru a genera eficiențe noi. Este o oportunitate 
și o provocare de regândire a sistemelor educaționale în ansamblul lor, în contextul 
nevoii de educație continuă și de educație flexibilă. Cu toate acestea, am încercat 
să reliefez, de-a lungul acestui capitol, faptul că așa cum educația nu este un magic 
bullet pentru toate problemele societății, nici digitalizarea nu este un silver bullet 
pentru problemele educației sau pentru percepțiile noastre legate de aceste pro-
bleme. La nivelul cercetării educaționale și de politici publice, observăm că reies 
probleme importante pentru care digitalizarea educației nu oferă răspuns, ba chiar 
s-ar putea să le agraveze. Am menționat diferențele de eficacitate ale acestui model 
de educație asupra diverselor categorii socio-economice, în care cei mai dezavan-
tajați studenți nu doar că beneficiază mai puțin de pe urma educației online, ba 
chiar regresează. Am mai menționat și rolul educației, mai ales a celei universitare, 
în stabilirea de rețele și grupuri sociale, precum și de norme comune, dar și rolul 
de semnalizare al educației clasice. Educația online nu poate, în acest moment, să 
satisfacă aceste nevoi reale ale recipienților educației. De asemenea, tehnologia nu 
poate fi un înlocuitor pentru bune politici publice, care sunt întotdeauna influen-
țate de interese de grup și de dinamici structurale ale unui sistem bine stabilit cum 
este cel educațional. Tehno-optimismul nu este justificat atâta timp cât cele mai 
importante roade ale digitalizării nu vor putea fi culese în absența unor reforme 
structurale majore, dificile și poate chiar dureroase.

În mod cert avantajele educației online sunt numeroase și încă insuficient de 
explorate. Propunerile de inițiative punctuale menționate anterior reprezintă un 
preambul la beneficiile pe care tranziția către digital le poate aduce României. Be-
neficiile nu sunt doar de ordin educațional și, prin derivare, economice. Ele vor 
fi sociale și culturale, susținând un ethos al îmbunătățirii și dezvoltării personale 
continue și de creștere a unei culturi în domenii de interes personal și public – cul-
tura de securitate digitală, cultura de sănătate personală și publică, cultura cetă-
țeanului activ etc. 

Trebuie, însă, să nu uităm de provocările României și că aceste provocări pot 
avea un impact asupra calității și succesului tranziției digitale. Vorbim de inega-
litățile crescânde și persistente inclusiv în accesul la educație, de lipsa de acces la 
suportul material și de cunoștințe care să permită valorificarea oportunităților edu-
caționale în mediul digital, dar și de inechități structurale ale economiei românești 
(dependența de forță de muncă slab calificată, exodul creierelor, ponderea redusă a 
veniturilor populației în PIB față de alte țări europene, lipsa de valoare adăugată în 
procesele economice, situația precară a capitalizării firmelor românești) care împie-
dică valorificarea de către indivizi a unui nivel educațional superior și, prin urmare, 
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descurajează efortul și motivația personale necesare pentru a profita de pe urma 
noilor oportunități educaționale. 

Ținând cont de cele de mai sus, putem spune că tranziția către o nouă paradig-
mă a educației este doar o componentă a tranziției către modernitate a României 
din toate punctele de vedere și nu își va putea găsi deplinul succes decât în sinergie 
cu celelalte elemente ale dezvoltării naționale. 



Educație și competențe digitale în România:  
de la abilități IT la bunăstare digitală

Aurelian Stoica

În statisticile ultimilor ani privind locul României în lumea creionată de continua 
transformare digitală ne regăsim, fără excepție, spre finalul clasamentelor. Pentru 
2019, clasamentul DESI1 (Digital Economy and Society Index) realizat de Comisia 
Europeană ne-a poziționat pe locul 27 din 28 de țări. Evaluarea în raport se face pe 
cinci dimensiuni principale: conectivitate, capital uman, utilizarea serviciilor de In-
ternet, integrarea tehnologiilor digitale și gradul de digitalizare al serviciilor publi-
ce. Chiar dacă țara noastră punctează la capitolul conectare rapidă prin broadband, 
avem în continuare rezultate slabe în zona de capital uman, compusă la rândul ei 
din alți doi indicatori: competențe utilizare Internet și competențe avansate și dez-
voltare. Avem o disponibilitate ridicată a rețelelor de bandă largă fixe rapide și ul-
trarapide (în special în zonele urbane), dar, în același timp, digitalizarea economiei 
ne ține pe loc: mai mult de o cincime dintre români nu au folosit niciodată interne-
tul, iar mai puțin de o treime au abilități digitale de bază.

1 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
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Comisia Europeană a fost de-a lungul timpului preocupată de procesul de eva-
luare a competențelor digitale, concretizat prin structurarea în urmă cu patru ani a 
unui instrument denumit Indicatorul Competențelor Digitale. Cadrul metodologic 
a delimitat cinci domenii-cheie de competență digitală: informația, comunicarea, 
crearea de conținut, securitatea și soluționarea de probleme. În România, făcând 
trecerea relativ rapid de la o infrastructură de comunicații precară la o infrastruc-
tură de comunicații modernă, ne-am obișnuit să privim statisticile despre viteza 
Internetului drept un progres consistent în domeniul transformării digitale. Rea-
litatea este însă cu totul alta, câtă vreme cifrele ne spun fără drept de apel că atât 
la digitalizarea serviciilor, cât și la partea de competențe digitale suntem rămași 
mult în urmă. Obișnuiți să privim către industria IT&C mai ales prin prisma volu-
mului de business și a numărului de membri, am pierdut din vedere imaginea de 
ansamblu. Inclusiv în rapoartele specializate ale companiilor de consultanță figu-
răm în context european tot în ultimul pluton2. Față de statele nordice avansate în 
digitalizare (Digital Frontrunners) sau grupul EU Big 5 (Germania, Franța, Italia, 
Spania și, deja fost membru, Marea Britanie), România se înscrie în plutonul țărilor 
central și est-europene intitulat “CEE Digital Challengers”. Potențialul tehnologiei 
pentru economia României este unul considerabil, câtă vreme contribuția datorată 
digitalizării ar putea să atingă un potențial de 42 de miliarde de euro adiționale la 
Produsul Intern Brut până în 2025.

Decalaje în urban-rural în privința competențelor digitale
Deși proiectele de digitalizare avansează greu, parte dintre ele se pot întâmpla în-
tr-un viitor apropiat, moment pe care cu toții îl așteptăm de ani buni. Cum vom 
reuși însă să fructificăm ca țară acest prim prag digital și potențiala disponibilitate 
a unor servicii publice, câtă vreme înregistrăm decalaje majore în urban și rural în 
privința competențelor? Cei mai mulți dintre noi confundă competența digitală ce 
poate fi demonstrată inclusiv prin certificări independente pentru niveluri gradu-
ale de cunoștințe cu abilitatea de a naviga în diverse rețele sociale sau în platforme 
de partajare conținut precum Youtube. O abordare eronată și care ne demonstrează 
decalajul consistent față de statele preocupate în mod real de menținerea și dezvol-
tarea potențialului uman pentru a răspunde provocărilor tehnologice.

Acest model prin care vrem să evităm realitatea ne-a fost iarăși evidențiat de 
analizele comparative privind competențele standard cu diferențiere pe mediul ur-
ban / rural3, România ieșind iarăși pe o poziție neonorantă. Pe lângă clasament, 
decalajul mediului de proveniență este, ca și în alte domenii precum sărăcia sau ti-

2 https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Europe/Central%20
and%20Eastern%20Europe%20needs%20a%20new%20engine%20for%20growth/The-rise-of-Digi-
tal-Challengers.ashx

3 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20200207-1 
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nerii NEET, unul semnificativ, indicând lipsa continuă de interes pentru includerea 
unei părți însemnate din țară în strategiile de guvernare. 

Având în vedere viteza de dezvoltare a tehnologiei și impactul inovației în cele 
mai active industrii, putem să anticipăm că țara noastră va fi și mai izolată în viitor 
în termeni de oportunități de afaceri, resurse umane calificate și perspective de 
dezvoltare. Pe o piață a muncii concurențială, în care „gulerele albastre” au nevoie 
de competențe digitale pentru a opera mașini complexe cu programe software de-
dicate, România nu va mai putea fi atractivă. În lipsa infrastructurii de transport, 
dezvoltarea tehnologică ne-ar putea fi un aliat pe termen lung. Pentru aceasta e ne-
voie, pe de o parte, să asigurăm competențe digitale minimale pentru acea Românie 
rurală, decuplată de fluxurile de oportunități economice. Iar pentru România urba-
nă este necesar să atingem indicatori ce ne poziționează ca țară cu resure umane 
nu doar calificate, ci și digitale. Companiile cu strategii de investiție au așteptări 
minime de la proaspeții absolvenți: pentru un program de training inițial, ai nevoie 
de o bază de competențe digitale pe care să poți construi. Standarde de alfabetizare 
digitală precum IC3 vor trebui să devină obligatorii la finalizarea liceului, astfel în-
cât să putem avea imaginea corectă a potențialului uman. 

România nu are nici strategie, nici măsuri prevăzute pentru utilizarea 
noilor tehnologii în învățământul superior
Lipsa de educație, la modul general, și de competențe digitale, în mod particular, 
ne conduc mai departe către riscuri pe alte paliere. Studii recente4 arată că lipsa de 
încredere în societate (mai ales în oameni de știință și în jurnaliști) coroborată cu 
un nivel ridicat de corupție generează un grad scăzut de alfabetizare media.

4 https://osis.bg/wp-content/uploads/2019/11/MediaLiteracyIndex2019_-ENG.pdf 
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Acest lucru înseamnă o populație vulnerabilă la manipulări și conspirații, inca-
pabilă să evalueze critic informațiile disponibile sau să delimiteze eficient știri me-
dia de constructe false. Întrucât din ce în ce mai multe publicații sau canale media 
au făcut trecerea către online, competențele digitale vor avea și aici un cuvânt greu 
la dezvoltarea generală a societății, prin informare corectă și rezistența la influen-
ță. Din 35 de țări analizate, România este pe locul 28, fiind iarăși într-o companie 
regională cu performanțe apropiate. 

Dacă privim cu atenție sursele de date utilizate pentru stabilirea indexului de 
alfabetizare media anterior vom regăsi inclusiv scorurile din Programul pentru 
Evaluarea Internațională a Elevilor – PISA 2018, dezvoltat de Organizația pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD)5. La aceste teste România a obținut 
cel mai slab punctaj din ultimii nouă ani, fiind una dintre puținele țări care au dat 
testele pe hârtie. Este un detaliu incomod pentru țara care are totuși capabilități 
extraordinare când vorbim de programatori, analiști de business și arhitecți de sis-
teme IT ce livrează soluții complexe pentru companii din toată lumea. 

5 https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_ROU.pdf
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În condițiile în care două treimi din creșterea economică a Europei din ultimele 
decenii se datorează investiției în inovație, iar stereotipurile cu care ne place să ne 
asociem ca popor sunt cele privind inventivitatea și capacitatea de găsi soluții la 
orice tip de problemă, așteptarea ar fi ca la acest capitol să stăm puțin mai bine. Și 
aici însă ne consolidăm ultima poziție (categoria “inovatori modești”), la distanță 
de următoarea clasată și foarte departe de liderii în domeniul inovație6.

European Innovation Scoreboard country ranking

Pentru acest clasament al inovației patru sunt indicatorii principali luați în evi-
dență: condițiile cadru (resurse umane, sisteme de cercetare atractive, medii favo-
rabile pentru inovație), investițiile, activitățile de inovare și impactul (în temeni de 
angajare și vânzări/economic). Regăsim, din nou, resursa umană drept o constantă 
cu influență directă și semnificativă asupra întregului proces, pentru care educația 
de calitate, continuă și specializată este obligatorie dacă dorim să atingem rezultate 
notabile.

Problemele înregistrate în domeniul educației digitale sunt dispersate pe toate 
palierele: de la învățământul primar și până la cel universitar. România este azi 
printre puținele țări europene care nu au nici strategie, nici măsuri prevăzute pen-
tru utilizarea noilor tehnologii în învățământul superior7. Acest lucru ne conturea-
ză destul de bine modul în care abordăm instituțional problematica competențelor 
digitale într-un mediu al permanentelor schimbări și evoluții tehnologice. 

6 https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/in novation/scoreboards_en
7 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/european-higher-educati-

on-area-2018-bologna-process-implementation-report_en
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Statisticile menționate mai sus ne prezintă secțiuni separate ale aceleiași reali-
tăți din țara noastră: toate au însă în comun educația și, prin extensie, competențe-
le digitale, ca piloni de bază și factori de cauzalitate. Deși numeroase studii rezumă 
competențele digitale la cunoștințe tehnice din domeniul IT, cercetări recente8 ex-
tind acest cadru către alte domenii majore și interconectate: 

– Informații, date și cunoștințe media (utilizare critică a informațiilor digitale);
– Creație digitală, soluționare de probleme și inovație (producție creativă);
– Comunicare digitală, colaborare și participare (participare);
– Învățare și dezvoltare digitală (dezvoltare);
– Identitate și bunăstare digitală (autoactualizare); 
Se face astfel trecerea de la o paradigmă în care competențele sunt demonstrate 

prin cunoștințe tehnice către perspective în care se pune accent pe creație, învățare, 
participare, identitate și bunăstare, într-o filozofie integratoare și colaborativă. 

8 http://repository.jisc.ac.uk /7278/1/ BDCP-DC-Framework-Individual-6E-110319.pdf 
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Bunăstarea și confortul digital – obiective pentru campionii digitalizării
Pentru campionii digitalizării, discuția relevantă se pune acum în termeni de bu-
năstare și confort digital, înțeles ca un echilibru între beneficiile și riscurile/exce-
sele aduse de tehnologie. Utilizatorul este poziționat în centrul ecosistemului, iar 
inițiativele în domeniu (precum Google Digital Wellbeing) se axează cu precădere 
pe dezvoltarea de aplicații și soluții care să nu distragă, agreseze, invadeze factorul 
uman, ci să îl ajute să se orienteze și dezvolte în mediul digital, cu ajutorul teh-
nologiei. Este o paradigmă sănătoasă, de sprijin al omului pentru a prelua înapoi 
controlul sub avalanșa de stimuli, notificări și date ce depășesc capacitatea umană 
de procesare.

Pentru a putea tinde către un balans între tehnologie și viața reală, este ne-
voie bineînțeles de educație. Studiile au arătat că utilizatorii cu nivel de educație 
mai scăzut și cu venituri mici petrec mai mult timp online în comparație cu cei 
care au venituri și niveluri de educație mai ridicate. Este o concluzie la care trebuie 
să reflectăm în momentul în proiectării de strategii de digitalizare și de progra-
me pentru educație. Având în vedere dimensiunea digitală a societății noastre și 
perspectivele de dezvoltare, este necesară stabilirea cu prioritate a unor departa-
mente digitale dedicate în ministerele responsabile cu Educația și Munca pentru 
a construi și coordona unitar atât politicile pe partea de competențe digitale, cît și 
proiectele aferente pentru atragerea de finanțări. Comisia Europeană tratează deja 
domeniul competențelor digitale în sinergie cu un curriculum asociat, cu dezvolta-
rea competențelor digitale la profesori, cu metodologia de evaluare a competențe-
lor, cu strategiile și politicile gândite să sprijine școala pe drumul educației digitale9. 

Desigur, există abordări care chestionează dimensiunile anumitor indicatori 
dintre cei amintiți mai sus, prioritatea surselor de date luate în calcul, posibilitatea 
ca anumite statistici să nu fie actualizate corespunzător, sens în care unele elemen-
te pot fi ușor influențate. Dar astfel de detalii nu vor schimba în mod fundamental 
situația reală a României pe aceste coordonate ale transformării digitale: putem 
constata și singuri lipsa serviciilor publice digitale și gradul scăzut de integrare a 
tehnologiilor în viața cetățenilor. Putem însă capitaliza aceste decalaje majore prin-
tr-o politică activă și responsabilă de asumare a situației, stabilire a priorităților și 
monitorizare a progresului de etapă. 

Digitalizarea reală a României trebuie să devină cu adevărat un reper funda-
mental pentru că o țară digitalizată va progresa în doua moduri. În primul rând, 
mentalul colectiv al cetățenilor va fi unul orientat către progres, inovație și efici-
ență; adică baza pentru o dezvoltare economică sănătoasă. Un stat digitalizat nu 
poate coabita natural cu birocrația, corupția și lipsa de rezultate. În al doilea rând, 

9 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/en_digital_educati-
on_n.pdf 
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un stat digitalizat va economisi sume considerabile prin utilizarea unor sisteme in-
tegrate ce valorifică eficient informația în beneficiul cetățeanului. Acești bani pot fi 
investiți în educație de calitate, pentru toți cetățenii și cu mijloace moderne – exact 
acolo unde e nevoie pentru a se alimenta motorul care va genera un nou ciclu de 
digitalizare. Cheia este aceea de a pune cetățeanul în centrul filozofiei de digitaliza-
re și nu procesele din sistemele instituțiilor. Întârzierea deciziilor de dezvoltare a 
educației și a competențelor digitale ne va costa enorm: generații de absolvenți fără 
bagajul minim de cunoștințe cerute pe piața muncii, companii care nu vor putea 
accesa oportunități de dezvoltare în lipsa unei resurse umane bine pregătite, finan-
țări de cercetare ce nu vor putea fi atrase, sectoare întregi de industrie ce vor intra 
în competiție cu roboții software automatizați. 

Transformarea digitală a unei țări este un proces continuu, pentru care trebuie 
făcute eforturi și investiții constante și alocate cele mai bune resurse, cu cele mai 
bune competențe. România trebuie să vizeze nu doar dezvoltarea unor abilități teh-
nice necesare pentru a răspunde unor sarcini profesionale, curente, ci trebuie să își 
proiecteze un standard înalt, al bunăstării digitale ca mod de răspuns structurat la 
efectele masive al tehnologiei. Este soluția prin care putem atinge obiective solide 
ca țară și putem asigura funcționarea motorului digital pe termen lung, în efortul 
de schimbare radicală a viitorului societății noastre.



Modernizarea sistemului de învățământ  
în era post-COVID-19 prin integrarea  
tehnologiilor informaționale în viața școlii

Marian Murguleț

Pandemia generată de răspândirea noului coronavirus –care a condus, între altele, 
la suspendarea cursurilor școlare - ne-a demonstrat o dată în plus necesitatea trans-
formării digitale a sistemului de educație românesc.

CIO Guvernamental a susținut activ în perioada iulie 2019 – mai 2020 promo-
varea unor proiecte de modernizare a modului de predare-învățare în țara noastră, 
contribuind la aprobarea în CTE a studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice, 
respectiv la semnarea contractelor de finanțare, iar ulterior la promovarea docu-
mentațiilor de atribuire în vederea avizării de către CTE pentru: Proiectul SIMS (Sis-
temul Informatic de Management al Școlarității) și Proiectul Biblioteca Virtuală (sau 
EDULIB) 

Cele două proiecte întregesc noul ecosistem educațional alături de Proiectul 
Platforma națională integrată - Wireless Campus (aflat deja în faza de implementa-
re). De asemenea, este evidentă necesitatea unui al patrulea proiect, care să vizeze 
achiziționarea de tablete/alte dispozitive pentru cursurile on-line atât pentru pro-
fesori cât și pentru elevi, respectiv instrumente similare pentru predarea la clasă 
(table inteligente).

Proiectul SIMS (Sistemul Informatic de Management al Școlarității) 
•  Proiectul SIMS (Sistemul Informatic de Management al Școlarității) presu-

pune crearea unui instrument pentru colectarea zilnică și gestionarea informației 
privind activitatea școlară din învățământul preuniversitar și rezultatele ei. 

•  Scopul de bază al proiectului SIMS este să ajute decidenții din domeniul edu-
cației în luarea deciziilor strategice pentru îmbunătățirea performanței școlare a 
elevilor, în paralel cu semnalizarea timpurie și deci prevenirea la nivel local a absen-
teismului și abandonului școlar. 

•  Valoarea proiectului este de aproximativ 225 de milioane de lei, dintre care 
190 de milioane de lei (84%) reprezintă fonduri europene nerambursabile oferite 
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de FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională), contribuția bugetului națio-
nal fiind de 35 de milioane de lei. 

•  Durata de implementare a proiectului este de 3 ani de zile; el a fost lansat 
pe 10 septembrie 2019 și trebuie finalizat până în 10 septembrie 2022. Proiectul 
SIMS presupune o colaborare între Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și 
Comunicațiilor și Ministerul Educației și Cercetării, beneficiarul proiectului fiind 
MEC. 

•  Trebuie accentuat faptul că acest proiect are un caracter strategic pentru sis-
temul de învățământ din România. Datele colectate vor fundamenta ajustările în 
politicile educaționale ale României și vor permite simultan intervenția rapidă în 
plan local pentru îmbunătățirea performanței școlare a elevilor și pentru combate-
rea absenteismului și abandonului școlar, dar și a violenței în școală. 

•  Ambiția proiectului SIMS este în același timp să consolideze legăturile din-
tre Ministerul Educației, școli, autorități locale, părinți și elevi, pe baza convingerii 
că astfel va crește eficiența actului educațional în România. Pornit de la catalogul 
electronic, acest proiect se va dezvolta într-un sistem complex de monitorizare, 
informare și susținere a deciziei de îmbunătățire a activității școlare. 

•  Datele ce vor fi colectate și incluse în SIMS sunt:
– Notele și calificativele primite de elevi la școală 
– Frecvența școlară și absențele elevilor 
– Participarea elevilor la activitățile extra-curriculare organizate de școală 

•  Concret, elevii și părinții vor avea acces la situația școlară în regim online, 
securizat și confidențial, precum și – împreună cu profesorii și specialiștii în educa-
ție – la date statistice comparative la nivel local, regional și național. Astfel, elevii și 
părinții vor cunoaște situația școlară și în context, prin comparație cu rezultatele la 
diverse materii din plan local sau național. 

•  Proiectul SIMS va fi implementat în toate școlile și liceele publice din Româ-
nia, urmând să fie colectate date privind participarea și situația școlară a tuturor 
elevilor din învățământul preuniversitar (clasele I – XII) – inclusiv în ceea ce priveș-
te evaluările naționale. 

•  Este necesară în cadrul proiectului o infrastructură complexă de hardware 
și software, care va fi gestionată pe mai multe niveluri, cu implicarea profesorilor, 
a directorilor de școli și secretariatelor școlare, a reprezentanților inspectoratelor 
școlare și ai Ministerului și cu suportul specialiștilor în informatică. 

•  Viziunea acestui proiect este să asigure o privire globală, în timp real, asupra 
activității școlare din România, făcând posibilă intervenția cât mai eficientă la toate 
nivelurile, de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării prin politici educaționa-
le și până la nivelul școlii prin decizii administrative curente. 
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Proiectul Biblioteca Virtuală (sau EDULIB) 
•  Proiectul Biblioteca Virtuală are drept scop să creeze lecțiile de clasă în for-

mat digital pentru principalele materii predate în gimnaziu. 
•  Prin urmare, acest proiect va oferi elevilor din clasele V-VIII posibilitatea 

de a desfășura orele online, cu conținuturi școlare adecvate și după o metodologie 
adaptată învățării prin intermediul calculatorului și internetului. Proiectul Biblio-
teca Virtuală (sau Biblioteca Școlară Virtuală) permite astfel crearea unor comuni-
tăți de învățare profesori – elevi prin intermediul computerului. 

•  Actorii instituționali implicați în acest proiect sunt din domeniile educației 
și tehnologiei informației, respectiv Ministerul Educației și Cercetării, Agenția de 
Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare – AR-
NIEC, precum și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor. 

•  Valoarea acestui proiect este de circa 230 de milioane de lei, dintre care 194 
de milioane de lei (84%) bani europeni din Fondul European de Dezvoltare Regi-
onală, în timp ce aproximativ 32 de milioane de lei vor veni din bugetul național. 

•  Proiectul Biblioteca Școlară se adresează unui număr de 5.400 de școli pu-
blice gimnaziale din România și unui număr de maxim 800.000 de elevi din ciclul 
gimnazial și 55.000 de profesori.

•  Contractarea (semnarea contractului de finanțare) pentru acest proiect a 
avut loc în septembrie 2019, iar durata lui de implementare este de 2 ani. Ar trebui 
deci să fie pus la dispoziția școlilor cel mai devreme pentru anul de învățământ 
2021-2022. 

•  Proiectul va fi însă accelerat semnificativ în următoarele luni de zile, pentru 
ca elevii să aibă acces cât mai rapid la resursele educaționale în format digital.

•  În mod concret, în cadrul acestui proiect: 
– Va fi creată o platformă digitală cu resurse educaționale deschise, deci 
accesibile oricărui elev și profesor
– Vor fi realizate kit-uri multimedia pentru un număr de 5.400 de școli din 
România 
– Vor fi instruiți circa 5.400 de profesori de gimnaziu pentru a utiliza re-
sursele educaționale în format digital. 

•  Proiectul este gândit astfel încât elevii și profesorii să aibă acces la lecții în 
format digital de pe dispozitive electronice diverse (laptop, desktop, telefon, table-
tă), să poată primi ajutorul unui asistent de învățare bazat pe inteligență artificială, 
să se poată face evaluarea în format digital. 

•  Cu ajutorul acestui proiect, elevii vor putea asimila mai ușor cunoștințele 
școlare necesare în clasă sau de acasă. În condițiile actualei crize a coronavirusului, 
proiectul își propune să ofere o educație școlară modernă, de bună calitate – chiar 
și în condițiile în care învățarea se va desfășura la distanță pe perioade mai lungi 
de timp. 
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•  Mai mult, platforma digitală care va fi creată va avea și un set de alte avan-
taje, precum integrarea cu alte sisteme existente sau în dezvoltare din domeniul 
educației (de exemplu proiectul CRED de formare a profesorilor sau sistemul de 
management al școlarității), raportări automate privind utilizarea resurselor edu-
caționale sau testarea automată a gradului de alfabetizare funcțională a elevilor. 

Proiectul Platforma națională integrată – Wireless Campus
•  Proiectul Wireless Campus este în implementare și are ca obiectiv crearea 

unei platforme naționale integrate de tip campus care va asigura, cu prioritate în 
școli de nivel gimnazial, serviciul de acces fără fir la rețele de date deschise interco-
nectate, inclusiv la Internet. 

•  Rezultatele prevăzute de implementarea proiectului sunt: 
– 4.500 de școli ce vor beneficia de echipamente wireless 
– 1 platformă wireless campus instalată 
– 54 persoane instruite pentru administrarea și utilizarea infrastructurii 

•  La nivelul lunii mai 2020, stadiul proiectului este următorul: infrastructura 
hardware și software centrală este pusă în funcțiune, iar activitatea de instalare și 
punere în funcțiune a echipamentelor pentru rețeaua wireless în școli a demarat.

•  Valoarea totală a contractului de finanțare este de circa 209 milioane de lei, 
din care asistență financiară nerambursabilă europeană (prin FEDR) de 177 milioa-
ne de lei și asistență financiară nerambursabilă din bugetul de stat de aproximativ 
28 de milioane de lei.

Proiect Tablete pentru cursuri on-line 
•  Este o propunere de proiect conform căreia, într-o primă etapă, 250.000 de 

elevi vor primi tablete gratuite, care ar trebui să fie disponibile cel mai târziu la data 
de 15 septembrie 2020. Grupul țintă este format din elevii defavorizați din punct 
de vedere social, iar finanțarea va fi asigurată din fondul de urgență aflat la dispozi-
ția Guvernului, fiind anunțată deja o alocare de 150 milioane de lei. 

•  În etapa a doua trebuie definită abordarea:
 – Tablete pentru elevi – poate presupune chiar dotarea fiecărui elev cu 

câte o tabletă în vederea accesării resurselor educaționale deschise sau a 
anumitor resurse de pe internet (cele permise, utilizate în scop educațional)

•  Dacă scopul este dotarea cu tabletă a fiecărui elev din învățămân-
tul gimnazial și ținând cont că sunt aproximativ 710.000 de elevi de 
gimnaziu, costul proiectului ar fi 95 de milioane de euro (ce ar include 
costul efectiv al tabletelor - 100 de euro fiecare - precum și asigurările 
pe perioada de sustenabilitate)
•  Daca scopul este dotarea cu tabletă a locului din bancă din clasele 
de învățământ gimnazial, la un număr de aproximativ 510.000 locuri, 
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costul proiectului ar fi de 65 de milioane de euro (ce ar include costul 
efectiv al tabletelor - 100 de euro fiecare - precum și asigurările pe pe-
rioada de sustenabilitate); 

 – Tablete pentru profesori – presupune dotarea fiecărui cadru didactic 
cu câte o tabletă, în vederea accesării resurselor educaționale deschise sau a 
altor resurse din internet, cu scopul pregătirii și desfășurării procesului edu-
cațional. În sistemul preuniversitar sunt aproximativ 210.000 profesori, iar 
un cost de 160 euro pe tabletă plus asigurările în perioada de sustenabili-
tate ar însemna o valoare estimată de 45 de milioane de euro a proiectului; 

 – Instrumente pentru clasă (Table inteligente) – presupune dotarea 
fiecărei clase din învățământul gimnazial cu câte o tablă inteligentă la care, 
cu tableta proprie, oferită prin proiectul “Tablete pentru profesori”, profe-
sorul să se conecteze pentru desfășurarea activității didactice. La un cost 
de 1.000 euro pentru o tablă inteligentă, valoarea totală a proiectului ar 
depinde doar de decizia privind numărul de clase ce urmează a fi dotate.



Cum putem produce transformarea digitală a educației  
în România? 

Vlad-Ștefan Popovici

Digitalizarea propune, printre altele, evoluția sistemului de învățământ clasic, „față 
în față”, prin convertirea acestuia la educația digitală, având în vedere că întreaga 
lume a intrat în era digitală. Acest tip de conversie necesită, însă, timp și resurse, 
în special resurse umane. Având în vedere, totuși, că întreaga lume se confruntă cu 
criza sanitară provocată de virusul SARS-COV-2, acesta poate fi un moment priel-
nic ca societatea românească să accelereze procesul de conversie de la educația „față 
în față” la procesul academic desfășurat parțial sau exclusiv (la nevoie) în online, cu 
ajutorul mecanismelor și mijloacelor digitale. Așadar, un prim pas pentru conversia 
unui sistem de învățământ clasic la un sistem de învățământ modern este să eva-
luăm exact situația în care ne aflăm cu învățământul clasic și să stabilim obiective 
ferme, practici, metodologii și, nu în ultimul rând, să identificăm surse de finanțare 
pentru conversia la învățământul digital și/sau de la distanță. 

Când vine vorba de învățământul „față în față”, România se confruntă cu mai 
multe lipsuri1: cele de natură fizică (n.r.: manuale, hârtie, cretă, bureți, markere, 
săpun, terenuri și/sau săli de sport, imprimante și/sau diverse consumabile, etc) și 
cele de natură umană (n.r.: cadre didactice slab pregătite, lipsa personalului auxili-
ar, politizarea ISJ-urilor și a unităților de învățământ, programă școlară învechită, 
manuale cu date eronate, etc). Cu o alocare bugetară anuală sub obiectivul prevăzut 
de lege2, adică cu un sistem de învățământ subfinanțat, educația clasică, față în 
față, nu reprezintă în acest moment un sistem care oferă tutor elevilor șanse egale 
(cum prevede Constituția României și Legea Educației Naționale), educație perfor-
mantă și garanția că viitorii contribuabili vor părăsi băncile școlii pregătiți pentru 
a aduce o contribuție reală asupra comunității. Absenteismul și abandonul școlar, 

1 https://ec.europa.eu/romania/news/20181016_monitor_european_educatie_si_forma-
re_2018_date_romania_ue_ro

2 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahU-
KEwjPiu6F_qPpAhUhAhAIHWKcBDA4ChAWMAF6BAgDEAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ise.
ro%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2FFinantarea-sistemului-de-invatamant-preuniver-
sitar-pe-baza-standardelor-de-cost-2014.pdf&usg=AOvVaw0tYCKzuMeWAi3FdAM-FCMK
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a căror cauză diferă (n.r.: medii defavorizate, subfinanțarea învățământului, etc), 
atinge cote din ce în ce mai mari2, în timp ce rata promovabilității la examenul de 
bacalaureat nu e tocmai cea așteptată, în ciuda practicilor de manipulare a datelor3. 
Totodată, numărul de absolvenți ai școlilor de arte și meserii sau ale profesioniș-
tilor care finalizează studii universitare și care aleg o carieră în domeniul studiat 
scade considerabil4. Ei bine, în cazul sistemului de învățământ clasic, față în față, 
e nevoie de un șoc cultural puternic, de schimbări profunde în sistemul de învăță-
mânt și de alocări bugetare semnificative pentru ca educația să revină la perfor-
manțele dorite atât de către principalii beneficiari (n.r.: elevii, studenții), cât și de 
principalii finanțatori (n.r.: contibuabilii la bugetul de stat), care la rândul lor sunt 
indirect și beneficiari ai sistemului educațional pe termen lung. 

În ceea ce privește digitaliarea învățământului, procesul didactic de la distan-
ță este o noutate absolută pentru societatea românească. Acest lucru presupune o 
șansă ca, în acest moment, să nu fim nevoiți să provocăm schimbări reale pentru 
modificarea sistemului de învățământ, ci să construim de la zero sistemul pe care 
cu toții îl dorim. Și spun că este o oportunitate, nu doar o necesitate sau o obligație, 
pentru că România nu a avut niciodată un sistem de învățământ online sau orien-
tat către digitalizare până în prezent, deși ar fi trebuit să aibă, probabil, având în 
vedere celebrele greve ale profesorilor care au blocat preț de luni de zile (cumulat) 
progresul academic al elevilor. Cu siguranță că, ajutați de un sistem de învățământ 
modern, actualizat la cerințele erei digitale în care trăim, elevii și studenții ar fi 
putut avea, în acele timpuri, o bibliotecă online bogată în resurse academice și po-
sibilitatea de a parcurge în continuare materia, urmând a susține verificări online, 
teste online și așa mai departe. Dar, putem învăța din neajunsurile trecutului, dar și 
cu ajutorul tehnologiei de astăzi, cum să progresăm în actul educațional, indiferent 
de criza cu care sistemul se confruntă (nu doar crizele sanitare afectează, așadar, 
procesul educațional, ci și alte crize: cum ar fi o grevă a cadrelor didactice, cum a 
fost cazul grevelor din primul deceniu al anilor 2000). 

Prin urmare, digitalizarea învățământului are câteva avantaje colosale pentru 
mediul academic în România: în primul rând un vid legislativ în ceea ce privește di-
gitalizarea învățământului (este mult mai ușor să clădești, decât să modifici sau să 
consolidezi), o infrastructură relativ bună5 (România se clasează pe locul 5 în lume 
la viteza de transfer și lățimea de bandă în 2018 și pe locul 37 în lume în 2019, ceea 

3 Elevii care nu se inscriu la examenul de bacalaureat după finalizarea ciclului liceal nu intră in 
procentul elevilor care nu iau bacalaureatul, ceea ce face ca cifra de promovabilitate la bacalaureat să 
nu fie tocmai relevantă. 

4 https://ec.europa.eu/romania/news/20181016_monitor_european_educatie_si_forma-
re_2018_date_romania_ue_ro

5 Vezi Excel-ul ce se poate descărca de la adresa: https://www.cable.co.uk/broadband/speed/
worldwide-speed-league/
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ce generează o infrastructură solidă pentru susținerea procesului de digitalizare, 
dar care trebuie constant modernizată), companii private românești cu rezultate 
notabile în industrie, atât pe partea de dezvoltare a tehnologiei hardware cât și sof-
tware, deschise către oportunitățile de a investi în educație, ingineri și cercetători 
care reprezintă resurse umane valoaroase, care au posibilitatea de a oferi know-
how și consultanță, dar și multiple ONG-uri orientate către susținerea fenomenu-
lui digitalizării și a progresului tehnic și tehnologic. Rezumând, România are toate 
ingredientele necesare pentru a realiza conversia către un sistem de învățământ 
digitalizat și performant. Urmează, însă, adoptarea unor planuri de dezvoltare, in-
tegrare și aplicare a modelului educațional. În situația actuală, eu văd realizabile 
două planuri: unul pe termen scurt, care să suplinească nevoia desfășurării actului 
educațional și un plan pe termen lung, care să producă digitalizarea reală a sistemu-
lui, digitalizarea profundă și definitivă, fie că ne raportăm la învățământul clasic, 
sau la învățământul online. 

Digitizare și digitalizare
Însă, înainte de a avansa discuția spre planul de acțiune pentru conversia, transfor-
marea sau evoluția - dacă vreți- sistemului de învățământ, trebuie înțeles motivul 
pentru care faza de implementare a digitalizării propriu zise suferă întârzieri sau 
diverse blocaje. 

O confuzie permanentă a avut loc, de-a lungul timpului, între digitizare și di-
gitalizare. Prin urmare, trebuie înțeles faptul că digitizarea se referă la converti-
rea fișierelor analog în fișiere digitale (de exemplu scanarea unui document pentru 
convertirea către un fișier .PDF sau .DOC), în timp ce digitalizarea propune soluții 
software pentru a lucra direct cu fișiere digitale, pentru lucrul în echipă și pentru 
ușurarea sarcinilor zilnice. Digitalizarea nu poate avea loc fără digitizare. Iar Româ-
nia, în acest moment, suferă din prisma faptului că digitizarea nu a fost o prioritate 
până în prezent. Dacă documentele, fișierele importante, manualele și așa mai de-
parte ar fi existat în totalitate și în format digital, utilizarea acestora de la distanță 
de către toți actorii importanți ar fi fost mult mai ușoară. La fel și implementarea 
digitalizării, care ar fi sărit peste pasul inițial de digitizare. 

Metode de conversie și digitalizare pe termen scurt
În prezent, în situații de criză, cum este criza provocată de noul coronavirus, pu-
tem apela, din fericire, la diverse programe software deja existente care pot facilita 
continuarea procesului didactic din mediul offline în mediul online. Datorită in-
vestițiilor făcute de liderii de piață în domeniile IT&Tech, cum sunt Microsoft sau 
Google, avem parte de programe software puse gratuit la dispoziție de către marile 
corporații. 



516 / Caiet documentar 5 Calitatea vieții

Google Classroom sau Microsoft Teams sunt doar două exemple populare de 
aplicații integrate în care profesorii își pot prezenta în continuare cursurile, sub 
forma de prezentări, prelegeri live, transmisia live de documente, efectuarea de tes-
te online și așa mai departe. 

Datorita legislației în vigoare, instituțiile publice (deci și unitățile de învățământ 
acreditate) sunt obligate să dețină domenii de internet (n.r.: exemplu[at]instituție.
ro). Datorită acestei reglementări, toți actorii implicați (cadre didactice, elevi, stu-
denți, personal auxiliar) în procesul didactic și managerial al instituțiilor școlare pot 
folosi o adresă de email unică (n.r.: nume.prenume[at]instituție.ro) prin care se poa-
te contoriza activitatea, gradul de implicare, recunoașterea utilizatorului, etc. Pro-
gramele moderne deja existente, gratuite, reprezintă soluția pe termen scurt pentru 
transformarea digitală a educației, fără a avea nevoie de un buget semnificativ alocat 
pentru această zonă. Totodată, bugetul prevăzut de instituții pentru întreținerea 
unităților de învățământ în offline (pentru căldură, apă, energie electrică, consuma-
bile, etc) poate fi redirecționat către pachete de găzduire a datelor tip cloud, astfel 
încât elementele digitale (manuale în format electronic, bibliotecă online, catalog, 
condică, fișiere .PDF sau de altă natură, lecții înregistrate, etc) să poată fi găzduite de 
o firmă profesionistă, pe un server dedicat, accesibil pentru actorii implicați. 

Pe de altă parte, lipsa de dispozitive tehnice (laptop-uri, tablete, etc) pentru 
elevii, studenții și/sau profesorii care nu dețin un astfel de dispozitiv poate repre-
zenta o provocare. Bugetul pentru astfel de dispozitive poate proveni din surse 
multiple: Guvern (prin Ministerul Educației Naționale), UAT-uri, ONG-uri sau par-
teriate public private. Abonamentele la date mobile sau internet fix pot fi achitate 
din aceleași surse, strict pentru persoanele defavorizate, care riscă să nu aibă acces 
la educația online. Personal, cred foarte mult în parteneriate public-private dintre 
Guvern sau autorități locale și marile companii de IT, telefonie mobilă șamd. În 
ceea ce privește instruirea elevilor și a cadrelor didactice nefamiliarizate cu teh-
nologia modernă, acest hop poate fi depășit doar prin dorința și puterea fiecăruia 
de a fi autodidact. Materiale educative în acest scop, din fericire, există gratuit la 
un click distanță pe internet. Repet, este doar un plan de acțiune pe termen scurt, 
pentru un mediu academic nepregătit până în prezent pentru așa ceva. 

Metoda de conversie și digitalizare pe termen lung 
Pe termen lung aș vedea o metodă de digitalizare mult mai complexă și mai com-
pletă, cu un plan care trebuie coordonat simultan în mai multe direcții: educație 
digitală, achiziții de terminale necesare (tablete, laptop-uri, routere, etc.), proces de 
digitizare și pasul final, digitalizarea. 

În primul rând, e nevoie de resurse umane (pe care România le are, dar trebuie 
doar să le identifice și să le valorifice) pentru a educa digital populația. Educația 
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digitală nu presupune programare software sau noțiuni stufoase de hardware, ci 
noțiuni elementare de folosire a calculatorului, a unui sistem de operare popular și 
a unor programe și platforme utile în viața de zi cu zi. Pentru asta, trebuie reevalua-
tă programa școlară pentru a se introduce cursuri orientate către partea practică de 
Tehnologia Informației și a Comunicațiilor (TIC). Materia trebuie revăzută urgent 
de un grup mixt de specialiști și actori implicați în actul educational (profesori – 
operatori economici – elevi) și introdusă în curricula școlară încă din timpul ciclului 
primar. Orele de TIC ar trebui să fie o prioritate pentru un nou sistem de învăță-
mânt în vederea digitalizării populației. Cursurile pot fi susținute de voluntari și 
experți contractați de minister pe o perioadă determinată de timp, timp în care 
cursurile de alfabetizare digitală a elevilor, cât și a cadrelor didactice și personalului 
auxiliar să fie susținute simultan. Pe măsură ce cadrele didactice se familiarizează 
cu noua tehnologie, acestea urmează să înlocuiască experții contractați inițial pen-
tru susținerea cursurilor de TIC în fața elevilor. Măsura de implementare ar trebui 
să dureze maxim un an calendaristic, timp suficient ca fiecare instituție din țară să 
beneficieze de program. 

Pentru a facilita procesul de educație digitală a cadrelor didactice și elevilor e 
nevoie, firește, de conexiuni puternice la internet, routere wireless și diverse termi-
nale (tablete, PC-uri, etc.). Din fericire, dotarea unităților de învățământ nu pleacă 
de la zero. Există deja laboratoare de informatică dotate cu echipamentul necesar 
pentru instruirea, prin rotație, a elevilor și a cadrelor didactice. În paralel, la ne-
voie, centrele de excelență (private sau care aparțin ONG-urilor) din domeniu pot 
sprijini inițiativa Ministerului în vederea desfășurării procesului. Sunt convins că 
există voluntari dispuși să se alăture unui astfel de demers în vederea sprijinirii Gu-
vernului pentru a atinge scopul final: alfabetizarea digitală a populației. Din acest 
punct de vedere, autoritățile nu au nevoie de o alocare bugetară considerabilă, ci 
suntem pregătiți srict pentru o primă etapă de educare digitală a actorilor implicați 
în actul educational. 

Simultan cu efortul de alfabetizare sau educare digitală a actorilor implicați în 
actul educational, este necesar de implementat procesul de digitizare a unităților 
de învățământ și al Inspectoratelor Școlare Județene până la 100%. Acest proces 
presupune strict convertirea documentelor „analog” în fișiere și documente digi-
tale. Digitizarea nu doar că e un pas către abandonarea arhivelor fizice pentru de-
pozitarea documentelor, a cărților sau ale manualelor, ci oferă oferă șansa de a găsi 
pe un server (cu cirucuit închis sau deschis, după caz sau preferințe) în doar câteva 
secunde documentul căutat, timpii de așteptare scad, iar procesul birocratic este 
simplificat (nu mai ești nevoit să te deplasezi la o bilbiotecă fizică, să îți aștepți rân-
dul și să ridici materialul căutat doar dacă acesta există, cu obligația de a-l returna 
într-un interval de timp strict). Mai mult decât atât, se pot creea biblioteci online, 
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în care atât profesorii, cât și elevii pot găsi materialele necesare pentru efectuarea 
cursurilor. Bibliotecile online pot fi structurate pe trei (sau mai multe) nivele: lu-
crări și manuale propuse și avizate de minister, lucrări și manuale auxiliare propuse 
către studiul aprofundat (culegeri de probleme sau caiete de lucru, spre exemplu) 
și materiale auxiliare non-obligatorii (lucrări propuse de cadre didactice sau specia-
liști, dar care nu sunt obligatorii în programa școlară; aceste lucrări sunt căutate și 
folosite de un procent mai mic de actori implicați în actul educational, în special de 
către elevii și profesorii interesați de performanța școlară – concursuri organizate 
de Minister sau ISJ-uri, olimpiade, etc-; spre exemplu, un astfel de material auxiliar 
non-obligatoriu poate fi „Gazeta Matematică”). Digitizarea are scopul clar de a ajuta 
la organizarea documentelor, stocarea acestora și de a oferi un grad sporit de accesi-
bilitate la informații. Mai mult, fișierele digitale nu limitează numărul de utilizatori 
care pot accesa un document. Un document digital poate fi consultat simultan de 
un număr infinit de utilizatori, un avantaj colosal în față de un document fizic. În 
plus, documentele digitale nu se deteriorează în timp, dar pot fi completate, adău-
gite sau revizuite fără a presupune costuri suplimentare de tipărire, distribuție, etc. 
Firește, avantajele sunt multiple și nu e necesar să le reamintim sau să le expunem 
pe toate în detaliu. 

Pentru digitizare, e nevoie de personal auxiliar angajat pe termen scurt. Acest 
lucru se poate face prin contractarea unor firme externe, prin personal angajat 
direct de Minister, prin voluntari, cu sprijinul ONG-urilor sau parteneriate pu-
blic-private. Procesul de digitizare durează în funcție de randamentul personalului 
care se ocupă de proces. Probabil că doi ani calendaristici reprezintă un termen mai 
mult decât realizabil. Finanțarea poate veni de la Guvern, din fonduri europene sau 
din alocări specifice din partea autorităților locale. 

Pasul final – digitalizarea în masă
Dacă procesele anterioare au fost respectate și finalizate, procesul de digitali-

zare propriu zisă poate începe. Acest proces presupune câteva etape fundamentale: 
•	Achiziția de programe software pentru educația profesională. 
Programele software dedicate sistemului de învățământ sunt platforme digita-

le integrate care reunesc deopotrivă cadrele didactice, structura de management a 
instituției, cât și elevii. Se pot efectua testări online, se pot ține prelegeri video sau 
voce, se pot disemina informații și materiale ajutroare, se pot creea forumuri dedi-
cate de discuții, biblioteci online specifice materiei sau subiectului propus etc. Exis-
tă variantele gratuite de soft, precum programul Google Classroom dezvoltat de 
Google, se pot comanda platforme noi, executate de firme de IT prin licitații publice 
sau se poate recurge la achiziția unor platforme specifice deja testate și implemen-
tate (platforma Moodle, spre exemplu, care a fost achiziționată și implementată din 



I. EDUCAȚIE PENTRU TRANZIȚIA GLOBALĂ / 519

fonduri europene la Universitatea Polithenică din București și care funcționează 
foarte bine). Alegerea trebuie făcută în urma consultării cu structurile reprezenta-
tive ale actorilor implicați în actul educational, a profesioniștilor și a Executivului. 

•	Dezvoltarea infrastructurii digitale
Acest pas presupune achiziții de servere tip cloud, pentru stocarea informației, 

contracte de mentenanță a serverelor și abonamente de internet de mare viteză. Se 
pot efectua și parteneriate public-private, cred că este soluția cea mai fiabilă. 

•	Achiziția de terminale pentru a facilita accesul la resursele digitale
Achiziția terminalelor (tabelete, laptop-uri, PC-uri, etc) trebuie făcută în ordi-

nea necesității: mai întâi pentru cei din medii defavorizate și pentru cei mai tineri, 
urmând să beneficiez de program, inițial la cerere și cei cu resurse financiare mai 
bune și mai în vârstă. Prioritatea legată de vârstă consider că este esențială, deoare-
ce tinerii pot acumula mai multe cunoștințe și le pot aprofunda mai puternic. Ter-
minalele vor fi oferite în custodie, pe bază de semnătură a utilizatorului final (sau 
al reprezentantului legal al acestuia), doar pe perioada de desfășurare a studiilor. 
Terminalele trebuie să respecte cerințe minime de hardware, pentru că programele 
și platformele educaționale nu necesită cerințe ridicate de tip hardware. 

În vederea finanțării întregului program de digitalizare a educației pe termen 
lung este necesară alocarea bugetară a 6% din PIB pentru Educație, așa cum preve-
de legea, accesarea de fonduri europene și parteneriatele public-private. O evaluare 
corectă a sumelor necesare pentru realizarea obiectivului este greu de prezis până 
ce nu se fac analize concrete și amănunțite. 



Cât educăm, și ce, online?1

Marian Staș
 

Și eu sunt parte din existenţa profesională online. Interacţionez cu studenţii mei 
masteranzi (formarea formatorilor) de la Științele Educației, cu echipa de instruc-
tori de la Harvard Kennedy School (din care sunt parte), cu clienți (în conferinţe 
corporate), cu profesori (în videodialoguri despre școli-pilot) etc. În acest context, 
ancora prescriptivă a textului de faţă mi-a picat la ţanc. Lecţii bune de pus în fapt. 

Context: #zoomfatigue 
La fel de bine, poate fi #meetfatigue. #skypefatigue. #hangoutsfatigue. #googleclassro-
omfatigue. #whatsappbigtimefatigue…

#younameit!…
Ca principiu, în opinia mea, absolutizarea cantitativ-calitativă a oricărui mediu 

(tele)digital nu are cum duce foarte departe, ca eficienţă a interacţiunii (de învăţare 
ori de alt fel), din toate raţiunile omenești posibile. Și spun acest lucru cât se poate 
de firesc și detașat, atât ca profesor, dar și în calitate de inginer de specialitate (sis-
teme informatice-calculatoare electronice) și coautor al, probabil, uneia dintre 
primele cărţi de instruire asistată de calculator publicate la noi (mare minune 
mare: azi am găsit link pentru volumul apărut în… 1991, toamna – yeeey!... ). 
Tocmai din acest motiv, ancora INSEAD-Clemson / BBC menţionată în preambul 
mi s-a lipit de suflet și de minte ca marca de scrisoare, drept pentru care fac aici o 
scurtă lectură critică, sintetizând principalele teme relevante pentru mine. (NB. 
Autorii studiului prezentat de BBC au în vedere interacţiunile online în sens larg, 
nu pe cele educaţionale în particular – tocmai de aceea, am decis ca, prin titlul pos-
tării, să focalizez invitaţia mea pe a trece rezultatele descrise mai jos prin filtrul 
interacţiunii la distanţă în universul specific educaţional.)

Primul fapt enunţat este următorul: interacţiunea video, pur și simplu, 
prin natura sa ne solicită mai mult decât conversaţia faţă în faţă, în viu.

1 Material publicat anterior pe platforma Adevarul, la adresa: https://m.adevarul.ro/educatie/
scoala/cAt-educam-ce-onlinei-1_5eac225e5163ec427152d21e/index.html 
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“Our minds are together when our bodies feel we’re not. That dissonance, which cau-
ses people to have conflicting feelings, is exhausting. You cannot relax into the conversa-
tion naturally.” (Minţile noastre sunt împreună, atunci când corpurile noastre simt 
că nu sunt. Această disonanţă, care îi face pe oameni să trăiască sentimente ce se 
bat cap în cap, este epuizantă. Nu te poţi relaxa, în mod natural, într-o astfel de 
conversaţie)

Tăcerea, la rândul său, are o dinamică distorsionată a perceperii sale de 
către interlocutori.

“Silence creates a natural rhythm in a real-life conversation. However, when it hap-
pens in a video call, you became anxious about the technology.” (Tăcerea creează un 
ritm natural într-o conversaţie ne-intermediată digital. În momentul în care (tăce-
rea) se instalează într-un apel video, devenim nerăbdători-neliniștiţi că tehnologia 
ne joacă feste)

De asemenea, faptul de a fi ca pe scenă, de a ne simţi văzuţi de toţi ca la 
spectacol, nu este nici el de natură să ne facă să ne simţim în largul nostru, pe cei 
mai mulţi dintre noi.

“When you’re on a video conference, you know everybody’s looking at you; you are on 
stage, so there comes the social pressure and feeling like you need to perform. Being per-
formative is nerve-wracking and more stressful.” (Într-o videoconferinţă, știi că toţi 
de uită la tine; suntem pe scenă, și de aici apare presiunea socială și impulsul de a 
te simţi că trebuie să dai bine în lumina reflectoarelor. Postura de a presta în văzul 
tuturor toacă, pur și simplu, nervii și sporește stresul)

În fine (pentru obiectivele textului de faţă), poate cel mai presant pentru mine 
factor-sursă al stării de #zoomfatigue (laolaltă cu toate celelalte, #younameit) se 
regăsește în bulversarea obiectivă, brutală a unei stări proprii prin definiţie 
naturii noastre umane, anume ceea ce în engleză poartă numele de self-com-
plexity theory). Pe românește, dacă eu am înţeles bine, aceasta înseamnă că noi 
funcţionăm firesc, normal atunci când NU AMESTECĂM vieţile noastre în-
tre ele: viaţa profesională e una; prietenii înseamnă altceva; universul casei și fa-
miliei noastre e din cu totul alt film decât celelalte, și tot așa. Cum zice sursa citată 
în textul BBC, prin firea lucrurilor nu ţinem toate ouăle existeţei noastre în același coș 
cognitiv. Or, atunci când basculanta lui Dorel online cu crâmpeie de viaţă din toate 
ipostazele noastre umane publice se descarcă brutal-incontrolabil-fărăvoianoastră 
fix în mijlocul casei, în universul nostru cel mai intim și mai protejat, atunci simţim 
că parcă ne ia Dumnezeu minţile.

“Most of our social roles happen in different places, but now the context has collap-
sed,” […] “Imagine if you go to a bar, and in the same bar you talk with your professors, 
meet your parents or date someone, isn’t it weird? That’s what we’re doing now… We are 
confined in our own space, in the context of a very anxiety-provoking crisis, and our only 
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space for interaction is a computer window.” (Cele mai multe dintre rolurile pe care 
le jucăm se petrec în locuri diferite; or, acum, tot contextul a colapsat […] Imagi-
nează-ţi că intri într-un bar, și în același bar discuţi și cu profesorii tăi, te vezi și 
cu părinţii tăi, și mai ai și o întâlnire romantică... Nu e ciudat? Exact asta facem 
acum... Suntem îngrădiţi în propriul nostru spaţiu, în contextul unei crize extrem 
de generatoare de anxietate, și singurul nostru spaţiu de interacţiune devine ecra-
nul unui computer)

Atât, acum. Vă las plăcerea și curiozitatea de a parcurge informaţia în lectură 
proprie, reflectând la rezultatele prezentate de autori și, mai ales, la conţinutul sec-
ţiunii următoare. 

Soluții: zoom, sau skype, sau meet, sau hangouts – răul și binele necesare
Acum, fie că vrem-fie că nu vrem, subiectul propoziţiei noastre – zoom, sau skype, 
sau meet, sau hangouts, sau orice altceva – este deopotrivă răul necesar, dar și binele 
necesar, în măsura în care acţionăm înţelept, nu bezmetic.

Pe mine, de pildă, principiul Soft + Hard = SMART, caz particular de mana-
gement al polarităţilor, m-a ajutat de multe ori să ies la liman, inclusiv în in-
teracţiunile educaţionale online. Înţelepciunea românească din bătrâni ne spune 
limpede: ce-i mult, nu-i bun. Probabil că, și în acest caz – ca în multe altele –, arta 
și măiestria noastră ca profesioniști revin, printre altele, la a crea dozajul optim în-
tre #DELOCzoom și #DETOTzoom (#delocmeet & #detotmeet... #younameit), ceea 
ce, în sine, înseamnă o probă de performanţă autentică a educării / educaţiei.

În mod clar, un singur faringosept, oricât de miraculos va fi fiind, nu are cum a 
se erija în panacea, devenind Faringoseptul #theoneandonly. Prin urmare, las des-
chisă această secţiune, de soluţii pentru sindromul #zoomfatigue, invitându-vă la 
un exerciţiu de integritate și, deopotrivă, de altruism:

daţi mai departe (#payitforward) comunităţilor interesate lecţiile de au-
to-cunoaștere, auto-control și bune practici #eduonline care și-au probat viabilita-
tea pentru fiecare dintre voi, în propriul spaţiu de lucru virtual.

#learnUNlearnRELEARN



Introducerea noțiunilor elementare de securitate 
cibernetică în unitățile de învățământ

Carmen Elena Cîrnu, Andreea Dinu

Numeroasele incidente de securitate cibernetică și evoluția atacurilor cibernetice 
din ultima vreme au determinat necesitatea adoptării, la nivel internațional și nați-
onal, a unor politici și strategii în domeniul securității cibernetice. Aceste strategii 
subliniază necesitatea dezvoltării unor capabilități proprii fiecărei țări pentru con-
tracararea atacurilor cibernetice și stabilesc cadrul general de acțiune și cooperare 
pentru limitarea efectelor acestora. Prin aceste strategii se dorește implementarea 
unor măsuri de securitate pentru protecția infrastructurilor cibernetice, în special 
pentru cele care susțin infrastructurile critice naționale (energie, transport, sănă-
tate, industrie, administrație publică) și educarea societății privind conceptele de 
bază în vederea unei bune practici de utilizare a dispozitivelor electronice și a des-
fășurării activității în mediul virtual.

România a adoptat Strategia de securitate cibernetică în anul 2013, având o 
abordare comună la nivelul Uniunii Europene, pentru a putea oferi un răspuns 
prompt la atacurile din spațiul cibernetic. Scopul Strategiei de securitate ciberne-
tică a României este de a defini și menține un spațiu cibernetic sigur, cu un înalt 
grad de reziliență și de încredere. Această strategie prezintă principiile și direcțiile 
importante de acțiune pentru prevenirea și combaterea vulnerabilităților și ame-
nințărilor la adresa securității cibernetice a României.

Principalele obiective stabilite de Strategie sunt: adaptarea cadrului normativ 
la noile amenințări prezente în spațiul cibernetic; fundamentarea și aplicarea ce-
rințelor minime de securitate pentru protejarea infrastructurilor cibernetice națio-
nale; asigurarea rezilienței infrastructurilor cibernetice (capacitatea lor de a rezista 
la materializarea unei amenințări cu întreruperi minime ale funcționării, cu dau-
ne minime, și cu revenirea rapidă la un nivel acceptabil de funcționare); realizarea 
campaniilor de informare și conștientizare a populației privind amenințările și ris-
curile prezente în spațiul cibernetic; dezvoltarea cooperării dintre sectorul public și 
privat la nivel național și internațional.
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Realizarea obiectivelor Strategiei de securitate cibernetică a României presu-
pune conlucrarea dintre sectorul public și sectorul privat, inclusiv prin măsuri de 
prevenție, conștientizare și promovare a oportunităților în domeniul cibernetic.

Stabilirea și definirea tuturor politicilor, normelor și inițiativelor de securitate 
cibernetică au pornit de la necesitatea instituțiilor și a societății de apărare împotri-
va amenințărilor și pericolelor agresive, cu efecte dezastruoase, care în ultimii ani 
au avut parte de o creștere exponențială. Dispozitivele și componentele acestora, 
datorită evoluției tehnologiei, au devenit semnificativ mai puternice și mai versa-
tile pentru a putea susține progresul economic, social și al stilului de viață. Aceste 
dispozitive susțin atât progresul tehnologic, în scopuri benefice, dar susțin deopo-
trivă și dezvoltarea de amenințări cibernetice. 

De aceea, securitatea dispozitivelor utilizate și educarea utilizatorilor cu privi-
re la măsurile de siguranță necesare au devenit extrem de importante, fiind chiar 
esențiale în folosirea zilnică a internetului și a dispozitivelor electronice.

Angajați din cadrul instituțiilor utilizează internetul și dispozitivele electro-
nice ca metode de lucru și pentru comunicare, iar acestei categorii de utilizatori i 
se alătură elevii, studenții și chiar preșcolarii, care, odată cu evoluția tehnologiei, 
au dezvoltat un interes major în exploatarea maximă a capabilităților interne-
tului și dispozitivelor electronice avute la dispoziție. Fie că vorbim de viziona-
rea unui film sau de utilizarea calculatorului în scop educativ, aceștia au acces 
la informație și la o multitudine de aplicații și programe. Însă, nu întotdeauna 
accesul elevilor și studenților la internet este un beneficiu. Aceștia se expun la o 
serie de amenințări, riscând ca identitatea, documentele și intimitatea lor să fie 
compromise. 

 
Fluența nativă în online și cultura de securitate
Este esențial ca orice utilizator de internet și de dispozitive electronice să dețină un 
minim de cunoștințe despre modalitățile de securizare a dispozitivelor și a navigă-
rii pe internet. Educarea în domeniul securității este indiscutabil necesară în rândul 
adulților, ce lucrează în cadrul instituțiilor, și nu numai, însă extrem de importantă 
este și educarea elevilor și studenților datorită utilizării preponderente a mediul 
virtual de către aceștia. Fluența lor nativă cu mediul online și digital nu se traduce 
și prin existența, de la sine, a unei culturi de securitate iar, în absența acesteia, ris-
curile sunt multiplicate. Totodată, tânăra generație reprezintă viitorul progresului 
în orice domeniu, în special în cel tehnologic, fiind fundamentală educarea acestora 
cu privire la normele de siguranță și bune practici privind desfășurarea activităților 
în mediul virtual.

Pentru a prezenta noțiunile și cele mai oportune metode de securitate, este ne-
cesară identificarea unui cadru de predare unde elevii și studenții pot asimila infor-
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mațiile și pot exersa noțiunile învățate. Un cadru ideal pentru învățarea și educarea 
acestora este unitatea de învățământ, fie ea școală sau universitate. Implementarea 
inițiativei de educare și învățare în domeniul securității cibernetice se poate realiza 
sub forma unui curs obligatoriu inclus în programele școlare. În momentul actual, 
introducerea acestei discipline reprezintă o necesitate pentru siguranța cibernetică 
a fiecărui elev și a fiecărui student și vine în susținerea ideii de orientare și către 
noțiuni practice, de zi cu zi, a învățământului românesc.

Introducerea disciplinei obligatorii de elemente fundamentale de securitate ci-
bernetică în școli și universități reprezintă o oportunitate de a aduce la cunoștință 
elevilor situația actuală privind amenințările cibernetice cu care se confruntă soci-
etatea și de a prezenta soluții și metode de apărare împotriva acestora. De aseme-
nea, această inițiativă răspândită în rândul elevilor poate fi chiar și o modalitate de 
conștientizare pentru familiile acestora și pentru cadrele didactice.

Securitatea dispozitivelor și securitatea navigării pe internet se poate realiza ți-
nând cont de doi factori majori: securitatea fizică și securitatea virtuală. Securitatea 
fizică se caracterizează prin metode de securitate la nivel de dispozitive și locațiile 
dispozitivelor precum încuierea birourilor, camerelor ce au servere, dulapurilor etc. 
De asemenea, alte aspecte importante sunt raportarea dispozitivelor pierdute sau 
furate, securizarea imprimantelor din rețea, crearea unei rețele de internet WIFI 
pentru vizitatori separată de cea a instituției, etc.

Securitatea virtuală este caracterizată prin modalități de securizare a aplicați-
ilor, a rețelei de internet sau a soluției de cloud utilizate. Amenințările cibernetice 
în mediul virtual pot fi combătute cu firewall-uri, programe antivirus, autentificare 
cu mai mulți factori, etc.

Scopul principal al disciplinei obligatorii de elemente de securitate ciberneti-
că este de a prezenta elevilor și studenților concepte elementare ce aduc un aport 
major la ghidarea acestora în privința protejării datelor, identității, documentelor 
și activității acestora în mediul virtual. Totodată, după stabilirea conceptelor, este 
extrem de important și demonstrarea aplicabilității acestora prin discutarea de sce-
narii și utilizarea programelor și aplicațiilor ce se ocupă cu protejarea datelor unui 
student. De aceea, implementarea acestei discipline este oportună în unitățile de 
învățământ datorită cadrului educativ pe care acestea îl reprezintă și categoriilor 
diversificate de elevi și studenți. De asemenea, educarea elevilor și studenților este 
mai facilă în unitățile de învățământ, deoarece accesibilitatea la informații elec-
tronice este sporită, în general unitățile de învățământ beneficiind de laboratoare 
dotat cu dispozitive electronice. Astfel, elevii și studenții pot aplica conceptele teo-
retice, înțelegând mult mai bine necesitatea educației lor privind securitatea ciber-
netică și efectele benefice ce pot apărea în urma utilizării programelor și aplicațiilor 
ce asigură securitatea în mediul virtual.
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Curs despre protejarea datelor, identității, documentelor și activității  
în mediul virtual
Disciplina elemente fundamentale de securitate cibernetică poate fi construită ca 
un curs introductiv ce poate acoperi metodele și practicile fundamentale de apărare 
precum: 

•  securizarea fizică a locației și a dispozitivelor;
•  securizarea elementara a dispozitivului ce poate include bune practici de ale-

gerea unei parole, configurarea personalizată a politicilor de securitate și a utilizării 
dispozitivului, etc.;

•  prezentarea programelor de antivirus precum Bitdefender, eset, Norton, 
McAfee, etc.;

•  prezentarea programelor de anti-spyware și utilitatea acestora;
•  prezentarea firewall-urilor și utilitatea acestora;
•  discutarea unor incidente reale prin prezentarea cauzelor, efectelor, soluții-

lor și amenințărilor apărute;
•  discutarea unor noțiuni de etică și siguranță personală în mediul online, 

care să le reducă vulnerabilitatea în fața prădătorilor, a celor care caută să îi radi-
calizeze sau și a practicilor financiare abuzive (precum în jocurile online). Practica 
tot mai des întâlnită a presiunii sociale pentru a transmite poze intime online 
este un element rezolvabil prin educație moral-civică aplicabilă în domeniul ci-
bernetic.

Transmiterea cunoștințelor de la elevi la adulți
Interesul major al introducerii acestei discipline este de a educa elevii și studenții 
în privința metodelor de siguranță și prevenire a incidentelor cibernetice, dar și 
de a forma o bază de cunoștințe în domeniul securității care poate fi transmisă 
mai departe apropiaților. De asemenea, având în posesie cunoștințe fundamenta-
le, acestea se pot aprofunda și studia mai departe în funcție de interesul fiecăruia.

Un aspect foarte important în ceea ce privește modalitatea de elaborare a 
unui curs de securitate cibernetică este reprezentat de categoria de vârstă a elevi-
lor cărora le este adresat. Recomandat ar fi ca această disciplină să fie introdusă 
de la clasa a V-a, deoarece acela este punctul în care elevii încep să folosească activ 
și constant mediul virtual. De asemenea, cursul ar trebui structurat în funcție de 
nivelul de înțelegere și predat cu tehnici potrivite clasei căruia îi este adresat.

Rezultatele dorite în urma implementării în unitățile de învățământ a unei 
discipline cu concepte de bază în domeniul securității cibernetice sunt educarea 
elevilor și a studenților în privința desfășurării în siguranță a activității în mediul 
virtual și formarea în rândul acestora a unor cunoștințe de bază despre securita-
tea cibernetică. Educarea și formarea acestora au ca efecte imediate prevenirea 
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de atacuri și incidente cibernetice, protejarea datelor și identității acestora și a 
familiei lor, și, în mod indirect, răspândirea în societate a conceptelor învățate 
de către ei în cadrul opționalului. Faptul că desfășurarea cursului va avea loc în 
unitățile de învățământ va reprezenta un plus adus domeniului securității, fiind 
o punte între situațiile reale cu care se confruntă societatea pe acest domeniu și 
mediul de învățământ.

 
 



Lupta cu fakenews începe din școala primară.
Anticorpii pentru manipularea online

Horea Mihai Bădău

Educația online, materie de studiu indispensabilă încă din ciclul primar
Educația online trebuie să înceapă din clasele primare. Vloggerii încep să aibă suc-
ces, acum, în 2020, de la vârsta de 7 ani. Copiii ajung la ecrane încă din cărucioare: 
cel mai uzitat mod de a liniști un copil care plânge este să-i arăți pe ecranul telefo-
nului clipuri muzicale colorate, cu versuri naive. Din cărucior învață că telefonul 
e bun, din cărucior învață că mesajul care vine din ecran este unul simpatic, care 
liniștește. Ceea ce-l va face din ce în mai vulnerabil în fața tuturor formelor de ma-
nipulare online, pe măsură ce înaintează în vârstă. Etica online nu se învață din 
online. Companiile care au creat și administrează rețelele sociale au ocolit acest 
subiect, deși platformele lor performează asupra utilizatorilor mai multe programe 
de învățare: i-au obișnuit să nu mai scrie și să comunice prin imagini, să reacțione-
ze aproape exclusiv prin intermediul emoțiilor (prin faptul că toate butoanele de 
reacții sunt emoționale, nu raționale: Îmi place, Ador, Sunt trist, Haha etc), i-au în-
vățat să rămână mereu copii. Rețelele sociale care au, în acest moment, o influență 
mai mare asupra noastră, decât școala, mass-media, prietenii etc, ne învață să ne 
infantilizăm, să nu ne mai maturizăm....Prietenii noștri, cei care ne influențează, 
sunt pe Facebook. Ei nu ne spun ceea ce gândesc, ci ceea ce îi direcționează/ceea 
ce le permite Facebook să spună, prin mecanismele de funcționare ale rețelei. De 
exemplu, fiecare este liber să scrie ce vrea în rețea, dar nu va face asta, pentru că 
știe că anumite postări nu vor avea succes, deci nu va posta adevărul, de exemplu, 
faptul că e trist etc, ci va fi mereu vesel, jucăuș, cu un animal de companie lângă el, 
pentru că asta îi aduce like-uri, întărirea statusului de sine șamd. Va urma linia pro-
pusă de Facebook. Care duce spre infantilizare. Facebook ne invită să regresăm, să 
rămânem copii, iar dacă ne-am maturizat, să ne întoarcem în timp și să copilărim. 
Cum face asta? Iată câteva metode: 

•  Ne propune tot timpul să ne jucăm: pe lângă jocurile din rețea, ne pune la 
dispoziție aplicații cu care să ne jucăm și să aflăm când vom muri, cu cine ne vom 
căsători, cu ce personaj egiptean semănăm etc. 
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•  Ne propune să abandonăm alfabetul scris și să comunicăm prin imagini. 
Exprimarea prin scris este un semn al maturizării cognitive. Facebook ne propune 
să rămânem în stadiul copilăriei, să nu mai facem efort pentru codarea semnifi-
cațiilor în cuvinte și să înlocuim textele prin…stickere. Stickerele, niște personaje 
amuzante de tip desene animate, ne readuc în stadiul copilăriei, în vremurile când 
intram în lumea jocului, prin adoptarea unui personaj – când fetițele erau mămici-
le sau prietenele păpușilor, adică tot păpuși, iar băieții erau personaje din jocurile 
în care se jucau. Acum jocurile copiilor sunt 3 D, iar personajele sunt dinamice și 
apropiate de realitate. Deci jocul, cu ajutorul personajelor, se transferă în rețelele 
sociale, care încep să aibă trăsături de gaming – stickerele sunt unul dintre ele. 
Postăm stickere, adică ne jucăm cu păpuși, cu personaje din desene animate. Ne 
infantilizăm. 

•  De asemenea, postările care au succes pe Facebook sunt cele în care ne infan-
tilizăm. Cele în care ne jucăm, cele în care ne “prostim”, țopăim, ne comportăm ca 
niște copii. Postările de succes nu sunt cele care ne înfățișează în ipostaze “serioa-
se”, ci cele în care ne jucăm, suntem amuzanți, ne copilărim. Cel mai bun exemplu: 
story-urile de tip Snapchat adoptate de Instagram și de Facebook. O postare care 
reprezintă un utilizator pe trotinetă, de exemplu, va avea mai mult succes decât o 
postare în care respectivul utilizator este reprezentat în timp ce lucrează (deși a 
doua îl reprezintă, poate, mai bine). Un iepure pe trotinetă (adică un filtru de tip 
Snapchat-Instagram), crește angajamentul postării cu 100%. 

•  Se spune că “zâmbești frumos ca un copil” sau că râsul ne apropie de copi-
lărie. Răsul în hohote este emoția numărul 1 pe Facebook (cea mai folosită), iar 
amuzamentul este pe locul doi. Deci intrăm în rețelele sociale, ca să ne regăsim 
copilăria, sufletul de copil. Este Lumea Pierdută, a Copilăriei, unde putem rămâne 
copii, unde nu îmbătrânim. Tinerețe fără Bătrânețe și Viață fără de Moarte. 

•  Faptul că avem sute sau mii de prieteni pe Facebook este, de asemenea, un 
comportament infantil. Numai când eram copii ne împrieteneam rapid, cu oricine 
ne zâmbea, era îmbrăcat bine și ne dădea un like. Comportamentul de împrietenire 
pe Facebook este naiv și se rezumă la standarde simple: mă place sau nu. Dacă noul 
prieten ne dă like-uri, ne apreciază, comentează și râde la glumele noastre, se poate 
califica la statutul de prieten interesant pe Facebook. Cam atât cer și copiii când se 
împrietenesc între ei. 

•  Ne invită să nu mai raționăm și să comunicăm prin emoții. Butoanele de re-
acții sunt toate emoționale: îmi place, nu-mi place, sunt furios (o emoție populară 
pe Facebook) etc deci suntem invitați să reacționăm ca niște copii, să ne obișnuim 
cu astfel de reacții, să ne transformăm obiceiurile de comunicare, să ne transfor-
măm și noi. În copii. Care ne exprimăm dorințele, alegerile, gândurile, prin emoții. 
Virtuale. Adică suntem pregătiți pentru Web 4.0. 
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•  Tipul de conținut care are succes pe Facebook este storytellingul. Citim din 
ce în ce mai multe povești. Multe false. 

De ce suntem infantilizați si obișnuiți să ne exprimăm prin emoții? Interese co-
merciale. Toate companiile își doresc clienți care să reacționeze și să treacă la actul 
de cumpărare emoțional. Majoritatea spoturile publicitare își bazează mesajele pe 
emoții. Este mult mai greu să convingi o persoană să performeze actul de cumpă-
rare pe baze raționale și este mult mai ușor să o faci să cumpere compulsiv, pe baza 
emoțiilor. Deci noi-copii suntem clienți mult mai valoroși pentru publicitatea de 
pe Facebook în comparație cu noi-adulți. O comunitate formată din copii este mult 
mai ușor de gestionat decât una formată din adulți. Gândiți-vă că Facebook este un 
sistem totalitar, nu democratic, nu există instanțe umane pe care le poți contacta, 
reclamațiile tale sunt tratate de un sistem imanent, robotizat, care poate da curs 
cererii tale sau nu (de exemplu, dacă reclami un cont fals, el poate fi închis sau nu. 
În cazul în care nu este închis, nu există instanță de recurs). Cu toate acestea, nu s-a 
înregistrat nicio revoltă contra Facebook, pentru ca revoltele copiilor sunt scurte și 
emoționale. Primesc o nouă jucărie/aplicație și uită pentru ce s-au revoltat. 

În concluzie, rețelele sociale ne păstrează, ca utilizatori, în stadiul de elev al ci-
clului primar. De aceea, de aici, de la acest nivel, ai elevului din ciclul primar, trebuie 
acționat pentru crearea comportamentului etic. Cum?

1. Materia Educație Online trebuie să devină materie opțională, dacă nu obli-
gatorie, în ciclul primar. Ce sunt rețelele sociale, ce este Youtube, cum funcționează, 
sunt câteva dintre întrebările la care trebuie să răspundă programa acestor cursuri. 
Primii cursanți trebuie să fie învățătoarele și profesorii. Din păcate, nici ei nu sunt 
formați în acest domeniu. Acum, încă se mai predă în liceu materia opțională Edu-
cație Media, pentru copii care nu se vor mai uita la televizor în perioada adultă, 
pentru că televizoarele vor dispărea peste 10 ani. 1.1. Semnele de circulație rutiere. 
Așa cum învață semnele de circulație rutiere, pentru a nu fi loviți de mașini, copiii 
ar trebui să învețe semnele de circulație online, câteva reguli și legi simple ale on-
line-ului, care trebuie respectate. De exemplu: cine vorbește cu tine în online? Așa 
cum copiii învățau, înainte, să nu aibă încredere în diverse personaje, prin basme și 
povești cu tâlc (Baba Cloanța etc) așa ar trebui să cunoască și câteva reguli de bază 
ale comportamentului în online. Din păcate, cu toate că vârsta de acces în anumite 
platforme depășește 16 ani, foarte multe persoane o încalcă. Pe Facebook se regă-
sesc foarte multe persoane de 12-13 ani, iar cea mai dificilă situație se înregistrează 
pe TikTok unde, deși limita de vârstă este 13 ani +, foarte mulți utilizatori sub 13 
ani se află în rețea și o folosesc pentru servicii sexuale contra-cost. Un stereotip mi-
metizat foarte mult pe TikTok (devenit challenge) este să faci sex cu persoane de 13 
ani. O mare parte a persoanelor din rețea provine din mediul rural, din familii care, 
fie s-au rupt, prin plecarea unuia dintre membri la muncă în străinătate, fie nu reu-
șesc să mai urmărească și să controleze comportamentul copilului din online, ceea 
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ce duce la derapaje cu consecințe extrem de grave, cum ar fi traficul de carne vie. 
Tot ceea ce se întâmplă în aceste rețele ar trebui ambalat sub forma unor povești, de 
tip basm, cartoane colorate și prezentat copiilor din ciclul primar – exact pe tiparul 
basmelor cu personaje pozitive și negative. Ar fi un prim semnal de alarmă înainte 
de a intra în acest mediu periculos, de multe ori, din cauza anturajului neadecvat. O 
trăsătură importantă a rețelelor sociale este comportamentul mimetic, condiție a 
acceptării în comunitate. Ceea ce face adopția și dependența de platforme similară 
altor tipuri de dependențe: de țigări, de alcool, de droguri etc. 

2. Jocuri. Crearea unor colecții de jocuri, cărți de colorat, filmulețe etc, care 
să-I ajute pe copii să învețe comportamentul etic în online, așa cum Monopoly este 
un joc care te învață să fii antreprenor. Copiii ar trebui să fie invitați, prin jocuri 
de roluri, să performeze acțiuni de Etică și Integritate în Online. Cei mai buni ar 
trebui să fie premiați în cadrul unei Gale a Integrității, element care ar trebui să 
facă parte din festivitățile de final de an, în școli. Ar trebui să existe Premii pentru 
Integritate, atât offline, cât și online, așa cum se există premii pentru rezultate 
bună la învățătură. Premiile pentru Integritate ar trebui să fie cel puțin la fel de im-
portante, valoric, ca celelalte, pentru ca elevii să învețe că, fără Integritate nimic nu 
are valoare, nici munca, nici câștigurile etc. Ar trebui să existe o finală a Integrității 
la nivel national, ai cărei finaliști să beneficieze de recompense simbolice: primiri la 
Președintele României, Ministerul Justiției etc. Cu două secțiuni: online și offline. 
Pentru cei care sunt acum în ciclul primar, viața online va fi mult mai importantă 
decât viața offline, pentru că, peste 8 ani, vom trece în Web 5.0, ceea ce înseamnă 
că dispozitivul (telefon, laptop etc) va fuziona cu creierul. Va avea forma unui cip 
implântat în tâmplă, ceea ce va face ca viața, pe care până acum o duceam offline, să 
se transfere, online, în creier. Și să trăim în mințile noastre. Și ale altora. 

3. Nota la Integritate trebuie să înlocuiască nota la Purtare. Este foarte im-
portant acest cuvânt, Integritate și el trebuie să intre în vocabularul școlarilor cât 
mai devreme. Nota 10 nu mai trebuie să fie la Purtare, ci la Integritate, ocazie de a-i 
explica copilului ce înseamnă să ai un comportament integru. Atât în online, cât și 
în offline. Având în vedere că viețile noastre din virtual devin din ce în ce mai mult 
o copie a vieților noastre reale, Integritatea din viața reală va determina o copie în 
oglinda care este viața virtuală.

4. Teama de necunoscut. În Franța este foarte implementat acest concept în 
predare: teama de necunoscut. Rețelele sociale, internetul, reprezintă Necunoscu-
tul. Așa cum am precizat mai devreme, copiii învață încă din cărucior, că rețelele 
sociale și internetul aduc informație pozitivă, liniștitoare, de încredere. Ceea ce-i 
face vulnerabili, pentru că nu mai folosesc instrumente de decriptare, de apărare, 
în fața diferitelor mesaje din ecran. În școlile franceze, rețelele sociale și internetul 
sunt prezentate ca spații necunoscute, în care nu trebuie să ai încredere, așa cum 
nu trebuie să ai încredere, la vârsta copilăriei, în nimic din ce nu-ți este cunoscut. 
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Asta face, de exemplu, ca studenții mei la nivel licență, din Franța, să aibă un com-
portament de tipul: eu nu public multe poze pe Facebook, pentru că nu vreau să 
le dau proprietarilor Facebook. Nu au încredere în ceea ce ar putea face Facebook 
cu fotografiile lor. De asemenea, nu pun multe poze în conturi, pentru a nu deveni 
victima unor perverși etc. Pe scurt, performează un comportament prudent, care 
se răsfrânge și în atitudinea față de informație. Pentru că, elevii francezi mai învață 
un lucru important: 

5. Trasabilitatea. Școala franceză își învață elevii să urmărească mereu traseul 
unui produs, fie că este alimentar (unde a fost produs, cum, ce traseu a urmat până 
a ajuns în raft), fie că este informațional, de aceea elevii și studenții francezi sunt 
foarte atenți și caută mereu sursa informației: cine a spus, cine a scris? Pentru că au 
această deprindere a trasabilității. Ceea ce face, de exemplu, ca în supermarketurile 
franțuzești, producătorii să anunțe că cutare specie de pește este pescuită la undiță, 
nu la năvod (pentru că consumatorii sunt atenți și vor aprecia acest lucru) sau că 
somonul este sălbatic, dar a fost pescuit din preajma crescătoriilor, deci ar fi putut 
să consume și el antibiotice sau furaje care au scăpat prin plase. Conceptul de tra-
sabilitate inclus în modul de predare al tuturor materiilor (așa cum se întâmplă la 
materia Istorie, de exemplu), ar crea deprinderi de decriptare aplicabile înclusiv în 
selecția și consumul informațiilor online.

6. Munca în echipă. Platformele cu cel mai ridicat grad de risc sunt cele mar-
ginale, unde copiii se refugiază pentru a nu fi găsiți, urmăriți, de părinți. În această 
categorie intră TikTok, așa a fost Snpachat, așa a ajuns să fie adoptat Instagram. 
Platformele respective, cum este TikTok prezintă, așa cum am spus, un grad mare 
de risc și pentru că nu se află niciun părinte acolo. Toți părinții sunt pe Facebook. 
Și nu s-au deplasat după copii, nici pe Instagram. Ar trebui să intre pe TikTok, ar 
trebui să fie alături de copii pe toate platformele pe care le adoptă, așa cum sunt 
alături de ei cînd ies în parc și îi supraveghează atunci când se joacă cu alți copii 
(ne referim aici la copiii din ciclul primar). Aceeași situație este și pe Youtube, unde 
copii de 10-12 ani vorbesc despre dezvirginare, de exemplu, fără ca niciun adult să 
reacționeze sau să știe. Se laudă și distribuie moduri în care îți poți păcăli/minți 
părinții, comportament care se dezvoltă și pentru că....nu este niciun părinte acolo. 
Părinții trebuie să fie alături de copiii lor în platformele pe care le adoptă, măcar 
până la 16 ani. Face parte din atribuțiile unui părinte. Pe TikTok este un challenge 
adoptat mimetic în care fete minore stau pe marginea drumului, la autostop, aștep-
tând să le ia, citez, “un Dincă”. Să trăiască o aventură. Știe cineva ca există așa ceva? 
Tot în echipă cu copiii trebuie să fie și învățătorii și profesorii. Cum? Prin folosirea 
platformelor unde se află copiii în mod educational. Youtube poate fi folosit în mul-
tiple moduri extrem de atractive și educaționale, în ciclul primar. La fel și TikTok 
care este, totuși, o platformă pentru distribuirea unor mesaje ambalate musical. O 
excelentă oportunitate pentru ambalarea mesajelor educaționale!



Cyberbullying (hărțuirea cibernetică)

Adrian Victor Vevera, Alexandra Raluca Albescu 

Introducere
Dezvoltarea Internetului a creat un mediu de comunicare care există în afara li-
mitelor și structurii „lumii reale”, precum și departe de ochii părinților. În timp ce 
Internetul aduce beneficii majore tinerilor în ceea ce privește educația, exprimarea 
de sine și dezvoltarea socială, utilizarea acestuia implică, de asemenea, un spectru 
larg de riscuri la care copiii sunt mai vulnerabili decât adulții. În timp ce copiii și 
adolescenții se bucură de libertatea pe care o poate aduce Internetul și anonimatul 
on-line, acestea poartă și pericole ascunse, cum ar fi prădătorii sexuali și hărțuirea 
cibernetică.

Internetul a oferit un nou mediu prin care exploatarea, maltratarea, abuzul 
sexual și emoțional al tinerilor se pot propaga. Acesta oferă hărțuitorilor acces in-
stantaneu la un grup mare de potențiale victime, precum și posibilitatea de a-și crea 
propriile „comunități” pentru a face schimb de idei și de experiențe, precum și de a 
forma o bază de date cu potențiale victime.

Multe dintre riscurile pe care le prezintă Internetul pot fi atenuate în cazul în 
care tinerii își păstrează, într-un mod proactiv, intimitatea online. În acest sens, 
este necesar ca aceștia să fie mai conștienți de consecințele dezvăluirii informațiilor 
de identificare online, deoarece, din păcate, mulți tineri nu recunosc cu ușurință 
situațiile în care divulgarea informațiilor i-ar putea pune în pericol. Majoritatea 
tinerilor au tendința de a vedea interacțiunea online și offline, ca parte a aceleiași 
realități, și au mai multă încredere în persoanele cu care interacționează online de-
cât în părinții lor. De asemenea, aceștia consideră că informațiile pe care aleg să le 
împărtășească vor rămâne în cercul virtual de prieteni, și nu înțeleg că, mai târziu, 
aceste informații private ajung să fie diseminate și să se întoarcă împotriva lor.

Definirea termenului de Cyberbullying
Când vine vorba de identificarea și atragerea potențialelor victime, Internetul oferă 
numeroase oportunități și avantaje pentru hărțuitorii cibernetici. Cyberbullying-ul, 
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după cum sugerează și denumirea, reprezintă o formă a hărțuirii tradiționale, ma-
nifestată însă, la nivel informatic, prin intermediul Internetului și a altor tehnologii 
moderne. Termenul de Cyberbullying nici măcar nu a existat cu un deceniu în urmă, 
însă problema a devenit astăzi una des întâlnită și discutată. Specialistul canadi-
an în educație, Bill Belsey, a fost cel care a lansat acest termen, definindu-l astfel: 
”Cyberbullying-ul implică utilizarea tehnologiilor informaţionale și comunicaţionale 
pentru a sprijini un comportament deliberat, repetat și ostil, desfășurat de către un 
individ sau un grup, care este destinat să aducă prejudicii altor persoane” [2].

Hărțuirea cibernetică presupune diferite forme ale abuzului psihologic comis 
prin acte de hărțuire, transmise prin tehnologiile de informare și comunicare, cum 
ar fi Internetul, telefonul mobil sau rețelele de tip wireless ori bluetooth. Aceste 
acte de hărțuire au ca scop amenințarea, intimidarea sau insultarea victimelor. Ele 
au un caracter repetitiv, putând fi comise atât de către un singur individ cât și de 
grupuri de persoane. Totodată, ”termenul de Cyberbullying se folosește doar atunci 
când părțile implicate sunt copii sau adolescenți, în cazul adulților folosindu-se ter-
meni distincți precum Cyber-harrasment sau Cyberstalking” [5].

Cu toate că se aseamănă cu hărțuirea tradițională, Cyberbullying-ul poate avea o 
gravitate mai mare asupra victimei din cauza faptului că agresorul se află sub protec-
ția anonimatului, săvârșind acțiuni pe care, în viața reală, nu le-ar fi comis. Astfel, vic-
tima devine mai ușor de exploatat, informațiile postate în mediul online persistând 
suficient de mult timp încât să își atingă scopul. Agresiunea cibernetică periclitează 
viața personală a victimei, în toate mediile în care aceasta se manifestă. Agresorul 
subestimează uneori efectele acțiunilor sale, considerând totul o simplă distracție sau 
joacă, totuși, pentru victimă, în unele cazuri, repercusiunile se pot dovedi chiar fatale.

Când agresiunea se întâmplă în mediul online, apar câteva elemente distinc-
tive:

•  în timp ce unele agresiuni sunt destul de explicite, cum ar fi împingerea sau 
distrugerea bunurilor, se întâmplă ca hărțuirea cibernetică să fie mult mai dificil de 
detectat de către adulți;

•  cei care sunt agresați se pot afla în situația în care să nu cunoască cine per-
petuează acest comportament;

•  informațiile pot fi partajate ușor și rapid, ceea ce face dificilă limitarea sau 
oprirea mesajelor negative;

•  persoana agresivă nu vede răspunsul imediat al victimei sale, vătămarea pro-
dusă și repercusiunile faptelor sale.

Tipuri și metode de Cyberbullying
Există moduri diferite prin care hărțuitorii ajung la victimele lor, inclusiv prin uti-
lizarea mesajelor instant pe site-uri web de social networking, prin mesaje text sau 
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apeluri telefonice. Hărțuirea cibernetică este un fenomen complex, având mai mul-
te forme de manifestare. Conform site-ului inițiat de Kaspersky privind siguranța 
copiilor online, au fost identificate următoarele forme de manifestare a hărțuirii 
cibernetice:

1. Gossip (bârfa) – presupune postarea, în mediul online, a unor declarații pu-
blice speculative, ce pot denigra reputația unei persoane sau pot instiga și alte per-
soane în a adopta un comportament restrictiv față de victima în cauză;

2. Exclusion (excluderea) – presupune excluderea din grupuri sau activități 
online a unei persoane, nefiind considerată demnă de a face parte din acestea;

3. Harassment (hărțuirea) – presupune batjocura constantă și deliberată față 
de o persoană;Cyber stalking (urmărirea online) – presupune însușirea unui com-
portament de hărțuire intimidant, cu scopul de a aduce conflictul în viața reală. 
Acest tip de comportament se manifestă atunci când hărțuitorul solicită o întâlnire 
față în față cu victima, amenințând-o, de data aceasta, fizic;

4. Trolling (întărâtarea) – este o formă de hărțuire cibernetică realizată prin 
insultarea violentă a unei persoane, în mediul online, atât de tare încât să provoace 
victima să răspundă. De obicei, aceste atacuri sunt personale și instigă mânia victi-
mei, făcând-o să se piardă cu firea și să răspundă într-un mod negativ;

5. Comments (comentarii) – presupune postarea de răspunsuri negative și 
denigrante la adresa unor fotografii, clipuri video sau mesaje, postate de o anumită 
persoană în mediul online;

6. Dissing (insistența abuzivă) – presupune trimiterea permanentă de mesaje 
sau e-mailuri către o anumită persoană, în pofida refuzului ei de a răspunde și de a 
comunica;

7. Fake profiles (profiluri false) – sunt profilurile create de către agresorii ci-
bernetici ce își însușesc identitatea altor persoane, cu scopul de a facilita comuni-
carea cu victimele lor. Sub protecția anonimatului, agresorii își amenință victimele 
sau, alteori, își însușesc chiar identitatea victimei în discuțiile cu alte persoane;

8. Trickery (înșelăciunea) – înșelăciunea este actul câștigării încrederii unei 
victime, astfel încât aceasta să dezvăluie secrete sau informații stânjenitoare, pe 
care agresorul le postează online. Agresorul îi insuflă victimei sale un fals senti-
ment de securitate și de prietenie, înainte de a-i înșela încrederea;

9. Fraping (sabotarea) – presupune modificarea neautorizată a informațiilor 
de pe pagina personală a unei persoane. Această modificare are loc într-un context 
offline, atunci când victima își lasă telefonul sau computerul deblocat sau în condi-
țiile în care victima nu își restricționează accesul la dispozitive. Sabotarea include 
și comunicarea în numele victimei cu persoane cunoscute sau necunoscute, pentru 
a-i denigra reputația;



536 / Caiet documentar 5 Calitatea vieții

10. Happy slapping (înregistrarea video a atacurilor) – presupune ca agresorul 
să filmeze victima în timp ce o atacă și să distribuie clipul video în mediul online, în 
acest mod crescând gradul de umilință la care este supusă victima.

De asemenea, Cyberbullying-ul poate include mai multe tipuri de discriminare: 
hărțuirea orientată spre rasism și religie, agresiunea legată de orientarea sexuală 
(agresiune homofobă sau bifobă), agresiunea legată de identitatea de gen (agresiu-
ne transfobă) și intimidarea oamenilor cu nevoi speciale sau dizabilități.

Cine sunt Cyberbullies și care este impactul lor asupra victimelor?
Cyberbullies nu trebuie să fie puternici sau rapizi, ei au nevoie doar de acces la un 
telefon mobil sau la un computer și de dorința de a teroriza. Oricine poate fi un 
Cyberbully, iar astfel de persoane au, de obicei, câteva îngrijorări cu privire la con-
fruntarea față în față cu victimele lor. De fapt, anonimatul hărțuirii cibernetice este 
unul dintre principalele motive pentru care o persoană care, în mod normal, nu ar 
fi devenit un hărțuitor tradițional să devină un Cyberbully.

Hărțuitorii din mediul online sunt atât de gen feminin cât și de gen masculin. 
Asemănător cu agresorii tradiționali, Cyberbullies tind să aibă relații precare cu 
familiile lor și își petrec cea mai mare parte din timp în mediului online. Un Cyber-
bully poate să fie o persoană cunoscută de victimă, sau nu, hărțuitorii din mediul 
online rămânând adesea anonimi, ceea ce face dificil, sau chiar imposibil, ca victi-
mele să le cunoască adevărata identitate.

Programul ”STOP Cyberbullying” descrie patru tipuri principale de Cyber-
bullies:

•  ”Vengeful Angel” (Îngerul Răzbunător) - nu se vede pe sine însuși ca fiind un 
hărțuitor, ci mai degrabă un răzbunător, deoarece, de cele mai multe ori, se implică 
în procesul de hărțuire în încercarea de a proteja un prieten care este agresat tradi-
țional sau în mediul online;

•  ”Power-Hungry” (Avidul de Putere) - vrea să-și exercite autoritatea și contro-
lul asupra celorlalți prin intermediul sentimentului de frică și este, deseori, victimă 
a agresiunii tradiționale;

•  ”Mean Girls’” (Fetele Rele) - agresiunea cibernetică apare adesea într-un 
grup de oameni, autorii sunt, de obicei, plictisiți și caută divertisment;

•  ”Inadvertent” (Necugetatul) – acest tip de Cyberbully nu intenționează să 
provoace rău, el răspunde fără să se gândească la consecințele acțiunilor lui.

Daunele emoționale care pot rezulta din hărțuirea cibernetică este semnifica-
tivă. Victimele agresiunii tradiționale, de multe ori, suferă de depresie, anxietate, 
eșec școlar și chiar încep să evite școala. Victimele hărțuirii cibernetice suferă un 
prejudiciu psihologic mai mare datorită informațiilor dureroase care sunt dispo-
nibile, pentru public, 24 de ore pe zi, agresorii sunt adesea anonimi, victimizarea 
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este continuă și inevitabilă și, de multe ori, este dificil de îndepărtat materialele 
publicate. Adolescenții pot fi reticenți în a le spune adulților despre abuzul la care 
sunt supuși deoarece, sunt traumatizați emoțional, consideră că este vina lor, sau 
își fac griji că activitățile lor online sau utilizarea telefonului mobil vor fi restric-
ționate.

Concluzii
Internetul a transformat modul în care interacționăm cu semenii noștri și a des-
chis căi de comunicare agresivă și de hărțuire în mediul virtual, ceea ce a generat 
preocupări legate de siguranța acestor activități online. Pe măsură ce utilizarea In-
ternetului de către tineri crește cu pași repezi, la fel se întâmplă și cu preocupările 
legate de siguranța lor online. Asigurarea unui mediu sigur necesită o înțelegere 
aprofundată a riscurilor cu care se confruntă tinerii în mediul virtual, precum și a 
soluțiilor posibile pentru reducerea acestora.

Hărțuirea cibernetică este una dintre cele mai semnificative problemele care 
poate apărea în mediul virtual, de aceea, este foarte important ca tinerii și părinții 
să cunoască strategiile elementare de prevenire a hărțuirii cibernetice, și anume:

•  autoeducarea - pentru a preveni hărțuirea cibernetică, trebuie ca atât tinerii 
cât și adulții să înțeleagă exact ce constituie cyberbullying-ul, cum și unde se des-
fășoară;

•  încurajarea tinerilor să nu dezvăluie informații de identificare, în mediul on-
line;

•  configurarea setărilor de confidențialitate - restricționarea accesului la pro-
priul profil pentru persoanele necunoscute;

•  căutarea numelui propriu pe toate motoarele de căutare importante pentru 
a urmări ce informații personale sau fotografii apar. În cazul în care apar informații 
pe care cyberbullies le pot folosi, acestea trebuiesc eliminate;

•  ignorarea și ștergerea mesajelor de la persoane necunoscute;
•  limitarea, în mod corespunzător, a ceea ce tinerii postează online;
•  părinții și alți adulți responsabili de siguranța adolescenților ar trebui să se 

implice prin monitorizarea corespunzătoare a activității acestora în mediul online.
•  utilizarea adreselor IP pentru urmărirea și blocarea agresorilor;
•  schimbarea contului de utilizator, în momentul în care începe hărțuirea ci-

bernetică;
Caracteristicile și condițiile legate de schimbările de putere și de decăderile 

comportamentale și etice din spațiul cibernetic, sugerează o obligație a adulților 
și a instituțiilor publice, care influențează viața tinerilor, să lucreze pentru o mai 
bună supraveghere și atenție la acțiunile din online ale adolescenților.
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Agresiunea cibernetică este adesea o prelungire a agresiunii din lumea reală. 
În concluzie, interacțiunile virtuale nu ar trebui să fie considerate doar o fantezie, 
deoarece sunt reale pentru toți tinerii din zilele noastre.
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Drumul spre învățare exponențială:  
un SMART LAB în fiecare școală

Andreea Paul

Copilul Ryu din Japonia este egal cu Andrei din România sau cu Heidi din Germa-
nia, cu Frida din Finlanda sau John din SUA, cu Sandra de la oraș și Vasile de la sat, 
pentru mine, părinte și profesoară. Toți au drepturi egale la educație de calitate...
cel puțin așa ar trebui să fie. În realitate, un copil născut în România își atinge doar 
60% din potențialul său de productivitate odată ajuns adult, relevă raportul Băn-
cii Mondiale, „Markets and People: Romania Country Economic Memorandul”, 2020, 
cu extremele sale pozitive București-Ilfov (cu un indice al capitalului uman de 68%), 
urmată îndeaproape de județul Cluj (65%) și extremele negative, din județele care 
oferă cele mai mici oportunități de educație, sănătate și speranță de viață, precum 
Satu Mare (53%), Călărași (52%), Ialomița (52%) și Giurgiu (51%) (World Bank, 
2020). Resursa umană talentată care simte că nu își poate atinge potențialul acasă 
pleacă din țară sau se risipește. Să fie întâmplătoare poziția noastră în topul ru-
șinii mondiale din perspectiva capacității de a ne reține resursa umană talentată 
în țară? Suntem pe locul 132 în lume din 137 de țări analizate din acest punct de 
vedere, în ultimul Raport global al Competitivității. Ne cheamă la vreo acțiune? 
De ce ne risipim cea mai valoroasă resursă: resursa umană? Dacă atât am reușit să 
facem până acum pentru copiii noștri, cum tratăm provocările viitorului? Cum ne 
pregătim tinerele generații pentru noua hartă a meseriilor viitorului? Nomenclato-
rul de competențe se schimbă radical, în tonul salturilor tehnologice disruptive pe 
care le experimentăm la începutul mileniului al treilea Pasionată fiind de economia 
viitorului, am înțeles că alfabetizarea tehnologică și digitală a devenit la fel de im-
portantă azi ca alfabetizarea funcțională pentru calitatea vieții. Dacă viitorul este 
digital, atunci școala ar trebui să fie azi digitală. Accesul gratuit al tuturor copiilor 
din România la educație digitală inteligentă este misiunea INACO, o comunitate cu 
60 de profesioniști voluntari ai Asociației INACO – Inițiativa pentru Competitivi-
tate, pe care am construit-o acum 3 ani, în speranța că putem da o șansă copiilor 
noștri aici, acasă, în speranța că putem construi împreună o Românie educată, o 
Românie competitivă. 
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Ghidul Meseriilor Viitorului
Creativi, existăm. Creativi și digitalizați, trăim bine. Creativi, digitalizați și auto-
matizați inteligent, câștigăm. Competențele în înțelegerea limbajului mașinilor, în 
programare, analiza bazelor de date mari, în design și tehnica materialelor, în im-
primarea 3D, robotică, inteligență artificială, internetul tuturor lucrurilor sau blo-
ckchain sunt deja la mare căutare în toate domeniile de activitate, de la agricultură 
până la astronomie. Apar și dispar meserii cu viteze fără precedent în istoria ome-
nirii. Toate meseriile noi sunt importante, dar explozia din domeniile biotehnolo-
giilor și a citogeneticii, perspectivele turismului virtual sau ale mineritului spațial 
ne uimesc azi. Joburile algoritmice, repetitive, vor fi mai devreme sau mai târziu 
integral automatizate. Joburile euristice, care necesită creativitate sau soluții noi, 
nu. De altfel toate strategiile de automatizare au în centrul lor omul, cu nevoile sale 
a de a reduce timpul petrecut la muncă, de a flexibila programul de muncă, de a 
reduce costurile, de a produce mai rapid, de a reduce impactul asupra mediului, de 
a munci mai eficient, deci mai inteligent.

Ghidul Meseriilor Viitorului, pe care INACO l-a publicat în două ediții (2018, 
2019), răspunde pe larg la două provocatoare întrebări: care sunt noile meserii pen-
tru care ne pregătim azi copiii? care sunt competențele necesare lor în viitor? Acest 
ghid, descrie cu exemple practice mega-tendințele tehnologice actuale, pe înțelesul 
tinerilor de orice vârstă, al profesorilor și oricărui adult interesat de învățare pe tot 
parcursul vieții, și este liber accesibil on-line, atât în limba română, cât și în engleză 
(INACO.a.b, 2019).

Educația nu mai poate face abstracție de noile nevoi ale capitalului uman, de 
a munci mai puțin, mai inteligent, mai etic și digital! Prin intermediul cursurilor 
on-line, elevii din orice colț al țării cu acces la internet, pot participa la cursurile 
oricărui profesor bun, din orice alt colț al lumi. Tipăriturile, internetul au democra-
tizat accesul la cunoaștere în două valuri puternice. Educația on-line și accesul liber 
la resursele globale de cunoaștere, pe care le experimentăm cu toții în plină criză 
COVID-19, potențează cel de-al doilea val. 

Națiunile, regiunile, școlile, familiile care înțeleg că elevii de azi au nevoie de 
o nouă strategie educațională - cu un cu un curriculum inovativ, adaptat la nevoile 
generațiilor actuale și viitoare -, de oameni deschiși adaptării la noile tehnologii - 
nu doar de profesori buni de matematică, română, engleză sau vocaționali…, ci și 
de cei de informatică și TIC -, de o infrastructură nouă educațională, au înțeles pe 
bune nevoile reale pentru dezvoltarea competențelor generațiilor actuale. 

Într-un sondaj pe care INACO l-a derulat cu elevii din clasele liceale terminale 
din 16 unități de învățământ în perioada septembrie-noiembrie 2018: doi din trei 
elevi români considerau că noile meserii ale viitorului vin din domeniile roboticii, 
inteligenței artificiale, calculatoarelor și imprimării 3D (INACO.c, 2018). Cererea 
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pieței muncii de manageri de echipe mixte: oameni-roboți, de noi competențe și 
meserii, crește exponențial. Lumea se schimbă. 

„Andreea, fă ceva!”
„Andreea, fă ceva!” a fost reacția unui elev din clasa a XII-a, unul dintre miile de 
elevi de toate vârstele cu care am dezbătut pe îndelete Ghidul meseriilor viitorului 
în sesiuni de instruire non-formale în zeci de școli din țară. George mi-a cerut cu 
mâna întinsă, la scenă deschisă, ”să fac ceva” ca ei să poată practica noile tehnologii 
4.0 despre care le vorbeam în Ghid încă din școală. Mi s-au tăiat genunchii ... cre-
deam că nu stă în puterea mea ... Și am făcut „ceva”. La început am donat câte o im-
primantă 3D în patru licee diferite din țară. Dar am înțeles repede că nu e suficient. 
Alte ONG-uri de profil au făcut același lucru. Am înțeles că trebuie să trecem la o 
nouă etapă și am creat un model inovativ de laborator educațional digital inteligent 
pentru elevi, dotat cu tehnologii 4.0 integrate, în oglindă cu structura Ghidului Me-
seriilor Viitorului, la fel de necesar azi în școli ca și sala de sport, laboratorul de 
fizică, chimie, biologie sau geografie, în plină revoluție digitală a omenirii. 

Pe lângă profesori dedicați avem nevoie de o nouă infrastructură școlară, pen-
tru ca elevii să se poată împrieteni cu tehnologiile 4.0, să-și antreneze creativitatea, 
capacitatea de lucra colaborativ în echipe și pentru a deprinde noile tehnici de învă-
țare accelerată pentru educație exponențială. De ce? Pentru că singura certitudine 
a prezentului este schimbarea însăși, iar stocul de cunoaștere crește exponențial. 
Învățarea însăși nu mai poate rămâne liniară, ci ea trebuie să țină pasul cu noile 
tendințe. De aceea am creat conceptul de școală exponențială și primul Smart Lab 
din școlile țării.

Primul SMART LAB din școlile României
Așa s-a născut în data de 17 mai 2019 (chiar de ziua școlii beneficiare), pri-
mul SMART LAB 4.0 din școlile României, creat de INACO, cu cinci imprimante 3D, 
un scanner 3D, un robot educațional multifuncțional, șase perechi de ochelari de 
realitate virtuală, în laboratorul de informatică al Școlii generale nr. 45 Titu Maio-
rescu din București care avea deja o tablă interactivă și 30 de calculatoare (INACO 
d, 2019). Am integrat aparatele inteligente, am adus programele aferente de sof-
tware, conținut educațional digital pentru toate materiile școlare și extra-școlare, 
materiale consumabile necesare primilor trei ani de funcționare, am asigurat men-
tenanța pentru primul an de funcționare, mobilierul suport pentru noile aparate și 
am instruit cadrele didactice pentru a integra noile tehnologii în metodele proprii 
pedagogice. 

INACO a asigurat trainingul profesorilor și a învățătorilor timp de o săptămâ-
nă, câte două ore pe zi, cu multiple exemple de cazuri practice și curriculum 3D 



542 / Caiet documentar 5 Calitatea vieții

adaptat pentru activitățile STEM 8-10 și 11-14 ani, liber accesibile online. Au par-
ticipat 24 de cadre didactice ale școlii Titu Maiorescu. Păream extratereștri ... la 
început am fost priviți de unii cu indulgență și cu suspiciuni multe de către cadrele 
didactice care predau alte materii decât TIC, dar cu toții erau mândri că eram prima 
școală din țară cu un Smart Lab. Mulți credeau că laboratorul este mai degrabă de-
dicat informaticii. Punct. Au descoperit aplicațiile fantastice din domeniile biologi-
ei, istoriei, geografiei, limbilor străine, arte etc. pe parcursul sesiunilor de instruire. 
La un an distanță, în plină criză COVID-19, toate cadrele didactice au fost obligate 
să treacă la educația on-line, iar utilitatea sesiunilor de instruire a crescut exponen-
țial în percepția adulților.

Tinerele generații sunt digitale, iar școala și metodele pedagogice sunt chemate 
să se adapteze noilor oportunități tehnologice pentru a captiva elevii de azi, pentru 
a le stimula creativitatea, imaginația și asimilarea mult mai prietenoasă, pragmati-
că a cunoștințelor, pentru dezvoltarea de noi abilități. Aplicațiile educaționale ale 
noilor tehnologii 4.0 sunt fabuloase, iar librăria online de resurse în acest sens este 
ofertantă în marea majoritate a materiilor școlare, încă din clasa a doua. 

Primul Smart Lab din școlile României a fost dezvoltat de organizația negu-
vernamentală INACO prin crowd-funding privat, la care au contribuit companii 
precum Castrol, Neste Automotive și Ingenio Software. Costul proiectului s-a ri-
dicat la 40 de mii de euro. Am avut multe de învățat din primul proiect pilot, iar la 
următoarele trei Smart Lab-uri ne-am perfecționat semnificativ și am devenit mai 
buni cu fiecare nou Smart Lab.

Școala exponențială
Reacțiile elevilor au fost la superlativ în Centrul Educațional Digital Inteligent creat 
odată cu Primul Smart Lab la școala nr. 45 Titu Maiorescu pornit ca un proiect de 
vară, timp de două săptămâni, în august 2019, cu peste 80 de elevi care au partici-
pat la cursuri de învățare accelerată transdisciplinară și transgenerațională. Acesta 
este primul proiect pilot al școlii exponențiale, la care am invitat voluntari din so-
cietățile private care activează în domeniile despre care urma să le vorbim copiilor 
cu multe cazuri practice – realitatea virtuală, robotică, imprimare 3D, blockchain, 
internetul tuturor lucrurilor, psihologia învățării accelerate -, pe înțelesul lor, și a 
cărui reușită ne determină să îl împărtășim, să îl îmbunătățim și să îl replicăm în cât 
mai multe școli (INACO.e, 2019). 

Participanții, de vârste diferite, elevi din clasele a II-a până la a VIII-a, au trăit 
pentru prima dată experiența unei nave cosmice și a microgravitației în VR, au in-
trat în corpul uman și au descoperit vasele de sânge, globulele roșii sau leucocitele, 
epiderma, celulele și nucleul, atomul și ADN-ul, sistemul nervos sau osos. Copiii 
au devenit într-o secundă turiști virtuali în lumea asta mare și spectaculoasă și au 
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văzut Marele Zid chinezesc sau deșertul Saharian, Amazonul sau Nilul. Micii astro-
nomi, biologi sau ghizi turistici virtuali au înțeles repede beneficiile acestei noi teh-
nologii de VR și au descoperit simulatorul de meserii, multe alte aplicatii digitale 
muzeografice, cu ajutorul lui Alexandru Ivașcu, trainer voluntar în cadrul proiectu-
lui nostru, reprezentant al companiei Euro Jobs care dezvoltă aplicații educaționale 
și în domeniul imobiliar în VR. 

Elevii au intrat apoi în lumea scanării 3D pe echipe și s-au amuzat copios când 
au ratat scanarea corectă a co-echipierului. Trainerul voluntar Carol Ciurariu, de la 
compania de profil MBD, a avut răbdarea de a-i instrui și de a le explica aplicațiile 
practice ale acestei noi tehnologii în lumea reală. 

Cum altfel ai putea să-i faci pe cei mici să înțeleagă blockchain, numită și 
„noua electricitate a mileniului 3” ca potențial tehnologic, dacă nu cu pahare cu 
suc și bomboane distribuite în sistem centralizat versus descentralizat? Un trainer 
fantastic de talentat, Alin Iftemi, programator și dezvoltator în blockchain, repre-
zentantul companiei Modex, i-a fermecat pe copii cu simplitatea prezentării unui 
concept atât de complicat. 

Elevii cu vârste între 8 și 14 ani au intrat apoi în lumea IoT – internetului tutu-
ror lucrurilor – și împreună cu trainerii voluntari Andrei Sebe, de la IBM, au înțeles 
ce înseamnă senzori, controler și efector în „dialogul mașinilor” cu ajutorul unei 
excelente aplicații care a cucerit sufletele picilor: un sistem inteligent de monitori-
zare a pisicii de acasă a lui Andrei, la care i s-a deschis lumina, televizorul, au fost 
verificate rezervele de mâncare și apă ale pisicii chiar din sala de curs…apoi a apărut 
„prietenul”: o pisică-robot cu 11 servomotorașe care face giumbușlucuri, tumbe și 
desigur…i-a impresionat pe elevii care au descoperit formele simple de comunicare 
om-aparate inteligente. 

Creativitatea elevilor a fost antrenată în cursurile de inițiere în imprimarea 
3D, împreună cu profesorul de informatică al școlii, Vasile Martac. Desenul 3D nu 
mai era o noutate pentru mulți, dar pentru unii elevi a fost prima creație 3D în sof-
tul XYZ printing. Am descoperit câtiva elevi tare talentați, cu un potențial creativ 
semnificativ, pe care l-am semnalat părinților și școlii. Cele mai reușite creații au 
fost printate 3D și creatorii au avut senzația plăcută a lucrului făcut de mâna lor, cu 
ajutorul imprimantelor 3D. Pasionații de arhitectură au fost incântați să descopere 
că machetele lor pot fi create prin imprimare 3D, nu doar cu chibrituri și cartoane. 

Le-am împărtășit elevilor aceste tendințe și am dezbătut liber opiniile lor, 
Ghidul Meseriilor Viitorului creat de INACO, în trainingul școlii de vară dedicat 
mega-tendințelor tehnologice actuale pe care le-am susținut alături de trainerii vo-
luntari ai INACO. 

Psihologii Silviu Ioniță și Corina Goreac, traineri voluntari de la BrainIQ, au 
închis programul nostru pilot cu un curs de antrenament mental și tehnici de învă-
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țare accelerată pentru performanțe școlare. Totul prin joacă, mișcare și multă voie 
bună. 

Elevii au evaluat toate echipele de voluntari în formularele lor de feedback și 
i-am convins că opinia lor chiar contează pentru noi și ne ajută să devenim mai buni 
în viitor. 

Această experiență a elevilor a fost posibilă datorită Asociației de părinți a șco-
lii nr. 45 Titu Maiorescu care a activat participarea elevilor, dar și conducerii școlii 
care a acceptat să deschidă ușile pentru a putea găzdui acest proiect pilot în timpul 
vacanței pro-bono pentru elevi. 

Am agreat continuarea Centrului educațional digital inteligent cu aplicații 
practice, interactive, intergeneraționale și transdisiplinare în timpul anului școlar. 
Ca să vă dau un exemplu, înainte de sărbătorile de Crăciun, cei mici au intrat în 
fabrica de jucării a lui Moș Crăciun din Laponia în VR și au fost trași de reni în 
sănii, pe zăpadă, în realitatea virtuală augmentată, sub supravegherea permanentă 
a învățătoarelor. Experiența lor a fost de neuitat. Reacțiile lor fabuloase, bucuria 
sufletelor noastre. Au urmat în primăvara anului 2020 primele mărțișoare impri-
mate 3D de către elevii clasei a III-a ai Școlii 45 care îți taie respirația cu mesajele 
transpuse în forme și creativitatea propunerilor acestora. 

Într-o lume a schimbărilor accelerate, am propus această nouă experiență, de 
„învățare exponențială”, într-un Smart Lab, cu ajutorul celor mai noi tehnologii 
digitale care facilitează dezvoltarea tehnicilor de învățare accelerată, interactivă, 
transdisciplinară și creativă. Cum? Folosind imprimante 3D, scanere 3D, creioa-
ne 3D, roboți educaționali multifuncționali, ochelari de realitate virtuală, softuri-
le educaționale aferente cu mii de aplicatii pentru toate materiile școlare și multe 
aplicații extra-școlare. Aici nu vârsta contează, ci capacitatea de a colabora, de a 
experimenta și de a crea, iar elevul însuși poate deveni profesorul profesorului său. 
Noile competențe digitale și tehnologice pe care elevii le deprind de la practicieni 
și profesori, între ei înșiși, răspund nevoilor personale de formare profesională în 
plină revoluție digitală, în care lumea afacerilor, a meseriilor, organizațiile, viata de 
zi cu zi se schimbă radical față de ceea ce noi, părinții și bunicii de azi, cunoaștem.

Împlinirea vieții profesionale a tinerilor începe cu alegerea școlii și a educației 
potrivite, a meseriei conectate la viitor și la propiile lor abilități, vocații și pasiuni. 
Acest lucru se face prin conștientizarea importanței pregătirii potrivite fiecăruia 
pentru viață, prin cultivarea atașamentului real față de învățământul pragmatic, 
bazat pe experimentare, dedicat creșterii competitivității pe piaţa muncii a tine-
rilor. Școala exponențială îmbogățește nomenclatorul de competențe și harta de 
cunoștințe necesare deciziei, asumării riscului, adaptării la nou, flexibilității și ma-
nagementului succesului în echipă încă din școală, dezvoltă învățarea accelerată, 
adaptată la pasiunile participanților, la uimitoarele schimbări exponențiale și dis-
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ruptive pe care le trăim, antrenează legile puterii deciziei încă de mic. Beneficiarul 
este elevul care visează cum să-și urmeze visul, care își dezvoltă un plan cu un scop 
transformator masiv, care riscă, eșuează, experimentează mereu, inovează în echi-
pe colaborative, declară nu doar război plictiselii în școală, dar face și primii pași 
spre autocunoaștere. 

Școala exponențială este, așadar, un nou concept de pedagogie care stimulea-
ză interesul, curiozitatea, gândirea computațională, adaptabilitatea, flexibilitatea 
mentală, transdiciplinaritatea, învățarea accelerată și creativitatea elevilor, cu aju-
torul tehnologiei și care face saltul dinspre competențele STEM spre SMAC. Eram 
cu toții deja obișnuiți să cultivăm abilitățile STEM în școală - ȘTIINȚĂ, TEHNO-
LOGIE, INGINERIE ȘI MATEMATICĂ – , cunoștințe pe care trebuie să le ai pentru 
a ține pasul cu evoluțiile din jur. Mai știam și că nivelul de trai al populației unei 
națiuni este cu atât mai ridicat cu cât ponderea angajaților în știință și tehnologie 
în totalul populației angajate este mai mare. Corelația este pozitivă și semnifica-
tivă statistic la nivel global (Mironov și Paul., 2018). În schimb, SMAC – SOCIAL, 
MOBIL, ANALITIC ȘI CLOUD - e un concept mai nou decât STEM, mai cuprinzător 
decât cel din urmă și este de fapt noua definiție a sociabilității în mediul digitalizat, 
pe care noi l-am integrat în școala exponențială și l-am explicat pe îndelete în par-
tea a doua a Ghidului Meseriilor Viitorului – ediția a doua (INACO.a, 2019). Este 
viziunea noastră, a INACO – Iniţiativa pentru Competitivitate, de modernizare a 
învăţământului din România, prin proiectul Smart Lab 4.0. Am creat până acum 4 
astfel de laboratoare inteligente, lucrăm la următoarele ... Împreună, putem oferi 
tuturor elevilor acces gratuit la educaţie digitală, prin amenajarea câte unui labo-
rator inteligent în fiecare școală din ţară și prin instruirea cadrelor didactice. Con-
strucția unei alternative curriculare pentru învățare accelerată era pasul necesar 
pentru a da viață și perspective noi laboratoarelor digitale educaționale inteligente. 
De ce? Pentru că alfabetizarea digitală și tehnologică este azi la fel de necesară ca și 
alfabetizarea funcțională - repet mereu acest lucru - și nu ne putem permite „luxul” 
de a aștepta ca „alții” să răspundă acestor nevoi curente. Pentru cetățeni smart 
într-o națiune smart, cum îmi place mie să cred că putem avea. Este important să 
pregătim generațiile tinere încă din școală pentru lumea de mâine. 

1, 2, 3, 4... mai avem un pas până la 6 200 de școli
Următoarele trei SMART Lab-uri le-am construit de la zero până în martie 2020, în 
două licee – Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza și Colegiul Național Grigore Moisil 
din București - și la Măgurele Science Park, cu sprijinul autorităților publice locale: 
în Sectorului 3, Sectorul 6, respectiv în județul Ilfov (INACO.f, 2020). Cu fiecare 
nou Smart Lab ne-am îmbunătățit abordarea și optimizat achizițiile. În accepți-
unea noastră, un Smart Lab minimal pentru structura actuală școlară, cu 30 de 
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elevi în medie într-o clasă, constă în integrarea a 5 imprimante 3D monocolere, o 
imprimantă 3D policoloră, două scanere 3D, un laser 3D, 2 roboți educaționali mul-
tifuncționali, 30 de kituri robotice pentru începători, 30 de echipamente de VR, 
30 de creioane 3D/doodler, tablă interactivă, 30 de laptopuri, softuri educaționale 
digitale, materiale consumabile, design-ul spațiului și mobilierul aferent modern, 
favorabile creației și colaborării elevilor în echipe, dar și multe ore de instruire pen-
tru cadrele didactice. Costurile unui astfel de proiect integrat, livrat la cheie, se 
ridică la aproximativ 100.000 de euro. El se poate calibra la nevoile fiecărei școli în 
parte și la profilul său educațional sau tehnologic.

A venit criza COVID, iar Smart Lab-urile noastre s-au transformat în mini-fa-
brici pentru producția de viziere necesare protecției personalului medical din linia 
întâi, cu ajutorul cadrelor didactice voluntare. Sute de vizier au ajuns la spitalele din 
București și din țară (INACO.g, 2020).

Așadar, avem 4 Smart Lab-uri funcționale în școlile României (https://inaco.
ro/project/smart-lab/) dotate de organizația neguvernamentală INACO, cu spriji-
nul finanțatorilor privați și publici. Următorul Smart Lab la care lucrăm, al cincilea, 
se va naște cu sprijinul Consiliului Județean Călărași, în inima Bibliotecii județene 
călărășene, pentru a asigura accesul gratuit al tuturor copiilor și adulților la edu-
cație digitală inteligentă, similar cu cel croit la Măgurele pentru accesul gratuit al 
tuturor elevilor din județul Ilfov. 

Suntem pozitivi și hiperactivi. Ne dorim să multiplicăm acest Smart Lab în cât 
mai multe comunități locale și unități de învățământ din țară, pentru început câte 
un laborator educațional digital inteligent în fiecare județ, apoi un Smart Lab în 
fiecare școală.

Mai avem un pas până la 6200 de școli... spun mereu echipei mele de volun-
tari INACO. Pentru a ne îndeplini misiunea ca fiecare copil să aibă acces gratuit la 
educație digitală, încă din clasele primare, avem nevoie de implicarea profesorilor 
pe care îi instruim, de autoritățile publice locale pe care le chemăm să se implice în 
finanțarea acestor investiții în propriile lor comunități, de companiile active teh-
nologic care să vină voluntari în școală, de părinți, de toate ONG-urile active în 
domeniul educațional.

Este important ca aceste patru proiecte pilot, care fac școala mai atractivă, 
mai inspirațională și mai pasionantă pentru copii, să devină un proiect național de 
modernizare a școlilor din România, cu un curriculum inovativ, adaptat la nevoile 
generațiilor actuale și viitoare. 

Am avut discuții cu Ministerul Educației pentru introducerea educației digitale 
încă din clasele primare, cu inspectoratele școlare și autoritățile publice să sprijine 
crearea Smart Lab-urilor în școli. Fondurile europene ar putea fi o sursă de finanța-
re viabilă. Deși mi s-a cam atrofiat speranța că schimbarea mai poate veni de sus în 
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jos, nu vom renunța la dialogul cu autoritățile publice centrale pe care continuăm 
să le chemăm să se implice. Ceea ce rămâne cert este că schimbarea vine acum de 
jos în sus, prin activarea comunităților locale și a spiritului civic. 

Chemăm județele țării să se mobilizeze în anul 2020 pentru a asigura cel puțin 
un Smart Lab în fiecare municipiu și oraș. Ne-am plâns mult până acum de anal-
fabestismul funcțional și de rezultatele de la PISA...e timpul să acționăm pentru a 
face școala mai atractivă și pentru a diminua analfabetismul digital și tehnologic 
deopotrivă, în acord cu harta noilor competențe de care au nevoie tinerele genera-
ții. Suntem chemați să acționăm acum! 

Chemăm învățătorii și profesorii să se alfabetizeze digital și să introducă in-
strumentele digitale disponibile în propriile materii, atât de prietenoase cu copiii, 
cu învățarea accelerată, cu practica și conexiunile la lumea reală, atât de inteligente 
în consolidarea cunoașterii copiilor, în antrenarea gândirii creative și critice. Copiii 
noștri cresc și nu au timp să aștepte nici după trezirea decidenților politici, nici 
după Ministerul Educației, nici după digitalizarea administrației publice. 

Chemăm Guvernul să sprijine aceste eforturi locale și civice, să prioritizeze 
educația și capitalul uman, să facem o Românie cu adevărat educată.

Să încetăm mai întâi a ne plânge. Să acționăm argumentat și cu fapte, fără să 
mai așteptăm ca alții să vină să ne rezolve problemele. Să prețuim educația. Să ne 
fie dragă. Să investim în educație. Ce? Timp, bani, energie, voluntariat. Știm deja 
că în noua hartă a competențelor cheie, competențele digitale ocupă un loc pe po-
dium. Așadar, pe lângă finanțarea cu 6% a educației în România, așa cum prevede 
legea și care nu se respectă de ani de zile, pe lângă diminuarea numărului copiilor 
la clasă la cel mult 20 de elevi și profesori bine calificați și plătiți, utilități decente, 
reconectarea școlii la valori și etică, avem nevoie de introducerea obligatorie a edu-
cației digitale în clasele primare și crearea acestor Smart Lab-uri în fiecare școală, 
la fel de necesare azi precum sunt laboratoarele de fizică în școlile lumii după apa-
riția becului lui Edison. Sunt multe țări ale lumii care alocă în jur de 10% din PIB 
educației, iar unele chiar peste 10%, si ele au capacitatea de a absorbi fantastic 
creierele la nivel global. Reclădirea încrederii în șansele tinerilor și a profesioniști-
lor aici, acasă, este greu de realizat, dar nu imposibil. Să începem cu școli și spitale 
bune unde intrăm cu încredere, apoi cu un mediu prielnic dezvoltării noilor afaceri 
și neapărat cu infrastructura care ne permite să fim mobili și eficienți. Restul vine 
de la sine. Am convingerea că principala sursă a relelor zilelor noastre este lipsa 
educației.

Lucrăm în paralel și pentru conștientizarea decidenților publici că e necesar să 
arunce un ochi spre comunitatea viitorului. În acest sens, am semnat primele par-
teneriate între Asociațiația INACO și instituțiile publice locale și centrale pentru 
stimularea creării Grupurilor de Inițiativă Locală pentru Economia Viitorului care 
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să contribuie la construcția satului viitorului și a orașelor smart (INACO.h, 2018 și 
2019).

România educată și digitală pentru o Românie competitivă
Ce ii trebuie României ca să fie competitivă, în condițiile în care România a urcat o 
poziție (locul 51) în ultimul Raport Global al Competitivității, publicat de Forumul 
Economic Mondial? Educație, antreprenoriat și infrastructură. Din Rapor-
tul Global al Competitivității 4.0, reies punctele cele mai sensibile pentru Româ-
nia, unde reacția ar trebui să fie urgentă și de impact. Din cele 141 de țări analizate, 
România ocupă locuri codașe chiar în domenii de o importanță vitală – mă repet, 
educație, antreprenoriat, infrastructură:

– locul 133 la ușurința de a găsi angajați competenți / cu abilitățile necesare; 
– locul 125 la formarea gândirii critice în procesul de predare și la mobilitatea 

internă a forței de muncă; 
– locul 123 la timpul necesar începerii unei afaceri; 
– locul 119 la calitatea infrastructurii rutiere; 
– locul 113 la viziunea Guvernului pe termen lung și la abilitățile absolvenților 

de studii superioare; 
– locul 111 în lume la calitatea trainingurilor vocaționale și la atitudinea pri-

vind riscul în afaceri, ca să dau câteva exemple. 
Lipsa forței de muncă calificate și a gândirii critice în învățământ, 

printre cele mai mari dezavantaje competitive ale României în anul 2019 
(INACO.i, 2019). Atuurile competitive ale României, defel de neglijat, țin de absen-
ța terorismului, de nivelul inflației și de ponderea populației cu acces la curentul 
electric comparativ cu celelalte state ale lumii. Cele mai mari dezavantaje competi-
tive semnalate în acest raport din perspectiva celor 103 de caracteristici analizate 
vin din dificultatea de a găsi forţă de muncă calificată în România, instabilitatea 
politicilor guvernamentale și lipsa gândirii critice în procesul de predare. Suntem 
pe locul 133 în lume din 141 de țări analizate la ușurinta de a găsi forță de muncă 
calificată, indicator la care SUA performează cel mai bine. Suntem pe locul 126 în 
lume la asigurarea stabilității politicilor guvernamentale, un capitol la care avem 
multe de învățat de la Elveția, aflată pe primul loc în lume. Cel mai mic scor în top 3 
dezavantaje competitive însă îl avem la antrenarea gândirii critice în educație (28,5 
din 100 de puncte maximum), unde ne aflăm pe locul 125 în lume, mai slab chiar 
și față de calitatea drumurilor. De la cine am putea învăța cum se predă gândirea 
critică? De la finlandezi, căci ei sunt performerii mondiali în domeniu. România 
este chemată să-și îmbunătățească investițiile nu doar în resursa umană, în educa-
ție și în cercetare-dezvoltare-inovare, ci și să scurteze semnificativ timpul necesar 
demarării unei afaceri, unde suntem abia pe locul 123 în lume. Noua Zeelandă este 
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o bună sursă de inspirație pentru decidenții publici români din acest punct de ve-
dere. Așadar, este necesară nu doar mobilizarea decidenților publici, ci și a noastră, 
a cadrelor didactice. 

Recomandarea raportului Forumului Economic Mondial este ca fiecare stat să 
se îngrijească de echilibrul dintre integrarea tehnologică și investițiile în capitalul 
uman, pentru a asigura creșterea productivității muncii și o dezvoltare sănătoasă 
pe termen lung. 

Cum putem crește forța de muncă calificată în România? Prin învățare 
pe tot parcursul vieții, dar participarea noastră la traininguri vocaționale sau de 
upskilling ne așează tot la coada clasamentelor globale. Într-o lume a schimbărilor 
accelerate, școala exponențială adduce tehnici de învățare accelerată, de îmbogă-
țire a competențelor individuale, de antrenare a creativității, a gândirii critice și 
inovatoare în Smart Lab, echivalentul educațional al unui makerspace industrial, 
orientat spre viitorul omenirii digital și tehnologic.

Competitivitatea României nu mai poate însemna doar productivita-
tea muncii, ci capacitatea de a genera idei, tehnologii și afaceri noi expo-
nențiale (Paul, A., Tamaș, A., 2019). Cea de-a patra revoluţie industrială cu ale 
sale tehnologii digitale și-au pus o amprentă atât de profundă asupra dinamicii 
economiei globale, încât însuși conceptul de competitivitate naţională se modifică 
semnificativ, în sensul că adaugă abordării sale moderne, centrate tradițional pe 
productivitatea muncii și a capitalului, obligatoriu și capacitatea de a genera idei, 
de a dezvolta cultura antreprenorială locală, factorii socio-economici și culturali de 
care depind deschiderea și agilitatea unei economii de a se adapta la risc și la nou.

Dincolo de interesul academic de a îmbogăți conceptualizarea competitivităţii, 
practica națiunilor semnalată în analiza Forumului Economic Mondial, dedicată 
ultimului Raport Global al Competitivității 2019, arată că apare o nouă diviziune 
globală: între ţările care înţeleg transformările inovative, auto-integrate în cea de-a 
patra revoluţie industrială, și celelalte ţări. Prima categorie de ţări asigură oportu-
nităţi semnificative de bunăstare propriilor comunităţi în viitor.

O serie de 8 particularități ale noii competitivității remarcăm în recentele ra-
poarte ale Forumului Economic Mondial - Raportul Global al Competitivității 2019 
și Indicele Global al Competitivității Talentelor 2019 (GTCI):

Caracteristica comună a celor mai competitive ţări este că „au potenţial de îm-
bunătăţire”. De exemplu, Singapore, „economia cea mai pregătită pentru viitor”, 
se clasează după Suedia în ceea ce privește forţa de muncă cu competenţe digitale.

Vectorii cei mai importanţi ai inovării devin atitudinea faţă de riscul antrepre-
norial, diversitatea forţei de muncă, cultura corporativă. De exemplu, Israelul are 
cea mai pozitivă atitudine faţă de riscul antreprenorial, Canada are cea mai diversă 
forţă de muncă, iar cultura corporativă din Danemarca este cea mai puțin ierarhică.
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Apare o schimbare de paradigmă în ceea ce privește avantajul absolut și avanta-
jul comparativ. De exemplu, Elveţia are cele mai eficiente politici privind recalifica-
rea forţei de muncă, pe când companiile din SUA sunt cele mai rapide în generarea 
și adoptarea schimbărilor.

Talentul antreprenorial va face diferenţa esenţială în ceea ce privește compe-
titivitatea. În timp ce Elveţia, Singapore și SUA sunt cei mai puternici atractori ai 
talentelor mondiale, România, alături de multe alte ţări din Asia, America Latină și 
Africa se confruntă cu o puternică și continuă eroziune a bazei lor de talente.

Competitivitatea este asociată cu o mai bună performanţă socială. O excepţie 
majoră ține de inegalitate. De exemplu, SUA, cea mai competitivă economie, este 
în același timp economia cu cele mai mari și mai profunde inegalităţi în rândul eco-
nomiilor dezvoltate.

Metropolele, mai mult decât naţiunile, devin poli ai dezvoltării, iar în top-ul 
primelor 5 regăsim: Washington, Copenhaga, Oslo, Viena și Zurich. Bucureștiul 
este în a doua jumătate a clasamentului mondial, pe locul 60 din 114 orașe anali-
zate.

Există o corelaţie pozitivă puternică între competitivitate, atragerea și menți-
nerea talentelor umane, învăţarea pe tot parcursul vieţii, recalificarea permanentă 
a forței de muncă și regiunile cele mai dezvoltate. 

De ce sunt importante aceste considerente? Pentru că există serioase schim-
bări tehnologice și sociale în dinamica economiei globale și țările se străduiesc să 
se adapteze la ritmuri din ce în ce mai mari ale schimbării. Încremenirea edu-
cației sau a practicilor manageriale și administrative în trecut nu este o 
opțiune. Creșterea devine exponențială, bazată pe talente și antreprenoriat, pe 
rețele, pe inovație, pe capacitatea de a accepta riscul și noul. Educația, industriile, 
administrația, comunitățile, națiunile în ansamblu nu mai pot face abstracție de 
schimbările 6D imprimate de: digitizare, disrupție, dematerializare, demonetizare, 
democratizare și chiar decepție în cazul eșecurilor. Salturile economice și sociale 
hiperaccelerante apar în garaje, în rândul puștilor sau al start-up-urilor. 

Suntem pregătiți pentru transformări masive și scopuri radicale cu impact asu-
pra vieții a miliarde de oameni? Suntem pregătiți să învățăm continuu, știut fiind 
că azi o competență asimilată devine perimabilă în doi-trei ani, față de 30 de ani 
în generația părinților noștri? O excelentă lectură pe care o recomandăm în acest 
sens este volumul „Organizații exponențiale”, de Salim Ismail, tradus în anul 2019, 
la Editura Club România, pentru a vă regăsi puterea gândirii proaspete și a perspec-
tivelor diverse, pentru a stimula implicarea indivizilor conectați care pot genera 
mai multă valoare socială decât marile organizații tradiționale, pentru a înțelege 
noile tehnici organizaționale în care timpul dintre idee, acceptare și implementare 
aproape că dispare. 
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România stagnează în decalajele digitale față de media UE, în timp ce econo-
miile central și est-europene zboară digital în V către media europeană, cu 
Estonia în fruntea plutonului și noi la coadă. Convergența digitală presupune 
recuperarea decalajelor în alfabetizarea digitală a cetățenilor, în utilizarea tehnolo-
giilor digitale în comunicarea dintre indivizi și instituții, în producție și dezvoltarea 
societății în ansamblu, folosind sisteme electronice simplificate integrate. Așadar, 
vorbim despre o transformare socială și economică declanșată de adoptarea masivă 
a tehnologiilor digitale, pentru surprinderea căreia Uniunea Europeană a construit 
un indice numit DESI – Indicele Economiei și Societății Digitale. Decalajele econo-
miei și societății digitale între România și UE stagnează la 16 puncte procentuale în 
2014 și 2019. România converge către media UE la utilizarea serviciilor de internet 
în ultimii cinci ani, dar nu ține pasul cu digitalizarea serviciilor publice europene. 
Decalajele se adâncesc în ultimii doi ani la competențele digitale ale Capi-
talui Uman între România și UE (INACO.j, 2019). 

Croația converge cel mai repede spre media UE în ultimii cinci ani, dar Estonia 
rămâne în fruntea plutonului economiilor central și est-europene.

Statele europene cu cea mai ridicată rată a competențelor digitale se îndepăr-
tează de abordarea educației digitale ca materie separată opțională sau obligatorie 
în școli, în schimb o integrează transdiciplinar în marea majoritate a domeniilor 
de studiu. Austria, Danemarca, Estonia, Finlada, Germania, Franța, Irlanda, Italia, 
Polonia, Portugalia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria pun accentul 
pe abordarea transdisciplinară a competențelor digitale, consolidând rolul gândirii 
computaționale și al noțiunilor adiacente acesteia. Marea Britanie, chiar și Polonia, 
Portugalia, Bulgaria, au optat pentru educația digitală obligatorie încă din ciclul 
primar de învățământ. România este singura țară din UE care abordează educația 
digitală opțional la clasele primare 0 – IV (INACO.j, 2019).

Cu doar 10% din populația României care are competențe digitale pes-
te nivelul de bază suntem pe ultimul loc în UE. Digitalizarea rămâne un obiec-
tiv nerealizat al Strategiei Naționale pentru Competitivitate 2014 – 2020, care își 
propune ”creșterea ponderii cetățenilor care folosesc serviciile de e-guvernare: de 
la 5 % în 2013, la 35% în 2020”, iar noi abia am ajuns la 9%, arată analizele INACO.

În anul 2019, cele mai mari decalaje digitale ale României față de media UE, 
la principalele componente ale DESI, sunt înregistrate la utilizarea serviciilor de 
Internet – 21,5 puncte procentuale; integrarea tehnologiei digitale – 20,6 puncte 
procentuale; servicii publice digitale – 19,7 puncte procentuale; respectiv la capita-
lul uman – 16,9 puncte procentuale, iar cele mai mici decalaje digitale marcăm, așa 
cum ne așteptam la conectivitate – 5,8 puncte procentuale sub media europeană.

Primele 4 județe care au contractat fonduri europene dedicate digitalizării în 
acest ciclu financiar 2014-2020, de peste 200 de milioane de lei, sunt Ilfov, Bucu-
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rești, Cluj și Iași. 26 de județe au contractat între 10 și 100 mil. lei, 8 județe sub 10 
mil. lei, iar 3 județene – Bacău, Caraș-Severin și Satu Mare – nu au contractat niciun 
leu din fondurile europene disponibile pentru digitalizare, prin Programul Operați-
onal de Competitivitate, arată studiul INACO făcut public la începutul anului 2020. 
7 județe ale țării nu au reușit să absoarbă efectiv încă niciun leu din fondurile eu-
ropene dedicate digitalizării: Botoșani, Hunedoara, Mehedinți, Sălaj, alături de cele 
care nu au contractat fonduri europene în acest sens – Bacău, Caraș-Severin și Satu 
Mare (INACO.j, 2019). 

Competitivitatea digitală ar trebui să fie un obiectiv regional și nați-
onal, un instrument de dezvoltare important în plină revoluție digitală, 
iar absorbția fondurilor europene – o prioritate a fiecărui județ. Ce ar mai 
trebui să facem? Să introducem educația digitală încă din primii ani de școală și să 
creăm câte un SMART LAB – laboratoare educaționale digitale inteligente – în fie-
care școală, pentru a asigura accesul gratuit al tuturor copiilor la educație digitală 
inteligentă. Dar nu este suficient.

Este pregătită, de pildă, tara noastră pentru apariția inteligenței arti-
ficiale? Unele departamente universitare da, țara nu. Am propus Guvernului Ro-
mâniei crearea Grupului de Lucru pentru Economia Viitorului – GLEV. Am semnat 
chiar un protocol în anul 2019 cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și 
Turism, dar totul a rămas la stadiul de hârtie semnată. Sper să reușim să-l acti-
văm, structurat după modelul singaporez. României i s-a cerut de către Comisia 
Europeană să-și elaboreze propria strategie naţională pentru inteligenţă artificială 
până la jumătatea anului trecut, 2019, ceea ce nici azi nu s-a întâmplat. China, SUA, 
Canada, Japonia, toate ţările avansate din Uniunea Europeană (UE) dispun deja 
de planuri clare de acţiune în domeniul IA (INACO.k, 2020). Povestea de succes a 
Chinei în dezvoltarea inteligenței artificiale merită și ea urmărită, care are ca motor 
principal capitalul de risc privat autohton (INACO.l, 2018).

Din estimările think-tank-ului INACO, în absenţa unor cifre statistice oficiale, 
astăzi sunt doar câteva programe masterale și doctorale care școlesc sub 100 de 
experţi români în IA. La aceștia se adaugă cursurile rapide pentru care au optat 
circa 1.000 de români, în absenţa oportunităţilor universitare de profil. Totalul de 
1.100 este infim raportat la numărul de absolvenţi de studii superioare. Nu am luat 
în calcul românii plecaţi la studii superioare în străinătate care, probabil, în marea 
lor majoritate, nu se vor întoarce. Spre comparație, Japonia avea anul trecut apro-
ximativ 2.800 de absolvenţi pe an în domeniul IA, dar și-a stabilit ca plan propriu 
de acţiune ca, până la finele anului 2020, aproximativ 250.000 de persoane din cei 
circa 600.000 de absolvenţi cu studii superioare avansate să deprindă competenţe 
avansate în IA (INACO.m, 2019). .

Pornind de la primii ani de școală, unde se impune introducerea educaţiei digi-
tale, continuarea pregătirii în domeniul aplicaţiilor digitale – indiferent de parcur-
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sul tehnic sau teoretic școlar –, până la studiile universitare avansate chemate să 
livreze pieţei muncii specialiști în IA, în contextul dezvoltării internetului tuturor 
lucrurilor, în care dispozitivele și sistemele inteligente sunt legate între ele, pot 
împărtăși informaţii și baze mari de date. 

Noi produse și servicii, noi oportunităţi de afaceri și noi competenţe sunt ne-
cesare României pentru a-și întări avantajele competitive în domeniul IT. Să fie, 
însă, foarte clar: dacă nu se vor acorda remuneraţii similare în educaţie cu cele din 
sectorul privat, va fi dificil să asigurăm numărul de instructori în IA pentru a preda 
studenţilor sau profesori de informatică și noi tehnologii 4.0 pentru a preda elevi-
lor. Aceste eforturi ar trebui să meargă mână în mână cu măsurile luate în tehnolo-
gizarea mediului academic, în sectorul privat și public, deopotrivă. 

„Europa digitală” 2021-2027 va finanța semnificativ și va promova pe scară 
largă adoptarea de tehnologii digitale esenţiale, pentru proiecte în cinci domenii 
esenţiale: calcul de înaltă performanţă, inteligenţă artificială, securitate ciberne-
tică, competenţe digitale avansate și asigurarea utilizării pe scară largă a tehno-
logiilor digitale în întreaga economie și societate, ca program complementar unui 
număr de alte programe care sprijină transformarea digitală, cum ar fi „Horizon 
Europe’ și mecanismul „Connecting Europe Facility’. Dacă nu vom fi activi la masa 
deciziilor europene în IA, pierdem iarăși trenul oportunităților.

Dar, România rămâne pe locul 90 în lume la orientarea Guvernului 
spre viitor din 135 de țări analizate, în anul 2019 (INACO.n, 2019). În anul 
2020 ar fi bine să ne întoarcem cu fața spre viitor. Pe de o parte, ne gândim la 
educație și la modul în care profesorii înțeleg noua hartă a competențelor copiilor 
de azi necesare în viitor. În acest sens INACO a propus crearea laboratoarelor 
digitale educaționale inteligente în școli, cel puțin câte un Smart Lab în fi-
ecare județ din țară în anul 2020, pe baza experienței acumulate în construcția 
primelor 4 astfel de spații pentru alfabetizare digitală și tehnologică, pentru antre-
narea gândirii critice și creative. Pe de altă parte, analizăm modul în care conduce-
rea executivă a țării înțelege schimbările care vor marca anii următori, se adaptează 
la viitor, la transformările economice, sociale, demografice, digitale, de securitate. 
Pentru a surprinde viziunea guvernelor lumii în a se adapta și a reglementa aceste 
schimbări provocatoare, Forumul Economic Mondial a creat indicele „orientarea 
Guvernului spre viitor”, la care România se află abia pe locul 90 în lume, din 135 de 
țări analizate. Suntem precedați de Mexic și succedați de Sierra Leone. Cu alte cu-
vinte, noi suntem tare preocupați de compromisurile pe termen scurt, în timp ce 89 
de țări ale lumii sunt mai preocupate de viitor decât suntem noi înșine acasă și au 
un lidership politic mai vizionar în dezvoltarea unei economii incluzive și durabile 
din punct de vedere ecologic. Pentru a marca o schimbare semnificativă, INACO 
propune Guvernului României crearea Grupului de Lucru pentru Economia 
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Viitorului - GLEV - la nivelul cabinetului Premierului și la nivelul fiecărui 
județ și municipiu pentru a proiecta România anului 2030, regiunea sau orașul 
anului 2030 și planul de acțiuni și investiții necesare. 

Singapore, Finlanda, Germania, Suedia, Danemarca și Marea Britanie sunt 
printre cele mai avansate economii din punct de vedere tehnologic, inovatoare și 
dinamice din lume, dar reușesc să oferă și condiții de viață mai bune și o protecție 
socială reală, coezivă și mai durabilă decât alte țări. De exemplu, Suedia și-a crescut 
dependența de energie regenerabilă cu 13% în ultimii 15 ani, în timp ce SUA cu 
doar 3%. Din perspectiva politicii sociale, deși Danemarca și Regatul Unit sunt la 
niveluri comparabile de competitivitate, este nevoie de două generații pentru un 
individ cu venituri mici să obțină venitul mediu în Danemarca și doar cinci ani în 
Marea Britanie. 

Scorul scăzut al României privind măsura „orientării Guvernului spre viitor” 
indică faptul că factorii de decizie economică nu răspund la așteptările populației cu 
privire la construirea unei NOI economii și societăți favorabile generațiilor viitoa-
re. Cel mai recent raport al competitivității globale, publicat de Forumul Economic 
Global în anul 2019, ne arată că trecerea la o economie mai ecologică și mai echita-
bilă nu este doar posibilă, ci și imperativă pentru creșterea productivității pe ter-
men lung. Tehnologiile celei de-a patra revoluții industriale ne oferă instrumentele 
pentru a realiza această viziune. Schimbarea este adusă mai repede sau mai lent de 
factorii publici de decizie, de liderii de afaceri și de sistemele multilaterale interna-
ționale care trebuie să lucreze împreună pentru a stabili o nouă direcție mai inclu-
zivă și mai prietenoasă cu mediul. Multe guverne ale țărilor cele mai competitive 
fac acum alegeri îndrăznețe și vizionare, cu ajutorul cărora să-și conducă educația, 
economiile și societatea în ansamblu pe o traiectorie de câștig-câștig-câștig pentru 
creștere, prosperitate comună și durabilitate. Acesta este secretul economiilor cele 
mai competitive din lume. Proaspăta abordare „European Green Deal” ar trebui să 
primească un răspuns pe măsură, sub forma „Romanian Green Deal”. 

Educația rămâne imperfectă, o combinație fantastică între știinţă, 
artă pedagogică, etică și har, cu dificultăți în integrarea acestor schimbări 
exponențiale. Ești un norocos dacă întâlnești un dascăl care întrunește toate ca-
litățile și ține pasul cu evoluțiile din jur. Da, ei există! Ei țin pasul cu noile tendințe 
tehnologice și digitale educaționale. Ei nu iau nici cadouri, nici mită, nici șpagă, 
nici nu fac meditații plătite cu proprii copii de la clasă. Ei sunt dedicați elevilor și 
își iubesc sincer meseria. Nu lasă niciun copil în urmă și îl aduc în cea mai bună 
formă posibilă a sa. Transformă educația într-o bucurie a existenței. Nu sunt prea 
mulți așa. Să-i apreciem și să-i promovăm. Să-i ajutăm pe ceilalți din jur să ridice 
standardele, să combinăm inteligența, cu tehnologia și cu empatia socială pentru 
a nu lăsa niciun cetățean în urmă. Să reînnodăm legăturile dintre educație, piața 
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muncii, etică, morală și viitor, punând educația de azi față în față cu harta mese-
riilor viitorului. 

În concluzie, 
Să introducem obligatoriu educația digitală inteligentă transdicipli-

nară încă din clasele primare, să creăm câte un Smart Lab în fiecare școală 
și să ne transformăm unitățile de învățământ în școli exponențiale, unde 
copiii noștri să învețe să învețe, să fie creativi, inovativi și buni comuni-
catori, să învețe să ia decizii, să-și asume riscuri, să se adapteze la nou, să 
fie flexibli și să lucreze în echipe încă din școală, într-o lume cu o dinamică 
extraordinară datorită aplicațiilor fizico-cibernetice (roboți, inteligență 
artificială, realitate virtuală, blockchain etc.), despre care trebuie să învă-
țăm în școală. Închid cu încă un semnal important: în topul 3% mondial ne 
regăsim ca națiune română doar cu universitățile și sectorul IT. Atât! Adi-
că exact cu domeniile care au combinat inteligența cu tehnologia. Pentru a 
performa în decizia public, deopotrivă în învățământ și economie, avem de 
făcut același lucru: să combinăm inteligența, cu tehnologia și cu empatia 
socială pentru a nu lăsa niciun cetățean în urmă.
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Nevoia de a educa o generație de inovatori  
prin învățare adaptivă

Răzvan Bologa 

România este poziționată în spațiul economic european ca un hub tehnologic în 
creștere. Principalul avantaj competitiv din ultimii 20 de ani a fost forța calificată 
de muncă relativ ieftină. Numărul mare de absolvenţi IT livrat de facultățile locale 
a atras numeroase investiţii. Volumul anual al pieței a crescut în timp și încă are o 
tendință favorabilă. 

În ultimii ani au început să apară și mai multe companii inovative de tip start-
up care au poziţionat România pe un nivel superior făcând din regiunea București 
un jucător respectat la nivel internaţional. În București au apărut primele două 
companii de tip unicorn(UIPath și eMag) din această parte a Europei, o realizare 
cât se poate de remarcabilă.

Sectorul IT&C capătă o importanţă deosebită în contextul Industriei 4.0. Re-
poziționarea producției dinspre Asia înspre SUA și Europa devine tot mai probabilă 
ca urmarea a situației internaționale actuale.

Robotizarea și automatizarea proceselor industriale, economice, administra-
tive, medicale și educationale sunt tot mai apropiate pe fondul transformărilor ra-
pide care au loc în contextul modificărilor fără precedent cauzate de pandemia de 
Covid-19.

La nivelul societăţii romanești, sectorul IT poate fi considerat strategic din ur-
mătoarele motive:

1) Are potenţial de „industrie-industrializantă” - în sensul ca poate reprezen-
ta industria în jurul căreia se poate crea un sistem economic competitiv la nivelul 
României și chiar al regiunii;

2) Poate să genereze creșteri viitoare de productivitate necesare în contextul 
demografic nefavorabil din România. Ca urmare a îmbătrânirii populației, România 
are nevoie de creșteri puternice de productivitate pentru a putea asigura pensiile și 
serviciile medicale pentru cei născuţi după anul 1967 care vor ajunge în mai puţin 
de două decenii la vârsta pensionării. Robotizarea și automatizarea pot produce 
astfel de creșteri de productivitate.
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3) Are și valoare adăugată mare și prin urmare poate genera creșteri economi-
ce rapide, așa cum s-a întâmplat și în alte ţări de pe glob (spre exemplu Coreea de 
Sud).

Pentru a putea să crească economic în perioada următoare România trebuie 
să investească în educație și în formarea unei noi generații de inovatori.

Arhitectura soluției de învățare adaptivă nextlab.tech
Educarea unei generații de inovatori implică dezvoltarea în cadrul școlii a creativi-
tătii, flexiblitatii, independenței precum și dobândirea unor competențe precum 
programare, robotică, digital storytelling alături de însușirea unor elemente de Iot 
(Internet of Things), producție aditivă (imprimare 3D) și securitate cibernetică. 

Pentru a atinge aceste obiective este nevoie ca să se introducă în școli pe scară 
largă platforme de învățare cu inteligentă artificială care permit orchestrarea de 
lecții moderne cu caracter transdisciplinar prin utilizarea unor resurse educaționa-
le deschise(OER). 

Învățarea adaptivă se deosebește de învățarea tradițională prin faptul că folo-
sește instrumente bazate pe inteligență artificială pentru a orchestra lecții. Con-
ținutul educațional al plaformelor de învățare adaptivă provine în general din 
colecțiile de Open Educațional resources(OER).

Prezentăm în continuare arhitectura soluției de învățare adaptivă nextlab.
tech: 

Fig. 1 Învățare adaptivă cu Nextlab.tech
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În cadrul învățării adaptive nu există manuale iar testele sunt folosite ca me-
canism de feedback pentru elevi. Evaluarea progresului elevilor se poate face prin 
intermediul unor proeicte cu caracter transdisciplinar cum este, spre exemplu, 
asamblarea unui robot educațional. Sesiunile de examinare pot fi înlocuite cu hac-
kathone educaționale în care se lucrează pe kit-uri cu configurație impusă. 

Arhitectura de proces este prezentată mai jos: 

Fig. 2 Arhitectura de proces a soluției de adaptive learning

Hackathonele de robotică și rezultate obținute
Nextlab.tech este un motor educațional bazat pe inteligență artificială pentru 
învățare adaptivă. Poate fi folosit pentru diverse activități educaționale precum: 
proiectarea unitaților de invățare, organizarea de hackathoane, concursuri de ro-
botică, evaluări, automatizarea livrării lecțiilor, cursuri școlare și activități pre-
gătitoare destinate elevilor cu vârstă până la 16 ani. Motorul Nextlab.tech oferă 
forța de calcul necesară derulării concursului național de robotică Nextlab.tech 
realizat de către Asociatica „Clubul Informaticii Economice-CyberKnowledge-
Club”.

Hackathonele de robotică reprezintă activități de învățare concentrate pe du-
rată a 1-2 zile unde elevii/profesorii învață în mod intens să programeze și să con-



560 / Caiet documentar 5 Calitatea vieții

struiască roboți. Pe durată procesului de învățare ei sunt asistati de către studenți 
și/sau voluntari.

Hackathonele reprezintă o alternativă bună la procesul clasic de predare și pot 
fi realizate cu costuri reduse. Hackathonele pot fi precedate/urmate de cursuri pre-
gătitoare realizate de către cadre didactice specializate.

Tehnologia a fost pilotata in cadrul concursului national de robotoca nextlab.
tech insscris in calendarul Ministerului educatiei si Cercetarii in anii 2019 si 2020. 
Rezultateke au fost foarte bune, Solutia de invatare adaptive nextlab.tech ajungand 
sa fie folosita de catre 32 000 de elevi si 1600 de rpofesori. 

Prezentam mai jos repartiatia staististica a utilizatorilor platformei Nextlab.
tech in cadrul editiei doi a concursului realizata in anul 2020.

Judeţul Nr elevi înscriși de profesori Nr profesori

Alba 307 24

Arad 1271 27

Arges 556 97

Bacău 185 13

Bihor 827 62

Bistrita-Năsăud 189 17

Botosani 313 20

Brasov 571 23

Brăila 318 21

Buzău 631 36

Caras-Severin 93 9

Călărasi 882 27

Cluj 1505 97

Constanta 368 27

Covasna 412 18

Dâmbovita 717 42

Dolj 257 17

Galati 928 22

Giurgiu 122 6

Gorj 322 29

Harghita 118 10

Hunedoara 1402 34

Ialomita 106 10

Iasi 1064 55

Ilfov 928 43
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Judeţul Nr elevi înscriși de profesori Nr profesori

Maramures 1325 51

Mehedinti 209 11

Mun. Bucuresti 5150 205

Mures 741 24

Neamt 867 60

Olt 599 26

Prahova 1489 83

Satu Mare 477 31

Sălaj 352 30

Sibiu 982 29

Suceava 948 75

Teleorman 145 14

Timis 728 49

Tulcea 548 19

Vaslui 664 31

Vâlcea 635 44

Vrancea 664 30

Total 30915 1598

Tabel 1 Repartiția pe județele României a utilizatorilor soluției de AI în educaţie Nextlab.
tech in 2020

Putem spune că rezultatele utilizării tehnologiei de învățare adaptive nextlab.
tech sunt favorabile, numărul de elevi și profesori interesați fiind în continuă creș-
tere. Menționăm de asemenea că proiectul “Concursul național de robotică pentru 
elevi Nextlab.tech” a fost susținut de către Banca Comercială Română în calitate de 
sponsor principal național. 

Învățarea adaptivă reprezintă un domeniu nou care joacă un rol important în 
procesul de educare a generațiilor viitoare deoarece ajută elevii să dobândească cu-
noștințe și abilitați transdisciplinare pe care educația industrială nu le poate oferi. 

Acest domeniu se va dezvoltă semnificativ în viitor pe măsură ce vor fi con-
struite biblioteci virtuale care să aibă resurse educaționale deschise ce pot fi puse la 
dispoziția elevilor și profesorilor. 



Robotică, programare și tehnologie, prioritatea zero 
pentru educația viitorului

Ionuț Panea

Cum formăm mințile algoritmice – Lotul Național de Robotică
Povestea Echipei Naționale de Robotică a României AutoVortex începe în iarna 
anul 2011 în orașul Voluntari, când printr-o conjunctură interesantă am devenit 
antrenorul elevilor de la Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu la competiția First Tech 
Challenge care a avut loc la Școala Americană din Pipera.

Deși nici eu și nici copiii din echipă nu aveam niciun fel de experiență în do-
meniul ingineriei, a roboticii sau a programării, am reușit să ne mobilizăm într-un 
timp foarte scurt și să punem pe picioare un prototip funcțional, construit cu re-
surse limitate și cu destul de multe improvizații ingenioase. Un joc se desfășoară 
între 4 roboți într-un ring de luptă, unde ei concurează în alianțe de câte 2. Roboții 
au o perioadă autonomă la început și se mișcă singuri, exclusiv din programarea 
senzorilor, a motoarelor și a servomotoarelor, urmată de o perioadă de teleoperare 
în care ei sunt controlați de câte 2 copii de la distanță prin manete.

Atmosfera de la concurs din clădirea AISB (Școala Americană din Pipera) ne-a 
impresionat într-un mod foarte plăcut, deoarece oamenii erau foarte deschiși, ve-
seli și dornici să comunice cu tine și să te ajute dacă întâmpinai probleme. Elevii 
școlii își salutau respectuos profesorii pe hol, își zâmbeau, se îmbrățișau și radiau o 
energie pozitivă și fericire.

Problemele mari le-am avut la început cu moralul echipei din cauza fricii co-
piilor de a se face de râs cu un robot nu foarte avansat tehnic din cauza lipsei de 
piese suplimentare și a lipsei experienței de a face față emoțiilor copleșitoare de la o 
competiție. A trebuit să mă lupt cu distrugerea ideii preconcepute a mentalității de 
pierzător, că străinii sunt mai buni și că noi nu putem realiza performanță ridicată 
ca și școlile private.

În urma obținerii locului I, ne-am calificat la Campionatul Mondial de Roboti-
că din St. Louis, USA, obținând astfel invitația de a reprezenta România la cel mai 
mare nivel internațional. A fost un sentiment general de bucurie și în același timp 
de relaxare după 2 zile intense de competiție, trăiri intense, emoții și treceri bruște 
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de la agonie la extaz. Toată munca și efortul depus au contat și au fost răsplătite, 
plus că au fost doborâte multe stereotipuri toxice.

Următoarea provocare a fost să găsim finanțare pentru a putea participa în 
condiții bune la Campionatul Mondial de pe ocean, de a obține viză și de a ne pre-
găti logistic. Autoritățile locale ne-au susținut și a fost o implicare intensă a condu-
cerii liceului din Voluntari după rezultatul neașteptat și miraculos.

Atmosfera de la Campionatul Mondial din St. Louis a fost incredibil de frumoa-
să, locația grandioasă și opulentă, echipele americane foarte prietenoase și săritoa-
re să te ajute cu piese de schimb și sugestii valoroase și totul foarte bine organizat. 
Experiența culturală pe care am trăit-o a fost ceva nou, fiind echipe din toată lumea, 
foarte mulți tineri, profesori, reprezentanți de la universități de top, companii de 
succes americane și mentori cu experiență. Atunci am realizat cu toții că am atins 
un alt nivel, o experiență de neuitat și trăiri noi.

Pot spune că acesta a fost un moment de cotitură. Puteam la întoarcerea înapoi 
în România să ne oprim, să povestim liniștiți tuturor cum am ajuns în America, 
că ne-am plimbat și după să ne retragem în glorie. Dar nu, fiind o persoană ambi-
țioasă, am ales calea mai grea, și, deși părăsiți aproape de toți, fără niciun sprijin 
financiar și fără un loc unde să ne putem continua activitatea, am vrut mai mult și 
am hotărât să mergem mai departe!

Am amenajat la mine acasă în garaj un mic atelier de robotică. Am cumpărat 
echipamente și scule noi, piese suplimentare pentru roboți, un calculator, prima 
imprimantă 3D și am încercat să fie locul cât mai prietenos și atipic fiindcă habar 
nu aveam cum ar trebui să arate un laborator de robotică. Am început să recrutez 
copii noi, la început vecini și prieteni de familie, copii simpli, care fără să știe își 
descopereau o nouă pasiune. 

Pentru a ne antrena cât mai bine pentru Campionatul Mondial la care am re-
ușit să ne calificăm an de an, am luat decizia de a concura și la alte campionate 
internaționale de robotică. Astfel am locul I peste tot în lume: Rusia, Coreea de 
Sud, Hong Kong, Australia, Africa de Sud, Israel, Cehia, Olanda, Germania, Franța, 
Spania și Canada. Oriunde ne acceptau, ne mobilizam și mergeam peste ei. 

În unele locuri călătoream cu mașina cu un număr minim de oameni, condu-
ceam mii de kilometri, dormeam la oameni acasă sau la unele familii ale altor echipe 
de robotică locale, la Ambasada României din Moscova și trăiam adevărate aventuri 
pe drum cum ar fi Revoluția Portocalie de la Maidanul din Kiev, interogarea în ca-
mera antiterorism de la intrarea în vamă în Rusia, cerutul pașaportului robotului 
în Transnistria, spargerea și furtul robotului nostru din mașină din Amsterdam, 
statul peste noapte pe o insula din Coreea de Sud din cauza refluxului și inundării 
podului și multe altele.

Echipa devenise o adevărată mașinărie de luptă, care se regrupa foarte bine, lua 
decizii foarte rapid și printr-un stil de abordare complet diferit, reușea să câștige 
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de fiecare dată. Dintre copii se remarcau lideri și având un sistem de meritocrație 
în cadrul echipei, fiecare om avansa și era activat fix la locul potrivit în funcție de 
ce simțea el că poate face mai bine: să programeze robotul, să ajute la construcția 
lui, să îl repare, să îl conducă, să modeleze piese pe calculator, să printeze piesele 
la imprimanta 3D, să se ocupe de promovarea echipei, la spionaj sau să îi ajute pe 
ceilalți colegi. Zeci de copii de la licee diferite din București și împrejurimi munceau 
cot la cot până seara târziu, își împărțeau mâncarea, băutura, se jucau împreună, 
munceau împreună și ne bucuram împreună de reușitele noastre. Nu conta de la 
ce școală erau, se respectau cu toții și se ajutau fără să conteze rivalitățile aberante 
dintre licee.

În anul 2016 am reușit să organizăm în țară un campionat de robotică și astfel 
să dăm șansa tuturor copiilor din România să experimenteze acest domeniu. Tot 
atunci am pus pe picioare în cadrul Politehnicii București un hub de robotică mo-
dern și ieșit din tipare pentru a ne putea desfășura activitatea mai bine și pentru a 
putea pregăti mai mulți copii. Am devenit foarte activi la evenimente în România și 
chiar și Ungaria pentru a promova robotica și pentru a încerca să inspirăm cât mai 
mulți tineri. În anul 2017 am reușit chiar să jucăm finala de Campionat Mondial din 
SUA și am fost foarte aproape de a deveni campioni mondiali.

Din anul 2019 am încercat să multiplicăm efectul și stilul de performanță Au-
toVortex prin formarea a 7 noi echipe de robotică în județul Ilfov. AutoVortex în-
seamnă un stil de viată spartan, rebel, puțin haotic, axat pe performanță dusă la 
extrem, prin folosirea de metode atipice pentru stimularea curiozității și educația 
noii generații.

Având în spate experiența construcției primului robot umanoid românesc, în 
anul 2020 în contextul pandemiei de Coronavirus, am început lucrul la primul ro-
bot medical asistent românesc care va putea fi folosit în spitale la reducerea riscului 
de infectare a cadrelor medicale prin limitarea interacțiunii directe cu pacienții.

Am reușit să vedem mai departe de roboți și de competiții și am început să ne 
punem întrebarea ce va urma mai departe cu copiii care își doresc mai mult după 
terminarea liceului. Stilul nostru de lucru diferit, viziunea diferită din punctul de 
vedere al abordării educației și dorință noastră de a fi totdeauna mai buni și de a 
îi ajuta și pe ceilalți, ne-au definit caracterul în timp și am reușit astfel să sădim în 
mintea și în sufletul copiilor mentalitatea de învingător.

STEM nu trebuie să sperie pe nimeni. Pe copiii din România îi nedumerește și îi 
îngrozește modul aiurea în care li se predă la școală. Abordarea practică a lucrurilor 
schimbă radical percepția unui copil asupra acestor aspecte. Mulți copii sunt plicti-
siți de matematica seaca predată la școală, fără exemple practice. Situația este ace-
eași în cazul materiilor unde ar trebui să se facă experimente interesante, cum ar fi 
la fizică și chimie. Mulți studenți de la inginerie poate nu apucă să pună în timpul 
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facultății mâna pe vreun obiect creat de ei sau să participe la un proiect interesant 
care să implice atât experimentarea cu tehnologii noi cum ar fi print 3D, tăiere laser 
sau prelucrare la CNC. Eu am învățat din mers deodată cu copiii. Poate a fost mai 
bine așa și din dorința de cunoaștere și explorare am experimentat tehnologii noi 
și am testat tot timpul ultimele apariții în acest domeniu. După ce le-am înțeles, 
am putut la rândul meu să le explic și altora printr-o abordare mai simplă, ușor de 
priceput, dar practică, interesantă și câteodată empirică.

Toată lumea discută despre tehnologie și își închipuie că este o mană cerească 
salvatoare și creatoare de bogății peste noapte, la fel cum multă lume admiră antre-
prenorii, dar puțini sunt cei care ar fi dispuși să facă o grămadă de sacrificii pentru 
a deveni unul. Din păcate, în țara noastră există foarte puțini antreprenori adevă-
rați care să vină cu o idee nouă pe piață și nu copiată din străinătate și adaptată la 
specificul României. Situația se complică mai mult când vine vorba de tehnologie, 
din cauză că în România nu mai există cercetare serioasă și bine organizată în acest 
domeniu.

Robotica va deveni temelia societății de mâine. Astăzi este mai mult o joacă 
pentru copii, concursuri interesante care să le stimuleze imaginația și să împriete-
nească noile generații cu programarea și tehnica avansată. Oamenii vor avea mai 
mult timp liber fiindcă roboții vor munci în mare parte, dar în același timp roboții 
trebuie să fie programați, reparați și întreținuți de noua generație care se formează 
acum.

Scopul suprem al educației viitorului în țara noastră trebuie să îl constituie 
schimbarea mentalității oamenilor vizavi de robotică și vizavi de capacitatea Ro-
mâniei și a românilor de a fi buni și competitivi pe plan internațional într-un do-
meniu nou și de viitor. Adevăratul profit material cuantificabil se va obține după 
ce majoritatea copiilor care în perioada liceului și a facultății au făcut parte din 
echipe de robotică și au deprins un stil de lucru modern și eficient și vor putea folo-
si cunoștințele acumulate în proiecte concrete din cadrul unui start-up care are ca 
obiectiv crearea de produse și servicii tehnologice competitive de viitor și care are 
ca pepiniera noile generații modelate de rigorile competițiilor și experienței. Cred 
că robotica este singura șansă a României de a mai sclipi și de a mai fi competitivă 
pe plan internațional la ceva și tocmai de aceea trebuie să devină prioritatea zero 
pentru educația viitorului.



Special: Transformarea digitală în Educație și Industria 
4.0 – Executive Blockchain Laboratory (EBCL) al 
Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în 
Informatică – ICI București

Adrian Victor Vevera, Paul Niculescu-Mizil Gheorghe, 
Carmen Elena Cîrnu

Accelerarea procesului de transformare digitală și automatizare
Pandemia COVID-19 din 2020, a accelerat tendința preexistentă de digitalizare sau 
de virtualizare a activității economice la nivel mondial. Deci, așa cum știm cu toții, 
o mare parte din producția economică, distribuția și consumul din zilele noastre 
sunt realizate în mod digital sau cu ajutorul instrumentelor digitale.

Deja, în ultima jumătate de deceniu, transformarea digitală îmbunătățește la 
un nivel superior productivitatea organizațiilor din toate sectoarele industriei. Nu 
există nicio îndoială că această transformare se manifestă și în sectorul educației, 
iar impactul este unul semnificativ. La nivel European și internațional există nume-
roase exemple de success și limitările au fost clar definite. Este doar o chestiune de 
timp până când impactul acestei transformări digitale în educație să aibă rezultate 
reale și în România.

Începând cu anul 2017, fenomenul tehnologiei Blockchain a ridicat în mod ac-
celerat întrebări substanțiale cu privire la modul în care această tehnologie ar tre-
bui să fie utilizată, nu numai în domeniul de origine, anume FinTech (Bitcoin), ci și 
în alte domenii de activitate, precum Educația, Supply Chain, Sănătate, Agricultură, 
Imobiliare, Guvernamental, Juridic, Media etc., având toate calitățile pentru a pu-
tea fi implementată în arhitecturi de sisteme adecvate. În acest sens, am studiat 
acest fenomen din perspectiva cercetării.

Tehnologia Blockchain – o educație necesară persoanelor cu rang de 
conducere
Încă din anul 2015, companiile active din sectorul tehnologiei Blockchain din Ro-
mânia, au semnalat că identificarea experților din domeniul IT a devenit mai di-
ficilă și că salariile au început să crească considerabil, aceștia având în mare parte 
activități în dezvoltarea de soluții Blockchain pentru colaborări cu străinătatea. De 
asemenea, din anul 2017, o dată cu accentuarea interesului public către cripto mo-
nede și registrul de stocare imutabil al tranzacțiilor (Blockchain), numeroase star-
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tup-uri și companii și-au făcut apariția pe piața românească, acestea fiind pionieri 
în implementarea de soluții Blockchain pentru diferite domenii de activitate.

Dat fiind faptul că procesul de conștientizare a necesității acestei tehnologii 
emergente, a fost unul mai lent, iată că în 2020, anul transformării digitale plane-
tare, tematica tehnologiei Blockchain devine una relevantă pentru orice industrie.

Acest fapt, readuce într-o discuție de maximă importanță, necesitatea de a 
introduce această disciplină în rândul persoanelor care dețin rang de conducere, 
în scopul oferirii de cunoștințe despre modalitatea în care tehnologia Blockchain 
poate susține și ajuta în mod inovativ, transparent și trasabil, procesele de automa-
tizare ale industriilor pe care aceste persoane le conduc.

Executive Blockchain Laboratory (EBCL) – de la concept  
la realitate
Evoluția rapidă a digitalizării are un impact semnificativ asupra industriilor corpo-
rative sau autorităților guvernamentale și servește la furnizarea de noi oportuni-
tăți adecvate pentru maximizarea eficienței, creșterii colaborărilor și a optimizării 
costurilor.

În luna martie a anului 2020, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în 
Informatică - ICI București împreună cu Old Dominion University – Department 
of Engineering Management and Systems Engineering (SUA), au inițiat Executive 
Blockchain Laboratory (EBCL) - un parteneriat între universități internaționale 
și companii de excelență în domeniul tehnologiei emergente Blockchain, parte a 
Industriei 4.0. 

În cadrul acestui laborator, se conduc lucrări de cerceteare referitoare la im-
portanța studiului tehnologiei Blockchain la nivel instituțional și a implementării 
acesteia sub forma de proiecte pilot în structuri publice și guvernamentale. De ase-
menea, este abordat potențialul instituțiilor de învățământ superior și al compa-
niilor private cu excelență în Blockchain, cu scopul de a colabora la dezvoltarea și 
furnizarea de soluții scalabile adecvate de tip software, relevante la nivel național, 
prin intermediul parteneriatelor public-private.

Restructurarea tehnologică continuă a piețelor globale face ca acest fapt să fie 
extrem de relevant pentru adaptarea industriilor și a guvernelor la necesitățile teh-
nologice ale Industriei 4.0, fiind urgent necesare cunoștințe manageriale despre 
tehnologia Blockchain, Inteligența Artificială, IoT - Internet of Things și 5G. Aces-
te cunoștințe sunt relevante pentru profesioniști cu responsabilități specifice de 
management sau interese de dezvoltare de noi afaceri, nu numai la nivel local ci și 
global.

EBCL coordonează cursuri online specializate de nivel EMBA (executive MBA), 
programul fiind dedicat persoanelor deținătoare de funcții cu rang de conducere 
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ale mediului de afaceri, cadre universitare, antreprenori și oficiali guvernamentali. 
Cursurile oferă un cadru optim și flexibil sub formă de învățământ la distanță, în 
scopul orientării obiectivelor instituțiilor, organizațiilor și companiilor către po-
ziționarea într-un mod rezilient la tranziția către piețele viitoare și ecosistemele 
digitale globale asociate.

Timpul limitat pe care îl au în prezent persoanele deținătoare de funcții cu 
rang de conducere, pentru dezvoltarea propriilor cunoștinţe despre noile tendințe 
tehnologice, este un factor decisiv pentru înființarea acestui laborator, cu scopul 
de a facilita un proces de învățare continuă și participativă. Cursurile permit ac-
tualizarea cunoștințelor despre tehnologiile emergente în majoritatea domeniilor 
activităților globale, într-un cadru de studiu optimizat.

Executive Blockchain Laboratory (EBCL) – un parteneriat internațional
Cu amabilitatea și dorința de colaborare în acest nou concept, EBCL a putut crea 
strânse legături cu companii și universități internaționale, respectabile în dome-
niul Blockchain, precum Old Dominion University (SUA), Modex (România, Ma-
rea Britanie, Gibraltar, SUA), Tailpath.com (România, SUA), Action4Value (Elveția, 
Germania) și Institutul Interdisciplinar de Cercetare în Criptoeconomie al Univer-
sității de Economie și Afaceri din Viena (WU-Wien, Austria).

Putem considera și aprecia faptul că abilitatea acestor entități de a contribui 
la redarea unei perspective mai ample asupra modului de a adapta companiile sau 
instituțiile existente la ecosistemele digitale emergente, va clarifica modul în care 
se vor desfășura activitățile în următorii ani, la nivel global. Noi oportunități de 
afaceri și inovare se dezvăluie treptat pe toate piețele tradiționale. 

Pe parcursul a 8 săptămâni se vor oferi cunoștințe relevante referitoare la noile 
modalități de aplicare a tehnologiei Blockchain și se încurajează descoperirea de noi 
oportunități de îmbunătățire a eficienței, rezilienței afacerilor, soluționării proble-
melor și inovarea în viitoarele ecosisteme digitale.

Cercetarea indică faptul că pentru a examina tehnologia Blockchain dintr-o 
perspectivă economică și tehnică, este necesară o imagine de ansamblu asupra as-
pectelor tehnologice pentru a înțelege posibilitățile și limitările acesteia.

Recomandări pentru domeniile de aplicabilitate a tehnologiei Blockchain
Designul programului EBCL este conceput în mod generic pentru participanți din 
domeniul antreprenorial care doresc să integreze tehnologia Blockchain în planul 
de afaceri, din domeniul reprezentanților guvernamentali responsabili cu tendințe-
le globale emergente, din domeniul academic sau alte industrii.

Funcțiile reprezentative și industriile care pot beneficia de acest curs: Consul-
tanții și strategii din mediul de afaceri și tehnologie; Antreprenorii interesați de a 
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lansa noi afaceri ce utilizează tehnologii Blockchain, DLT (Digital Ledger Technolo-
gy) sau ecosisteme criptografice; Profesioniștii din mediul financiar, bancar, mana-
gementul riscului precum și autoritățile de reglementare; Oficialii guvernamentali, 
factorii de decizie politică și funcționarii publici la nivel internațional, programul 
având o perspectivă globală; Profesioniștii din domeniile asigurărilor și proprietăți-
lor imobiliare; Investitorii care doresc să înțeleagă ecosistemul emergent Blockcha-
in pentru a asigura decizii optimizate de investiții; Profesioniștii din domeniile IT și 
Securitate Cibernetică; Profesioniștii din managementul executiv ale domeniilor de 
Logistică și Distribuție; Cadre universitare care cercetează tehnologia Blockchain 
prin studii de aprofundare a potențialului acesteia în noi discipline ale curriculei 
universitare. 

Persoanele ce dețin rang de conducere trebuie să evite subestimarea apariției 
aplicabilității tehnologiei Blockchain în toate arealele industriilor și să aloce o aten-
ție sporită asimilării de cunoștințe relevante despre noile ecosisteme digitale care 
vor deveni realitate în doar câțiva ani de acum încolo.

Prin inițiativa menționată mai sus, Institutul Național de Cercetare-Dezvolta-
re în Informatică – ICI București dorește să contribuie activ la susținerea rezilien-
ței României la tehnologiile emergente, prin pregătirea cât mai bună a capitalului 
uman. Lumea digitală a secolului XXI aduce cu ea multe provocări, iar educația este 
cheia dezvoltării durabile și a prosperității pe termen lung. 

ANEXĂ
Pentru o mai bună înțelegere a structurii modulelor primului curs susținut în 

limba engleză al Executive Blockchain Laboratory, intitulat „Blockchain Techno-
logy: Application and Innovation of Transformational Business”, vă rugam să 
parcurgeți următoarele puncte:

MODULE 1: OLD DOMINION UNIVERSITY | USA 
Introductory and advanced theoretical course in the field of Blockchain technology 

and Cyber Security. 
MODULE 2: MODEX | USA, United Kingdom, Gibraltar, Monaco, Ro-

mânia 
Theoretical and applied course in TECHNICAL and BUSINESS scenarios of Bloc-

kchain technology by using BCDB solutions – a MODEX product (Blockchain Database). 
MODULE 3: TAILPATH | USA, România 
Theoretical and applied course in the field of Supply Chain and Logistics, with appli-

cability in Blockchain transformational technology. 
MODULE 4: ACTION 4 VALUE | Switzerland, Germany 
High End course applied in the field of Decision Support Systems, by using TopEase, 

a platform for sustainable corporate governance in the era of digital transformation. 
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MODULE 5: WU Interdisciplinary Research Institute for Cryptoecono-
mics - Vienna University of Economics and Business | Austria 

Theoretical course in the field of Token Economy (tokenized / cryptographic Eco-
nomy), with an in-depth study for economic institutions representatives, policies and 
ethics of production, distribution and consumption of digital / cryptographic assets and 
services. 



D) EDUCAȚIE PENTRU INTELIGENȚĂ INTERPERSONALĂ

Psihologia adolescentului: între „fulgi de nea”, bullying  
și o societate cu mesaj incert

Daniela Vișoianu

Adolescența este un construct social. În societățile preindustriale copiii erau consi-
derați adulți atunci când se maturizau fizic, adică ajungeau să fie apți pentru mun-
cile agricole sau erau „dați la ucenicie”. Abia în secolul al XX-lea, adolescența a fost 
definită, în lumea occidentală, ca etapă de viață distinctă, marcând trecerea de la 
copilărie la vârsta adultă. Ea durează de la aproximativ 11 ani la 19-20 de ani1. 

Perioada adolescenței implică o accelerare a dezvoltării fizice, cognitive și psi-
hosociale. 

Cercetările din domeniul neuroștiințelor au îmbogățit înțelegerea acestor 
procese și a influenței covârșitoare pe care o au – în adolescență – experiențele de 
învățare, calitatea mediului și a relațiilor cu cei din aceeași generație. Specialiștii re-
cunosc în unanimitate că descoperirile despre modul în care funcționează creierul 
uman sunt încă insuficient transpuse în educație și în economie.

La nivelul societății, percepția majoritară despre perioada adolescenței conti-
nuă să exagereze tiparele de comportament riscant, cum ar fi consumul de alcool, 
nevoia de senzații tari, abuzul de droguri, activitatea sexuală, implicarea în găști. 
Cu toate acestea, majoritatea tinerilor reușesc să depășească această etapă fără pro-
bleme majore.

Cercetătorii adepți ai teoriei procesării informațiilor au identificat două cate-
gorii mari de schimbări măsurabile la nivelul cogniției, în adolescență: modificări 
structurale și modificări funcționale2. Modificările structurale survenite în adoles-

1 Tratarea ei ca o perioadă distinctă a fost posibilă în condițiile accelerării proceselor de industri-
alizare, care au generat o scădere a nevoii de forță de muncă pentru producerea hranei: aproximativ 
10 % din populația planetei mai este implicată direct în acest proces; s-au făcut progrese inclusiv în 
China care a tolerat abaterile de la regula „un singur copil în familie” pentru familiile de țărani care 
cultivă orezul. Politica copilului unic este una din cele două politici de control al nașterilor adoptate de 
guvernul Republicii Populare Chineze în 1978, ajustată minor pe parcursul anilor și abandonată în 
octombrie 2015. 

2 Descrierea celor două tipuri de modificări se bazează pe Eccles. J. S., Wigfield, A., Byrnes, J., 
2003, Cognitive Development in adolescence. In Handbook of Psychology: vol. 6 Developmental psycolo-
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cență sunt (1) modificări la nivelul capacității memoriei de lucru și (2) creșterea 
cantității de cunoștințe stocate în memoria de lungă durată.

În ultimii treizeci de ani, au fost stabilite profiluri de competențe pe care absol-
venții diferitelor niveluri de școlarizare trebuie să le dobândescă. În funcție de aceste 
seturi de competențe sunt organizate procesul educațional și sistemul de evaluare. 

Reorganizarea educației presupune și reorganizarea informațiilor păstrate în 
memoria de lungă durată. Categoriile de informații care necesită restructurare și, 
implicit, noi abordări pedagogice și didactice sunt: a) totalul cunoștințelor factuale 
asimilate (de exemplu: a ști cine a fost primul rege al României Mari sau cât fac doi 
plus doi); b) totalul abilităților acumulate („a ști cum să…” conduci o mașină, faci 
înmulțiri sau aplici formule de calcul prescurtat) și c) înțelegerea motivului pentru 
care o egalitate (o ecuație algebrică) se menține, dacă ambilor termeni li de adună 
același număr3.

Parte din inadecvările observate la tinerii de astăzi își au explicația în constru-
irea curriculumului pentru liceu ca o continuare „firească” a celui de la gimnaziu. 
Practic, s-a menținut cultura „bacalaureatului”, ca un indicator de calitate pentru 
procesul educațional, fără ca nevoile tinerilor să fie considerate suficient de impor-
tante pentru ajustări fundamentale.

Este de reținut că atingerea pragurilor de dezvoltare se produce în acest inter-
val de vârstă în mod diferit pentru fiecare copil, în funcție de mediul și de experi-
ențele la care este expus. Știm, de relativ puțin timp, că în această perioadă creierul 
adolescenților încă nu a ajuns la maturitate. Pentru adolescenți, încă primează ac-
tivitatea de la nivelul amigdalei – centru al procesării emoţiilor și al instinctelor de 
supraviețuire, pe când pentru adulți lobii frontali capătă mai multă putere execu-
tivă. În cazul adolescenților – așadar – rațiunea nu poate încă domina emoția. Ca 
urmare, aceștia au trăiri emoționale mai intense și tind să elaboreze judecăți mai 
sumare, mai puțin raționale.

Modul în care este organizat astăzi procesul educațional suferă ca urmare a in-
suficientei recunoașteri a descoperirilor din domeniul neuroștiințelor. Școala, mai 

gy, New York, Wiley, apud Papalia, D.E., Wendkos Olds, S., Duskin Feldman, R., Dezvoltarea Umană, 
2010, București, Editura Trei.

3 v. și Recomandarea Uniunii Europene, din 22 mai 2018 privind competențele-cheie pentru în-
vățarea pe tot parcursul vieții. Competențele sunt definite ca o combinație între cunoștințe, apti-
tudini și atitudini, unde: (a) cunoștințele sunt formate din fapte și cifre, concepte, idei și teorii deja 
stabilite și care sprijină înțelegerea într-un anumit domeniu sau subiect; (b) aptitudinile sunt definite 
ca abilitatea și capacitatea de a desfășura procese și de a utiliza cunoștințele existente pentru obți-
nerea de rezultate; (c) atitudinile descriu dispoziția și mentalitatea de a acționa sau de a reacționa 
la idei, persoane sau situații. Cadrul de referință stabilește opt competențe-cheie: competențe de al-
fabetizare; competențe multilingvistice; competențe în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și 
matematicii; competențe digitale; competențe personale, sociale și de a învăța să înveți; competențe 
cetățenești; competențe antreprenoriale; competențe de sensibilizare și de expresie culturală.
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exact modul ei de organizare, se încăpățânează să rămână în limitele percepute ca 
sigure ale sălii de clasă cu elevi de aceeași vârstă, într-o clădire de cărămidă și mor-
tar, în ciuda faptului că avem acces relativ rapid la toate aceste descoperiri. 

Generația „fulg de nea”
„Fulg de nea4” este o sintagmă folosită din ce în ce mai mult odată cu trecerea în mile-
niul trei ca o etichetă pentru o persoană care are un sentiment de unicitate exagerat – 
știința a demonstrat că fulgii de zăpadă au structuri diferite, niciunul nefiind identic 
cu altul. Sensul acesteia a fost apoi extins asupra unei generații întregi. Descrierea 
celor care fac parte din ea este completată frecvent de revendicarea unor drepturi 
speciale – sunt unic, deci mi se cuvine un tratament special, dedicat, potrivit doar mie. 

Un asemenea discurs se bazează pe imaturitate emoțională, justificată de sta-
diul de dezvoltare cognitivă. Unii autori au susținut că generația „fulg de nea” este 
extrem de supărăcioasă, ușor de ofensat și incapabilă de a asculta și de a înțelege 
opinii care nu le confirmă pe ale lor. Altfel spus, acești tineri consideră că o opinie 
diferită nu este valoroasă și este menită doar să îi invalideze pe ei ca persoană.

Un fulg de nea are o structură unică, dar este și extrem de fragil. Fragilitatea 
aceasta, justificată de cele spuse mai sus despre dezvoltarea cognitivă, este slăbiciu-
nea pe care acești tineri sunt puțin pregătiți să o gestioneze în afara mediului unei 
familii protective. Pentru fiecare dintre ei este dificilă trecerea de la ești special, ești 
cel mai frumos și cel mai deștept, la situațiile din mediul școlar și la interacțiunile din 
comunitate, situații în care află că nu ești (atât de) special, nu ești un prea frumos, nici 
unic, ești fragil ca un fulg de zăpadă.

Așa că expresia a căpătat o nuanță peiorativă foarte repede, dicționarele5 preci-
zând că se referă mai ales la „mileniali6”, care nu își asumă responsabilități caracteris-
tice maturității, sunt superîncrezători în statutul lor special, incapabili să gestioneze 
încercări mai grele, să facă munci repetitive și care, în general, nu își asumă o viață 
obișnuită de adult. În acest moment termenul nu mai este direct legat de generația Y, 
ci se referă la caracteristicile unor categorii de populație tânără, cu treceri și către ge-
nerația Z7, mai pragmatică, mai independentă social și în simbioză cu digitalul. Majo-
ritatea specialiștilor consideră că fiecare generație vine cu niște carateristici potrivite 
dezvoltării și compensatorii pentru eventuale derapaje anterioare: de exemplu lipsa 

4 Termenul folosit vine din limba engleză – „snowflake”.
5 Dicționarul Merriam Webster, ediția 2000.
6 Generația Y, sau a milenialilor – majoritatea cercetătorilor și a demografilor consider că începu-

tul acestei generații îl reprezintă debutul anilor 1980, mulți definind finalul ei la mijlocul anilor 1990. 
7 Teoria generațiilor vine din Statele Unite și a fost creată de William Strauss și Neil Howe. Ei 

consideră că fiecare criză este o transformare și fiecare generație vine cu energia chestionării insti-
tuțiilor și a valorilor, mai ales a acelor valori care guvernează comunitățile. Evenimentele istorice ge-
nerează cotituri, pe durate de 20 – 22 de ani, care schimbă mediul social, politic și economic, precum 
și profilul comportamental al fiecărei generații
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de interes pentru politică a celor din generația Y se pare că este serios compensată de 
nivelul de implicare socială și politică al celor din generația Z.

Pe de altă parte, în acest moment se consideră că expresia „generația fulgilor 
de nea” nu se mai referă strict la o anume perioadă istorică. Ci reprezintă un efect 
al dezvoltării, o reacție la efectele neanticipate ale modului extrem de dedicat de 
creștere a copiilor unici la părinți, încurajați să facă ce vor și să își aleagă studiile și 
meseriile atunci când sunt pregătiți. Practic, acești copii au primit fără efort perso-
nal drepturi și libertăți pentru care părinții lor au depus eforturi îndelungate, ceea 
ce i-a fragilizat și le-a scăzut mult toleranța la eșec, la frustrare și la dezamăgirea 
cauzată de așteptări nerealiste.

Sintagma „fulg de nea” a fost utilizată tot mai frecvent și se consideră că a 
contribuit, imediat după criza economică din 2008 -2009, la o și mai mare deres-
ponsabilizare a tinerilor, la o ajustare a așteptărilor și la o creștere a incidenței pro-
blemelor de sănătate mentală.

Ultimele alegeri din Statele Unite și votul în favoarea Brexit au consemnat fo-
losirea peiorativă a sintagmei „fulg de nea”, fără să fie evidentă asocierea cu o anu-
me generație. A fost utilizată mai degrabă de politicienii de drepta împotriva celor 
de stânga, ca o critică adusă celor care sunt prea empatici, nu foarte practici, care se 
„atacă” ușor, iau lucrurile prea personal, sunt nesiguri și fragili8. 

La începutul anilor 2000 mass media anunța o generație cu potenţial înalt, 
o generație sub semnul lui „eu pot” (I can do). Din păcate, recesiunea economică, 
creșterea costurilor de locuire și a costurilor pentru educație, instabilitatea de pe 
piața muncii, încălzirea globală, migrația, atacurile teroriste din marile aglomerări 
urbane, un mediu politic lipsit de lideri și de autenticitate au alterat performanțe-
lor tinerilor și, mai mult, au contribuit la creșterea semnificativă a incidenţei tulbu-
rărilor de sănătate mentală în rândurile lor. 

Ca fapt divers îmi aduc aminte de o ședință de Consiliu de Administrație, din-
tr-un colegiu din București, în care se chestiona dacă acelor elevi, selectați dintre 
cei mai buni, nu cumva li se acordă prea multă atenție: sunt extrem de sensibili, nu 
suportă nici măcar vocea puțin ridicată, darămite cuvinte și expresii mai dure. 

Lumea și-a pierdut în ultimii 30-40 de ani reperele și predictibilitatea. Părinții 
au avut mereu grijă de copii, fiind preocupați ca aceștia să nu ducă lipsă de nimic 
și să-i ferească de neplăcerile prin care au trecut ei înșiși în copilărie. Iar copiii au 
asistat la eforturile părinților lor, la „căderile” acestora – șomaj, migrație, recalifi-
care profesională, venituri incerte, drepturi tot mai puține, economii și fonduri de 
pensii risipite. 

8 În acest moment termenul de „fulg de nea” în politică este decuplat de constructul generational 
și nici nu mai are o alocare clară stânga – dreapta, existând consemnări din emisiuni televizate sau din 
spectacole/ sketch-uri / performance-uri ale realizatorilor de satire care au folosit pentru președintele 
Trump expresii ca fiind „the biggest snowflake in America”, ori „Snowflake-in-Chief.”
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Astfel încât mulți dintre ei s-au întrebat: La ce bun?, Cum mă ajută să fiu un elev 
bun, un student muncitor, dacă la angajare abia am șanse să primesc un salariu de două 
mii de lei? 

Nivelul de incertitudini la care trebuie să facă față este un element de stres 
major, astfel încât echilibrul devine greu de menținut – acumulează frustrări mari 
pentru lucruri mărunte, acceptă greu alt punct de vedere, devin agresivi sau anxi-
oși, permanent nemulțumiți de cine sunt, de ce oportunități au, de faptul ca familia 
nu continuă să îi susțină pe măsura nevoilor și pe termen lung.

Unii experți vorbesc despre o parapsihologizare a limbajului lor și al adulților 
din jurul lor – supărările sunt toate depresii, adulții nu mai sunt cicălitori, ci factori 
de stres; mediul de lucru este toxic și îi împiedică să își exprime personalitatea; șe-
ful nu îi apreciază niciodată; părinții nu îi înțeleg. Tinerii percep ca fiind stresante 
probleme tot mai insignifiante, iar pedagogiile nu se adaptează suficient de rapid la 
dinamica societății, pentru a răspunde mai bine nevoilor de dezvoltare ale acestor 
copii, care nu mai au limite în mediul familial. Altfel spus, acolo unde pedagogia 
s-a blocat, psihologia a compensat căutând explicații.

Merită amintit în context că, la o simplă căutare9 pe Google pentru „adulting 
classes” (ore de maturizare?), sunt deja peste două milioane de rezultate. Inițial ofe-
rite în universități, mai ales în cele americane, aceste ore s-au extins și în alte țări, 
în instituțiile de învățământ superior și chiar în licee. 

La aceste cursuri studenții învață cum să gătească; cum să își gestioneze bu-
getul și timpul; cum să discute în cuplu despre bani; cum să se comporte la un in-
terviu, apoi într-un loc de muncă; deci cum să aibărelații funcționale și sănătoase. 
Pe scurt, cum să devină responsabili, cum să își plătească facturile la timp, cum să 
păstreze curățenia în jurul lor, cum să spele rufe, cum să își asume o asigurare me-
dicală sau un cont de economii. 

Care sunt provocările de dezvoltare?
Prof. univ. Mircea Miclea10 a vorbit anul trecut (2019, n.m.) despre mai multe vii-
toruri posibile, incerte și volatile. În multe medii de specialitate, atunci când sunt 
formulate politici publice pentru sectorul educației, se menține disputa între ex-
punerea tinerilor la multiple discipline și experiențe (și muzică, și desen, și chimie 
etc.) și specializarea acestora cât mai devreme, inclusiv formarea de la cincisprezece 
ani pentru o meserie care să răspundă nevoilor pieței muncii. Niciuna dintre tabere 
nu a adjudecat disputa și probabil că ea va fi abandonată, măcar temporar.

Miclea (2019), fost ministru al educației și fondator al școlii cognitive în psiho-
logia românească, consideră că educația trebuie să contribuie major la construirea 

9 Aprilie 2020. 
10 Miclea, M., Cele 4 metacompetențe prin care să ne pregătim elevii pentru un viitor incert și volatil, 

Cronicile CURS DE GUVERNARE nr. 99, 2019.
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identității (individuale sau de grup), la dezvoltarea multidimensională a persona-
lității umane. Identitatea este la fel de importantă ca angajabilitatea, subliniază el.

Modelul de organizare prezentat mai sus, potrivit căruia sistemele de educa-
ție urmăresc formarea unui set anume de competențe, este condiționat de predic-
tibilitatea unui anume tip de viitor. Și dacă viitorul planificat nu se produce sau 
este incert? Soluția propusă de Miclea este să urmărim dobândirea unui set de me-
ta-competențe, adică „un tip special de competențe care pot genera ad-hoc competențele 
adecvate în funcție de cum se configurează viitorul, atunci când se configurează. Acestea 
sunt: autodisciplina, antreprenoriatul, gândirea de designer și autonomia”.

Transferarea metacompetențelor despre care vorbește profesorul Miclea se 
poate realiza în familie și în școală. Procesul pare ușor de înțeles teoretic, însă se 
dovedește complicat să construiești autonomie în reprezentanții generației căreia 
„i se cuvine totul”, o generație fără limitele sănătoase care ar îngrădi personalitatea; fără 
reguli, fără măsură, fără responsabilități. În majoritatea țărilor democratice, edu-
cația este cel mai mare serviciu public, în termeni de adulți implicați, elevi, bugete 
alocate. Inerția la schimbare este proporțională, astfel încât copiii tind să fie lipsiți 
de ceea ce ar avea nevoie cel mai tare – o reprezentare a vitezei de adaptare, a flex-
bilității în modul de organizare a proceselor. Presiunea pentru schimbare este clar 
percepută de toți actorii și de toate statele. Există un anume simț al urgenței care 
generează frustrări și este în contradicție cu mesajul oficial pe care îl primesc copiii 
– singurul lucru pe care îl ai de făcut este să mergi la școală și să înveți.

În plus, deși par în conflict, atât școala cât și familia le oferă adolescenților 
insuficiente experiențe de testare sănătoasă a abilităților și a limitelor, astfel încât 
ei să poată afla cine sunt și la ce sunt buni până când termină etapa de școlarizare 
și de calificare inițială. Pentru a-și construi identitatea, ei au nevoie să reflecteze la 
cine sunt, la cum devin ființe sociale. 

Moralitatea convențională11 începe să se manifeste după vârsta de 10 ani. Co-
piii au nevoie să își păstreze prietenii, caută aprobarea altora, își formează propriile 
idei despre ce înseamnă să fii un om bun. La adolescență, universul copiilor trece 
dincolo de limitele familiei și ale prietenilor apropiați. Apar grija și conștiința ci-
vică, copiii încep să înțeleagă ce înseamnă datorie, respectul față de autorități sau 
față de un superior, nevoia de păstrare a ordinii sociale.

Tinerii au nevoie însă de contexte de învățare practică, pentru a depăși nivelul 
moralității postconvenționale12 – ei se conformează convențiilor sociale, sprijină 

11 Teoria lui Kohlberg, Lawrence, 1969, a descris trei niveluri ale raționării morale, fiecare îm-
părțit în două stadii. Nivelul II, al moralității convenționale – conformarea la standardele persoanelor 
cu autoritate, este atins după vârsta de 10 ani; mulți oameni nu îl depășesc niciodată, nici măcar la 
vârsta adultă.

12 Același autor consideră ca, în stadiul 5, nivelul III, viitorul cetățean își rezolvă conflictul dintre 
nevoia umană și lege și ajunge să trăiască considerând că este mai bine pentru societate, pe termen 
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statu-quo-ul și fac „ceea ce este corect” pentru a-i mulțumi pe cei apropiați sau pen-
tru a respecta legea. Tranziția dintre cele două niveluri de moralitate este asociată 
cu o rebeliune puțin sprijinită de adulți. Această tranziție îi poate încuraja către alte 
sisteme etice – cum ar fi o altă religie, mai ales dintre cele noi, reinterpretate. 

Nevoia de contexte de învățare practică este cea care explică implicarea mul-
tor adolescenți într-un tip sau altul de activitate de voluntariat. Aceste activități le 
permit să își aleagă experiențele de intrare în lumea adulților; le faciliteazătesta-
rea unor roluri sociale, construirea identității proprii, recunoașterea contribuției la 
dezvoltarea comunității apropiate. Similar, munca de peste vară pare să răspundă 
nevoilor de dezvoltare educațională, socială și ocupațională, însă efectele pe ter-
men lung tind să fie cele mai bune când numărul orelor de muncă este limitat.

În ultimii zeci de ani, valorile majoritar transmise tinerilor sunt valorile so-
cietății de consum. În general, aceștia învață că nu este valoros să știi să coși un 
nasture la o cămașă, dacă tot o poți înlocui cu alta. Dar cele mai bune școli și licee 
private din Elveția, de exemplu, continuă să aibă cursuri obligatorii în care copiii 
învață lucruri practice pentru gospodărie: de la grădinărit sau tâmplărie – până la 
cusutul la mașină și la realizarea de obiecte de strictă necesitate. 

Ca să le placă să meargă la școală și să dezvolte eficacitate, să își asume învă-
țarea, adolescenții au nevoie să participe la stabilirea regulilor, să fie apreciați și 
sprijiniți de profesori și de colegii lor. Învățarea practică reduce din presiunea pe 
dezvoltarea cognitivă și răspunde nevoii de succes imediat, le oferă tinerilor o re-
prezentare a muncii cu rost. Anxietatea, frica (de contactele sociale, de evenimen-
tele de viață stresante, de conflictele cu părinții), abuzul și neglijarea, consumul de 
alcool și de droguri, activitatea sexuală sunt factori de stres care se combină cu po-
luarea, calitatea alimentației și lipsa de activitate fizică. La tineri, depresia nu apare 
neapărat sub forma tristeții, ci și sub forma iritabilității, a plictiselii, a incapacității 
de a simți plăcere – e ca o căutare prin labirint a sensului vieții. Iar această stare 
a lor are explicații științifice și are nevoie de transformări ale modului în care este 
organizată învățarea.

În țările occidentale procesul educațional este bazat pe premisa că elevii sunt 
sau pot fi motivați să învețe. Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice in-
sistă pe rolul pe care profesorii îl au în producerea învățării vizibile – inclusiv la 
elevii care nu motivație să învețe, mai ales la liceu. 

Ultimii ani însă au evidențiat suficiente experimente care pot fi elemente ale 
unuia dintre viitorurile posibile. 

Dacă ceea ce se așteaptă de la tineri este să aibă rost, să aibă identitate într-o 
lume incertă, atunci și elemente certe din viața lor necesită ajustare. Și cea mai 

lung, dacă se supune legii democratic acceptate. La un moment dat, Kohlberg însuși a pus la îndoială 
stadiul 6 – moralitatea bazată pe principii etice universale, existentă atunci când oamenii se gândesc 
la efectele acțiunilor lor asupra altor oameni, considerând că foarte puțini oameni par să îl atingă.
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dinamică dovadă pare să fie partajarea de proprietate pentru locuire temporară sau 
transport alternativ.

După zeci de ani în care am vorbit despre tinerii NEET13’s și în care am oferit o 
schemă de sprijin construită pentru ei (schemă care nu a avut succes), provocarea 
sistemului de educație rămâne formarea de tineri care să știe cine sunt și la ce 
sunt buni, care au capacitatea de a-și ajusta repetat așteptările, astfel încât să își 
asume responsabilități și să aibă o viață de calitate să fie – cu alte cuvinte – cetățeni 
rezilienți; să manifeste reziliență.

Acum douăzeci de ani, tehnologia a fost promovată drept soluția care va spori 
echitatea de acces în educație. Până la pandemia de coronavirus, studiile nu au con-
firmat așteptările experților – tehnologia a pătruns puțin în educație și a nu a reu-
șit să surmonteze problemele de acces. Ba dimpotrivă, date fiind costurile asociate 
pentru echipamente și problemele de infrastructură (fibră optică, 4G), a părut că va 
contribui la creșterea inechității.

În aprilie 2020, 9 din 10 elevi înscriși la școală nu sunt în sălile de clasă, din 
cauza pandemiei. La nivel mondial, avem săli de clasă virtuale care se pot deschide 
pentru orice elev, pentru orice profesor. Brusc, dacă am avea o baghetă magică care 
să ducă internet de mare viteză în fiecare cătun, plus o tabletă, orice elev din Româ-
nia ar putea avea acces la un profesor din orice oraș. Aceasta este o fereastră pentru 
oportunități concrete de creștere a nivelului de echitate din sistemul de educație, o 
fereastră care înseamnă mai mult decât suma tuturor sistemelor publice, private și 
alternative de educație pe care le cunoaștem cu mintea de acum. 

Cum vor arăta sistemele de educație de după criza SARS – COVID 19?
Tradițional, contractul social prevede ca elevii să învețe, să devină buni cetățeni și 
societatea să le ofere oportunități pentru o viață de calitate. În ultimii zeci de ani, 
acest contract este tot mai contestat pentru că nu mai există reprezentări ale unui 
viitor cert. Denunțarea lui nu este posibilă decât dacă ne asumăm că omenirea nu 
are viitor, sau viitorul nu e reprezentat de copii și de tineri. Aceștia au nevoie de și 
mai mult suport emoțional pentru a-și defini identitatea personală și profesională. 
A continua să le spunem că sunt prea sensibili și nu își asumă responsabilități este 
ca și cum ne-am tăia singuri creanga de sub picioare. 

Școala viitorului va depăși, cu siguranță, limitele spațiului fizic așa cum îl știm 
organizat acum și vor fi dezvoltate noi strategii pedagogice care să includă perma-
nent învățarea la distanță. Lipsa de interes pentru participare școlară, pentru învă-
țare s-a observat și mai bine atunci când obligația de a fi prezent în sala de clasă a 
dispărut. Școala, față la față sau online, trebuie să captiveze și să mențină interesul 
elevilor.

13 Not in education, employment or training – tineri care nu se regăsesc în școală, nu sunt angajați 
și nu sunt cuprinși în programe de calificare – peste 15 milioane la nivelul UE (2018).
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La finalul lunii martie 2020, sintagma ”distanțarea socială”, folosită pentru 
încurajarea cetățenilor de a rămâne izolați, era deja constestată de specialiștii din 
domeniul științelor sociale. Reacția lor nu a fost suficient de rapidă: ar fi fost ne-
cesar să vorbim despre distanțare fizică, nu socială. Rămâne de văzut în ce fel vor fi 
afectați copiii și tineri de schimbarea de mediu marcată de această criză, de limita-
rea contactelor și interacțiunilor sociale, la vârsta la care nu te poți cunoaște pe tine 
fără să înțelegi cum te judecă alții. 

Criza a creat oportunitatea integrării accelerate a tehnologiei în învățare. Dacă 
criza va fi scurtă, sistemul se va întoarce repede la modul în care se făceau lucrurile 
și înainte. Însă semnul de atenționare la adresa calității muncii și prezenței în învă-
țare a profesorilor va rămâne acolo. 

Rolul profesorului se va modifica și modul de formare inițială va ține cont de 
faptul că cele patru metacompetențe sunt necesare mai întâi cadrului didactic: să 
fie autonom, să dea dovadă de autodisciplină, să fie orientat către identificarea de 
oportunități și nu limitat la rezolvarea de probleme, să facă relevante practic14 cu-
noștințele pe care le predă. 

Dacă vor ține cont de ceea ce știm din neuroștiințe, cu siguranță sistemele 
de educație se vor orienta mai mult către formarea de metacompetențe. Elevii au 
nevoie să fie autonomi pentru a gestiona, prin prezență și implicare, învățarea la 
distanță. Este nevoie de contexte de învățare practică, concretă, cu prezență fizică – 
timpul petrecut împreună cu alți tineri va avea mai multă valoare dacă este orientat 
către interacțiuni sociale și către dezvoltarea de abilități practice, de supraviețuire, 
de adaptare.

14 Uzabilitatea este termenul folosit de Mircea Miclea.



Dar despre viață ce știu?

Ana Barton

Am auzit prima dată expresia „educație de viață privată“ la doamna profesoară Mi-
haela Miroiu, în timpul unei întâlniri-interviu, și am rugat-o să-mi dea voie să o 
preiau și să o diseminez cât pot de mult. A fost de acord, așa că am purces la treabă. 
În timp, i-am zis „educație pentru viață“ fiindcă omul trăiește în societate, arareori 
se poate izola cineva social complet. 

Merg în școli și universități de șapte ani, să vorbesc cu copiii și tinerii. Să-i în-
treb ce mai fac, cum o mai duc, ce le place, ce nu, ce-ar vrea, ce n-ar mai vrea, ce ar 
schimba și cum anume. De la clasa zero la a șasea, copiii sunt destul de liberi, sunt 
curioși, netemători, când le zic „întrebați-mă orice“, mă bombardează cu o mulțime 
de-ntrebări. De la a șaptea încolo, în majoritatea situațiilor, trebuie să performez 
eu un discurs de deschidere, altfel ei stau și se uită, abia schițând vreun gest. Știu, 
copiii devin mai conștienți de sine pe timp ce cresc, e normal să fie mai liberi când 
sunt mai mici. Dar e mai mult de atât, se vede asta în faptul că și la clasele mai mari 
există „rebelii“ care nu sunt deloc impresionați de prezența străinei care sunt eu, au 
încredere în ei să se spună. 

Într-un fel, sistemul de învățământ ajunge să niveleze, să uniformizeze. Copiii 
și tinerii sunt obosiți și foarte stresați, caută cu disperare varii forme de fugă, nu 
au plăcerea de a citi și a scrie de mână. Pentru ei, aceste două acțiuni sunt asociate 
cu temele, cu obligațiile. Citesc puținele rânduri, deseori doar haștaguri, de pe re-
țelele de socializare, așa că nu mai sunt dispuși la poveste, nu mai au curiozitatea 
și dorința de poveste, e prea lungă, e prea multă, ei trăiesc pe repede-nainte, au de 
făcut nefericirile alea de teme și-apoi să se-arunce-n paturi, cu telefoanele în mâini, 
să uite de tot și de toate, de părinții și de profesorii care le reproșează că fac prea 
puțin, că sunt prea puțin, care îi tratează ca pe niște erori pe picioare. Iar ei încep să 
se simtă erori, apoi se revoltă și nu mai vor să facă nimic, unii se izolează și suferă, 
pe alții suferința îi face agresivi. 

Pe de altă parte, consumismul societal le schimbă perspectiva asupra vieții în-
tr-un mod dezastruos și periculos. Sunt degrabă aruncători de sine și de celălalt, 
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foarte mulți au rezistență mică la frustrare și spun că vor să moară decât să facă față 
celei mai mici provocări, empatia e extrem de scăzută, cine nu se comportă exact 
cum se așteaptă ei este abandonat pentru lipsa de performanță în funcționare. Noi-
le tehnologii sunt în foarte mare parte răspunzătoare pentru aceste comportamen-
te, dar nici educația din familie și cea din sistemul de învățământ nu îi ajută pe copii 
prea mult, dimpotrivă. Firește că există și excepții, dar ele nu fac decât să întărească 
regula. Copiii petrec enorm de mult timp în compania telefoanelor mobile, părinții 
muncesc enorm, vin acasă obosiți, nu mai au nici vreme, nici energie să stea de 
vorbă cu copiii lor. Toți trăim vremurile astea grăbite și dușmănoase cu omul, trec 
zilele unele după altele, trec anii, copiii cresc, iar înstrăinarea deja s-a produs. 

Școala îi vrea bine informați, să citească bibliografia, să dea examene, să treacă 
dintr-un ciclu de învățământ într-altul, către absolvire. Ce întrebări au ei, ce dubii 
au ei nu interesează aproape pe nimeni. Normal că sunt profesori pe care-i intere-
sează, însă aceștia sunt excepții. Când au parte de ei, copiii se aruncă asupra lor cu 
disperarea naufragiatului asupra colacului de salvare, implicându-i pe acești pro-
fesori în întregimea vieții lor de copii, în speranțele lor, în viitorul lor profesional. 

Educația pentru viață înseamnă să le vorbim copiilor despre relațiile dintre 
oameni, despre igienă, emoție, sexualitate, despre aspirații, carieră, despre apti-
tudinile și talentele lor, despre cum se creează deprinderi, despre cum îți dezvolți 
memoria și creativitatea, de exemplu citind și scriind de mână, ambele de plăcere, 
despre cum se împart treburile gospodărești într-un cuplu, dar și cum se împarte 
atenția, cum se manifestă bunăvoința și tandrețea, despre cum pot identifica abu-
zul și cui să ceară ajutor, despre discriminarea rasială, etnică, profesională, de gen, 
de statut social și financiar, despre cum o clasă de elevi este o comunitate, despre 
subtilele ori directele forme de agresivitate (bullying), despre ce inseamnă istoria 
personală a ființei, despre respectul față de oameni și animale, despre modalitățile 
de a se feri de oamenii cu intenții rele și în realitate, dar și pe rețelele de socializare, 
despre cum pot fi identificate știrile false, despre importanța practicării constante 
a unui sport sau a unei activități fizice pentru dezvoltarea armonioasă și pentru o 
stare de bine care îi ajută să facă din ce în ce mai bine ce și-au propus, despre di-
versitate, despre neurodiversitate, despre cum oamenii cu diferite dizabilități sunt 
diferiți, însă niciodată inferiori, despre cum dialogul se bazează pe argument și con-
traargument, niciodată pe invectivă și atac la persoană, despre cultura voluntaria-
tului, pentru că, da, vorbim despre ceea ce nu ne convine în societate, despre ceea 
ce ne contrariază sau chiar ne consternează, însă fiecare dintre noi poate să facă 
un puțin al lui, care să fie constant, pentru ca oamenii sau natura să fie mai bine, 
despre binele făcut care te face pe tine să te simți mai bun și își dă energie să-l faci 
în continuare, despre importanța fiecărui vot, despre civism, convingeri și princi-
pii, despre exprimarea dezacordului în termenii respectului, despre faptul că unele 
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tulburări emoționale pot fi recunoscute prin anumite forme de manifestare ale lor, 
care sunt acestea și ce facem când le observăm la ceilalți sau chiar când le observăm 
la noi înșine, având în vedere că tulburările emoționale stau în societatea noastră 
sub spectrul rușinii și vinovăției, despre cum înveți să înveți, despre refugiații din 
zonele de război ale lumii și statutul lor special, despre teatru, film, dans, concerte, 
expoziții de artă plastică, despre interesele lor, ale copiilor, oricare ar fi acestea. 



Școala fericită – școala în care starea de bine  
este prioritate

Claudia Lixandru, Radu Székely

Printre atâtea buzzwords care domină discuțiile în jurul conceptului de educație 
modernă, „starea de bine” (wellbeing) este printre cele mai des amintite ca precon-
diție și panaceu a potențialului de dezvoltare a tot ceea ce este legat de educație: 
elev, profesor, comunitate de învățare, adult autonom, cetățean activ. 

Conceptul de stare de bine este foarte larg și poate fi privit din unghiuri diferi-
te. Conceptul de stare de bine se referă în general atât la starea de bine individuală, 
cât și la starea de bine la nivelul comunității. Dimensiunile stării de bine la nivel de 
comunitate includ sănătatea, condițiile de viață, locurile de muncă și mijloacele de 
trai. Relațiile sociale, realizarea de sine, fericirea și capitalul social sunt, pe de altă 
parte, considerate componente individuale ale stării de bine. Aceste componente 
diferite ale stării de bine sunt complementare, alcătuiesc un cadru general de cu-
prindere a conceptului. 

Ce este de fapt starea de bine în școală?
Starea de bine la școală este influențată de factori multipli precum cercul apropiat 
al elevilor sau profesorilor, situația din familie, hobby-urile fiecăruia. Dar școala, ca 
activitate organizată în care copii și tinerii petrec cel puțin o treime din timpul lor 
activ, este instrumentul cheie prin care societatea poate influența starea de bine a 
viitorilor adulți autonomi.

Predomină, așadar, ideea că școala este datoare să creeze elevului condițiile 
pentru a învăța, dar la fel de adevărat este că școala trebuie să creeze condițiile op-
time pentru ca un cadru didactic să poată facilita procesul de învățare. Accentuarea 
unui aspect în favoarea celuilalt ține, cel mult, de ideologii sau viziuni politice și 
sociale, pentru că cercetătorii arată, fără drept de apel, că pentru a atinge niveluri 
superioare de performanță, atât elevii cât și angajații școlii trebuie să perceapă o 
stare de bine suficientă pentru a se dedica procesului de predare-învățare, feriți 
de grijile sau stresul unor aspecte care le-ar putea devia atenția de la acest proces, 
care le-ar putea reduce capacitatea de concentrare și muncă. Deși neruoștiința s-a 
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aplecat abia relativ curând asupra procesului de pregătire mentală a celor ce învață 
prin tratarea factorilor care ar putea împiedica învățarea, vechile expresii din în-
țelepciunea populară „cu mintea deschisă” și „să nu-ți stea mintea la altceva decât 
la învățat” se referă de fapt tocmai la precondiția necesară pentru a învăța: să lași 
grijile și problemele deoparte și să-ți lași mintea să fie pătrunsă de lucruri noi. În-
tr-o formă sau alta, vorbim de fapt despre același lucru: o școală unde preocuparea 
principală ar trebui să fie învățarea pentru dezvoltare - nu pentru a obține o notă, 
colaborarea și sprijinul reciproc - nu competiția, interesul față de dezvoltarea per-
sonală a tuturor părților - nu invidia. 

Starea de bine a școlii, unde includem totul de la creșă și grădiniță până la 
studii superioare, definită ca suma stării de bine experimentate la nivel individual 
atât de elevi cât și de toți angajații școlii, are un impact major asupra performanței 
școlii, asupra rezultatelor învățării, dar și asupra gradului de integrare socială vii-
toare a elevilor. 

Componentele stării de bine pot fi împărțite în trei dimensiuni: sănătate, stare 
de bine materială și stare de bine percepută. Sănătatea este, desigur, o dimensiune 
importantă a stării de bine. Starea de bine materială se referă la statutul socio-eco-
nomic al individului. Dimensiunile materiale ale stării de bine sunt considerate a 
avea o legătură clară cu starea de bine și sănătatea percepută. Starea de bine perce-
pută se referă la modul în care un individ experimentează starea de bine și la ceea ce 
așteaptă, o viață bună. O viață bună include relații interpersonale, respect de sine 
și activități relevante. 

Starea de bine poate fi definită prin aspecte fizice, mentale și sociale. Fizicul 
înseamnă starea de bine a corpului, sănătatea mentală înseamnă starea de bine a 
minții și stima de sine. Sănătatea socială se referă la relații eficiente și relevante. 
Starea de bine la locul de muncă a fost studiată prin monitorizarea simptomelor 
mentale și fizice ale angajaților, a sănătății și a capacității de muncă percepute, a 
satisfacției la locul de muncă, a oboselii și prin prisma statisticilor privind absența, 
boala profesională și accidentele de muncă.

Starea de bine mai poate fi văzută și ca fiind compusă din trei părți. Acestea 
sunt ilustrate prin conceptele de a avea, a iubi și a fi. A avea mijloace de proprieta-
te, care includ venituri, locuințe, sănătate și nivel de trai. A iubi înseamnă familie, 
prieteni și relații. A treia este a fi, care include autorealizarea și empowerment-ul. 
În teorie, calitatea vieții poate fi comparată cu conceptul de stare de bine. Potrivit 
acesteia, calitatea vieții include starea de bine materială, relațiile sociale, un senti-
ment de stare de bine personală și un mediu confortabil, adică toate lucrurile care 
aparțin chiar nevoilor omului.

Starea de bine are și o dimensiune relațională. Potrivit acesteia, omul este vă-
zut ca parte a naturii într-o relație indispensabilă cu ceilalți oameni. 



I. EDUCAȚIE PENTRU TRANZIȚIA GLOBALĂ / 585

Termenul de stare de bine durabilă include un nivel de viață rezonabil și o acti-
vitate relevantă pentru o persoană. Cheia unei bunăstări durabile este eco-eficien-
ța, care trebuie să răspundă nevoilor omenirii cu cea mai mică distrugere a naturii. 
Starea de bine umană este considerată a fi dependentă de ecosistemele naturale 
asupra cărora se manifestă activitatea umană. 

Conform conceptului de stare de bine durabilă și concepției sale umane relati-
ve, starea de bine constă în siguranță, condiții materiale esențiale, sănătate, bune 
relații sociale și libertatea de alegere a omului.

Școala are o funcție didactică și educativă. Desfășurarea sarcinii educaționale 
obligă școala să ia în considerare toți adulții implicați în viața copilului. Adulții care 
au un impact asupra vieții copiilor sunt mult mai mulți decât părinții, includ bunici, 
frați, familia extinsă, vecini, traineri de la activitățile de timp liber, alți membri ai 
comunității. Parteneriate funcționale școală-familie-activități extracuriculare-co-
munitate influențează atitudinile pozitive ale unui elev față de școlarizare și astfel 
performanța școlară. Funcționarea fără dificultăți a acestei cooperări afectează, de 
asemenea, atmosfera școlii și a clasei, care este o componentă importantă a stării 
de bine școlare. Dar de câte ori școala are resursele, financiare și umane, sau chiar 
interesul pentru a cultiva eficient aceste relații? În câte cazuri comunitatea, familia 
vin către școală cu propuneri de sprijinire a procesului de educare și învățare? Cel 
mai adesea, un elev este văzut ca un subiect școlar și nu se ține cont de viața copilu-
lui în afara școlii. Astfel, de exemplu, părinții elevilor nu sunt implicați în mod real 
în deciziile școlii. Școala este de prea puține ori la curent cu situația reală din fami-
liile elevilor cu care lucrează, și chiar dacă este la curent, rareori această situație este 
luată în considerare și adresată pentru a sprijini procesul educativ, în general fiind 
doar conștientizată și, din păcate, folosită pentru a categoriza copiii mai degrabă 
decât pentru individualizarea procesului de predare-învățare. De exemplu, un pro-
fesor știe de prea puține ori care este situația familială a unui elev, dacă este victimă 
sau martor al violenței domestice, lucruri care ar trebui permanent monitorizate 
prin servicii sociale dedicate și care ar trebui avute în vedere în momentul facilitării 
învățării; este evident că un elev într-o asemenea situație are o stare mentală care 
devine barieră în calea învățării, iar eliminarea acestei bariere se poate face doar 
prin crearea în școală a unei stări de bine care să suplinească lipsa acesteia în afara 
școlii. Cu alte cuvinte, crearea unor condiții în care copilul să vină cu bucurie la 
școală, să poată uita de problemele din afara școlii, ar garanta un proces de învățare 
mai eficient. 

Într-adevăr, este foarte obișnuit ca o cultură de colaborare școală-familie să 
abordeze problemele școlii, nu ale familiei. Din ce în ce mai des unele familii și 
comunitatea în general se implică într-o serie de activități care să îmbunătățeas-
că performanța școlii. Este însă un caz rar când școala și comunitatea școlară se 
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implică în probleme familiale sau sociale ale elevilor, probleme care constituie, de 
cele mai multe ori, barierele principale în calea învățării și participării la învățare. 
De fapt, sarcina școlii ar trebui privită dincolo de facilitator de învățare, deoarece 
învățarea se produce din ce în ce mai mult în afara școlii: rolul școlii va deveni tot 
mai accentuat în a sprijini starea de bine a elevilor atât în școală cât și în afara ei. 
Dacă școala se concentrează pe aceste aspecte, și elimină barierele din calea învăță-
rii, dezvoltând în acelasi timp la elevi competența de a învăța, succesul individual al 
elevilor și al școlii în ansamblul ei va fi mult mai mare. Din păcate, situația actuală 
nu este foarte pozitivă, deoarece, chiar și în școlile unde rezultatele învățării sunt 
bune, satisfacția școlară este scăzută, iar starea de bine a celor implicați, elevi și 
profesori, rămâne departe de a fi optimă. 

Cum poate școala contribui la crearea stării de bine?  
Ce înseamnă o școală fericită?
În primul rând este nevoie de un mediu de învățare propice, care include mediul 
fizic, factorii psihologici și relațiile interumane. Mediul de învățare fizică include 
facilitățile, mediul școlii, materiale didactice. De multe ori, accentul în procesul de 
îmbunătățire a stării de bine cade tocmai pe mediul fizic, adică pe partea materială. 
Deși importantă, această parte se demodează repede, își pierde valoarea motivațio-
nală, pentru că reprezintă în mare parte doar instrumente de lucru care nu afectează 
pe termen lung starea de bine. Totuși, trebuie menționat că siguranța fizică și starea 
de bine sunt direct corelate, deci faptul că elevul se simte în siguranță într-un mediu 
de învățare are o importanță crucială. Însă problema principală a acestui factor, a 
mediului fizic, este că elevii văd școala ca un spațiu creat de profesori. Partici-
parea lor la co-crearea spațiului fizic este minimă sau total absentă. Deși petrec un 
timp foarte îndelungat din viata lor la scoală, contribuția lor la adaptarea mediului 
fizic nu este încurajată. Situația ar putea fi comparată cu o perioadă petrecută de un 
adult într-un hotel: oricât de bine dotat și de lux ar fi hotelul, nu devine niciodată 
„acasă”, deci posibilitatea de a fi tu însuți e limitată din start de un cadru creat de 
alții pentru tine. Tot astfel un elev care vine într-un mediu fizic unde nu poate avea 
nici o contribuție se consideră întotdeauna un participant pasiv, nu un co-creator al 
procesului de educație, și deci starea de bine generală nu este promovată.

Dincolo de mediul fizic, starea de bine la școală este determinată în cea mai 
mare măsură de relații umane și de sentimentul de apartenență. Deși școala este 
destinată în mod tradițional învățării, îi oferă copilului și un loc în care se poate 
simți parte a comunității, un membru al comunității, și începe să perceapă impor-
tanța și rolul lui în societate. Interacțiunea, acceptarea, găsirea propriului 
potențial și identificarea sinelui ca parte a unui complex comunitar sunt 
cele mai bune premise pentru crearea stării de bine la școală.
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Dacă vrea să reușească să identifice barierele care stau în calea învățării și să le 
elimine, un profesor trebuie să înceapă prin a construi o relație cu fiecare 
elev în parte prin care să se apropie de elev dincolo de rolul de cadru didactic care 
dezvoltă o competență. Centrarea pe elev, un alt buzzword contemporan, înseam-
nă de fapt cunoașterea factorilor care afectează starea de bine a copilului și adresa-
rea lor astfel încât premisele învățării să existe. O relație bazată pe încredere între 
elev și profesor este garant al unui sentiment de fericire și, implicit, al unui proces 
de predare-învățare eficient. 

Personalul școlii în ansamblu joacă un rol important în promovarea stării de 
bine la școală, întrucât un adult într-o școală ar trebui să poată vedea și abor-
da diferitele nevoi de susținere ale elevilor într-o etapă timpurie. De exem-
plu, starea de bine socială implică crearea de relații, atât cu colegi cât și cu profesori, 
astfel încât, în mod natural, școala este un loc important pentru formarea de priete-
nii. În cea mai mare parte, prietenia la școală este pozitivă, dar construirea relațiilor 
implică, de asemenea, multe lucruri negative, cum ar fi intimidarea, discriminarea și 
chiar violența. În general, elevilor le place să meargă la școală în primul rând pentru 
prieteni sau motivați de admirația pentru anumiți profesori, dar, pe de altă parte, 
întâlnirea cu prietenii poate fi, în egală măsură, interesantă și înfricoșătoare. Astfel, 
relațiile dintre colegi la școală nu pot fi întotdeauna privite ca o resursă pozitivă ci și 
ca o piedică în crearea stării de bine. Copilăria și adolescența includ multe cereri de 
prietenie dar și excluderea din cercuri de prieteni. Cea mai mare teamă a elevilor este 
să nu se afle în afara unui cerc de prieteni. Discriminarea sau segregarea pe criterii 
variate, de la etnie la religie sau orientare sexuală, sunt bariere insurmontabile în 
crearea stării de bine propice învățării, și ar trebui depuse eforturi mult mai susținu-
te pentru eliminarea acestora. Apariția unui grup și a unei comunități coezive este 
importantă pentru tineri și se poate spune că este o nevoie de bază, iar această bază 
trebuie construită de școală, nu lăsată la voia întâmplării, pentru că un copil exclus 
– sau un coleg profesor exclus – poate afecta negativ întregul grup și poate reduce 
nu doar starea sa de bine, individuală, ci și starea de bine generală. Cadrul didactic 
este, astfel, nu doar un facilitator de învățare, ci devine un creator de co-
munități de învățare, comunități care sunt bazate nu exclusiv pe procesul 
de predare învățare ci se construiesc pe baza relațiilor umane pozitive.

Cum construiesc adulții școlii starea de bine împreună?
Profesioniștii din educație, sănătate și asistenta socială sunt respon-

sabili în comun de starea de bine a școlii și a elevilor. Aceștia trebuie să lucreze 
colegial în beneficiul întregii comunități școlare, indiferent de mediul profesional. 
În special în îngrijirea individualizată a elevilor, adică în susținerea creșterii și învă-
țării fiecărui copil, contează mult această colaborare multidisciplinară care necesită 
abilități interactive.
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Eficacitatea cooperării școlare multi-profesionale are un impact semnificativ 
asupra realizării stării de bine elevilor. În cel mai bun caz, activitatea multi-profesio-
nală susține și promovează starea de bine atât a copiilor, cât și a adulților implicați, 
de la profesori la părinți și comunitate. Un copil fericit, care vine motivat la școală 
și duce bucuria succesului perceput acasă, va motiva atât profesorul să continue să-
și îndeplinească vocația și îi va mulțumi și pe părinți și îi va motiva să se implice în 
procesul educativ. Dimpotrivă, un copil care vine nefericit la scoală, cu probleme de 
acasă, și care nu găsește resursele și sprijinul profesional să treacă peste ele, va avea 
un efect negativ atât asupra motivației profesorilor cât și asupra familiei, care nu va 
reuși să vadă relevanța școlii și eforturilor de a trimite copilul la scoală.

Pentru ca profesioniștii din școli și comunitate să învețe să lucreze împreună 
și să promoveze implicarea copiilor și a familiei și a comunității în realizarea stării 
de bine la școală, este nevoie de o formare inițială și continuă comună în diferitele 
profesii. Educația multidisciplinară permite dezvoltarea stării de bine și a atitudi-
nilor pozitive, dar și aprofundarea propriei identități profesionale.

Ce se poate face pentru a crea o școală fericită?
Din multitudinea de soluții posibile, care trebuie individualizate pentru fiecare caz, 
se desprind câteva idei.

1. În școli are trebui creat un context real, cotidian, în care să se producă învă-
țarea. Școala ar trebui să devină un spațiu comun la care contribuie întrea-
ga comunitate școlară. Elevii trebuie să fie implicați într-un mod mai larg, astfel 
încât experiența lor de incluziune în viața școlilor lor să fie îmbunătățită în mod 
complex, total, nu doar prin programe specifice și sisteme de incluziune și partici-
pare. Opiniile elevilor cu privire la, de exemplu, conținutul și metodele de predare, 
relevanța regulilor de procedură sau echipamentul școlii ar trebui considerate la 
fel de importante ca și opiniile adulților la școală. Atmosfera generală, deschisă și 
sigură a școlii poate crea o comunitate care favorizează starea de bine.

2. Este nevoie de o investiție mult mai sistematică în relația dintre profesori și 
elevi, dincolo de cea tradițională de master și discipol. Modelul școlar este „colorat” 
de o distanță generațională care izolează elevii de profesorii lor și îi lasă prea des sa 
facă față tensiunilor și temerilor personale fără prezența asiguratoare a unui edu-
cator adult. Doar un asemenea mediu sigur, în care copiii să se poată deschide cu 
problemele lor, va crea starea de bine necesară învățării. În societatea actuală, co-
piii găsesc aceste relații din ce în ce mai mult în mediul online, care îi îndepărtează 
de școală și, în același timp, prezintă riscuri majore în lipsa implicării educatorilor 
adulți.

3. Proiectarea, construcția și îmbunătățirea mediului școlar trebuie să țină sea-
ma de dorințele copiilor, care sunt în general foarte dornici să participe la îmbună-
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tățirea mediului. Pe lângă construcții, săli de clasă și curți, mediul școlar imediat 
include mese școlare, cărți, codul vestimentar. Mediul școlar nu este doar dotarea 
materială; valorile estetice contribuie, de asemenea, la stare de bine și confort. În 
mod indirect, mediul școlar se extinde la nivelul confortului mental, la crearea unui 
sentiment de „acasă”.

4. În momentul de față, în societatea românească există o atitudine foarte 
negativă față de modul de organizare generală a școlii. Există probleme în școa-
la noastră și în sistemul nostru de învățământ, dar, de asemenea, evidențierea și 
consolidarea punctelor lor bune poate contribui la scoaterea în lumină a lucrurilor 
care creează stare de bine la școală. Merită să ne oprim să ne gândim dacă am putea 
începe să producem o școală care să promoveze școlarizarea și atitudinile poziti-
ve în loc de „școală ca o obligație”. Construirea unei școli fericite este în cele din 
urmă o problemă de îngrijorare comună, iar responsabilitatea adulților este de a 
transmite copiilor o atitudine pozitivă, și întreaga comunitate are obligația morală 
de a sprijini acest proces. A lăsa procesul și responsabilitatea pentru el exclusiv pe 
seama profesorilor este o eroare societală care poate costa enorm în viitor. Deși un 
profesor este singur în clasă, el nu ar trebui să fie niciodată „singur la clasă”, ci să fie 
ajutat de întreaga comunitate. Doar așa putem garanta o scoală fericita care func-
ționează în sânul comunității și nu în afara ei, o școală fericită din care ies adulți 
autonomi și fericiți, implicați la rândul lor în comunitatea care i-a format.



Starea de bine a elevului. Un lucru simplu,  
dar nesfârșit de dificil

Doru Căstăian

Despre starea de bine n-ar trebui să fie prea multe de spus. Oamenilor le este bine 
în anumite condiţii și fie și o superficială răsfoire a literaturii psihologice și etolo-
gice relevante ar trebui să ne lămurească în această privinţă. Oamenilor (implicit 
copiilor și adolescenţilor) le e bine atunci când, în mediile în care trăiesc și acti-
vează, sunt recunoscuţi în mod realist și echitabil ca fiind personalităţi valoroase 
și relevante. Când fac lucruri cu rost. Când învaţă și îi învaţă pe alţii. Când le pot 
fi de ajutor celorlalţi. Când lasă ceva în urmă. Când au sentimentul apartenenţei, 
mândria identităţii, deschidere și posibilităţi diverse de a se simţi în siguranţă. Și 
atunci, de ce e atât de greu să obţii starea de bine, fie că e vorba de sălile de clasă, 
de corporaţii sau de instituţii de stat? Aș avansa teza că din pricina unor constante 
umane în aceeași măsură indepasabile. Este important ca tuturor să ne fie cât mai 
bine, dar, în cele ce urmează, mă voi referi în special la starea de bine a elevului.

În momentul în care elevul ajunge în faţa ta, în clasă, starea lui este rezultanta 
unui număr uriaș de factori care îl afectează mai mult sau mai puţin. De la numărul 
de ore dormite cu o noapte înainte (și în general), calitatea (sau prezenţa) micului 
dejun, până la relaţia cu părinţii sau cu prietenii. Asta este vestea proastă. Vestea 
bună este că, pentru o oră sau mai multe în fiecare zi, spaţiul clasei poate deveni un 
loc în care elevului să îi fie efectiv mai bine. 

Se vorbește mult în ultima vreme despre starea de bine a elevilor și despre ce ar 
trebui să facem ca s-o obţinem. Am stat și m-am întrebat câteva clipe dacă eu, elev 
fiind, m-am simţit bine la școală. Am încercat să fiu obiectiv, să scot așchiile faptelor 
din ghemul amintirilor și să mă întreb sincer dacă am fost mulţumit, dacă starea 
mea generală dominantă a fost, până la urmă, una de bine. N-aș ști să răspund exact. 
Lumea mea de elev era o lume compactă și parfumată, în care am avut norocul să mă 
învârt inconștient și fericit, ca orice copil sănătos și roșu în obraji iarna (sau după 
meciurile de fotbal). Era, în anumite privinţe, o lume mai violentă. Doamna învăţă-
toare ne-a arătat afecţiunea aceea în care era mereu amestecată niţică agresiune, cu 
care era familiar orice elev al anilor `80, m-a lăudat, dar m-a și lovit la palmă atunci 
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când meritam, cu muchea riglei și cu metodă, alături de toţi ceilalţi, fără ură și fără 
părtinire. Am avut și ceva perciuni smulși. S-au mai întâmplat și ceva lovituri de 
arătător, strângeri violente de obraji (știţi cum doare?), lovituri artistice aplicate cu 
un breloc din piele împletită (domnul profesor de desen, artist fiind, s-a dovedit ceva 
mai creativ). N-am să uit vreodată palma puternică și absolut suprinzătoare primită 
în timpul unei inspecţii la clasă pentru că suflasem unui coleg un răspuns. Ţineam la 
domnul profesor de muzică, era mereu amuzant, îmi dorisem doar să iasă bine ora. 
A ieșit bine. Domnul inspector a părut încântat de fermitatea cu care fusese inhibat 
un asemenea comportament profund incorect din punct de vedere moral. Nu le-am 
purtat niciodată pică domnilor profesori. Aveau, poate, frustrările lor. Deși mulţi 
considerau absolut firești acest mod de a proceda. Așadar, la fel ca orice elev din Ro-
mânia, am fost câteodată jignit, pedepsit preventiv, rușinat în faţa clasei. Am avut 
ore înaintea cărora îmi era frică, uneori o frică foarte intensă.. Dar și ore plăcute, în 
care mă puteam în sfârșit relaxa și chiar arunca furiș câte o privire aiurea, pe fereas-
tră. Aș minţi dacă aș spune că am fost profund nefericit. Era, în fond, singura lume 
pe care o știam, o lume care, ca oricare alta, conţinea o cantitate oarecare de suferin-
ţă, nedreptate și agresiune. Violenţa din clasă era numai o varietate a brutalităţii pe 
care o întâlneam cotidian. În cartierul meu, pe vremea când eram în gimnaziu și în 
primii ani de liceu, încă se mai întâmpla câte o sacrificare de porc în spatele blocului, 
găini erau decapitate la ordinea zilei, copiii aruncau uneori cu pietre unii într-alţii și 
nu cred că voi uita vreodată momentul când „băieţii mai mari” de la blocul vecin au 
ars de vie o pisică pe care turnaseră în prealabil gaz. Am fost lovit de mașină de două 
ori, mi-am tăiat accidental venele într-un fund de borcan, am fost la un pas de a ră-
mâne spânzurat între sârmele pentru rufe ale unui vecin și am ajuns în spital pentru 
câteva zile după ce un leagăn metalic m-a lovit în cap. Cu băieţii mă jucam în curtea 
școlii, mai povesteam despre fotbal („În anul 2000, când Steaua va muri, Dinamo la 
pomană, Oţelul campioană!”) și ne strângeam să vedem pe casete VHS concerte. De 
bătut ne mai băteam, dar nu ne purtam vreodată pică. Revenind la binele din școală, 
profesorii erau pentru noi puternici și imprevizibili ca niște zei. Și, ca spre niște zei, 
priveam temători. Erau caractere și temperamente diverse, desigur, dar niciunuia 
nu i-ar fi trecut vreodată prin cap că s-ar fi putut considera egalul sau partenerul 
elevilor.. Cei mai mulţi nu erau niște piscuri intelectuale (cu excepţiile de rigoare, am 
avut și profesori realmente cultivaţi), deși nu apreciau cu adevărat decât un sistem 
al premianţilor, în care doar învingătorii contează. Celorlalţi li se permitea cel mult 
să-i admire și să se lase motivaţi de premianţi. Aș minţi însă dacă aș spune că nu le 
păsa de noi. Celor mai mulţi le păsa și s-au străduit să ne înveţe câte ceva, ba chiar să 
ne arate uneori afecţiune în felul rigid și schematic al puritanilor.

Când ești copil, nu știi foarte bine că se poate și altfel. Am crezut că așa trebuie 
să stea lucrurile și abia după ce am ajuns profesor am înţeles că se poate în multe 
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alte feluri. Și că totul începe (trebuie să înceapă) de la felul în care adulţii (cei care 
construiesc sistemele de educaţie) își înţeleg rostul, obiectivele, menirea. 

Am vrut să fac lucurile altfel. Am încercat să nu jignesc și să nu nedreptăţesc 
vreodată un copil. Am considerat că fiecare tânăr are dreptul să fie respectat, nu 
doar verbal, ci, de asemenea, cu fapta. Am vrut să fac din orele mele niște mici ago-
ra, niște spaţii deschise în care fiecare să aibă dreptul să spună ce crede. În care să 
polemizăm fără a ne jigni. În care să greșim fără teamă. În care să ne pasionăm de 
diferite lucruri, pe care apoi să le scormonim cu nesaţ. Am încercat să pun carne pe 
toate truismele universului motivaţional de azi: să fiu atent la fiecare copil (la fel de 
banal-unic-extraordinar ca oricare altul). Să ajut, să îndrum, să înţeleg și să-i îndemn 
și pe ei să fie așa. Să-i învăţ să fie la rândul lor atenţi unul cu altul. Să-i învăţ să le 
pese.

Clasă poate deveni un mic univers în care se poate evada din războiul civil 
al realităţii
Mi-e greu să știu dacă lumea mea de copil conţinea o cantitate mai mare de arbitrar 
și suferinţă decât cea a copiilor de azi. Dacă lumea tacâmurilor congelate date pe 
sub mână, lumea frigului și a foamei, dar și a bâlciului tranziţiei, a fost una mai 
traumatizantă decât cea de azi, lumea familiilor dispersate, a părinţilor plecaţi la 
muncă în străinătate, a fraţilor care-și cresc fraţii, lumea anxietăţii și depresiei, lu-
mea însingurării virtuale. Cred însă în continuare că o clasă poate deveni un mic 
univers în care, întocmai ca în Labirintul lui Pan, filmul lui Guillermo del Toro, se 
poate evada din războiul civil al realităţii. De cele mai multe ori când ajung în cla-
se, în fiecare zi de școală, the kids are not ok. Nici cei săraci și, da, de multe ori, nici 
copiii aceia bogaţi care coboară din jeep-uri cu nasurile în I-phones. Le știu multora 
poveștile, mi-am găsit mereu timp să îi ascult, deși nu întotdeauna am știut sau am 
avut cum să îi ajut. Încă sunt convins că unul dintre lucrurile miraculoase și inesti-
mabile din meseria noastră de profesori este această superputere de a transforma, 
pe timpul unei ore, clasa într-un spaţiu cu rost și suflet. Dacă vreţi, într-un spaţiu 
al stării de bine. 

Cultura reciprocității binelui
De fapt, nu e nimic miraculos la mijloc. Doar puţină etologie și psihologie umană. 
Oamenii răspund la bunătate și respect (da, chiar și cei mai recalcitranţi și „răi” 
dintre ei). Înfloresc într-o cultură a reciprocităţii. Oamenii adoră să colaboreze și 
asta încă din zorii speciei. Se simt bine în spaţiile pe care le cunosc și le înţeleg, în 
spaţiile sigure. Oamenii vor respecta competenţa și bunăvoinţa reală în aproape 
orice grup. Nu sunt un idealist. Vă asigur că nu. Dar am văzut lucurile astea în-
tâmplăndu-se. Și cu elevii de la liceele „bune”, și cu copiii de la orfelinat (cu care 
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am colaborat într-un proiect acum câţiva ani), și cu cei de la școli speciale și cu cei 
de la școlile industriale. Nu sunt un admirator necondiţionat al copilului, deși sunt 
pasionat de ei. Numai cine nu e profesor nu știe ce abisuri de frustrare poţi atinge 
când nimic din ceea ce încerci nu merge. Când nu-ţi poţi scoate elevul din confortul 
funcţionării fără rest în lumea lui. Când pierzi în faţa unui nenorocit de telefon 
care rulează o aplicaţie banală. Când nu-l poţi determina să depună efort. Când se 
simte atât de bine în mintea lui încât nu are nevoie de lumile tale mai complexe, dar 
și mult mai îndepărtate. Când fascinaţia nu durează și nici nu duce mai departe. 
Dacă vrei să îţi spun de cât timp ești profesor, spune-mi de câte ori ai vrut să renunţi. Și 
totuși, câteodată zidul se sparge. Lucrurile puse înăuntru câteodată înfloresc. Și 
un puști citește prima carte văzută la tine, din proprie iniţiativă. Altul vine timid 
într-o pauză să îţi ceară o lămurire asupra unei probleme la care se gândește de mult 
timp. Altul i-a cumpărat mamei lui, pentru prima dată, o floare. Ai din ce în ce mai 
puţin pauze, aproape în fiecare pauză te înconjoară, zâmbesc când te văd, îţi oferă 
spontan din covrigul sau șaorma lor. Simţi că te apreciază și că le e bine cu tine. Și 
atunci încerci și tu, poate pentru prima dată în zi, o stare de bine. 

Am să încerc însă să vă explic de ce nu e așa simplu cum pare. În primul rând 
pentru că sistemele de educaţie sunt, ca orice sisteme, confruntate la un moment 
dat, cu pericolul autoimunizării, adică a izolării de realitate și a funcţionării de 
dragul propriei funcţionări.1 Numesc sisteme autoimune acele sisteme care ajung 
insensibile la nevoile beneficiarilor lor sau care ajung să sacrifice aceste nevoi pen-
tru că sunt reticente în a-și încălca sau modifica propriile protocoale și moduri de 
funcţionare. Aceste sisteme sfârșesc cel mai adesea prin a-și ignora sau chiar a-și 
forţa beneficiarii să intre în schemele unui prezumtiv bine predefinit. Atul Gawan-
de a analizat strălucitor cazul acestor sisteme atunci când a pus sub lupă viaţa din 
azilurile de bătrâni sau alte instutuţii geriatrice ale Americii. Recomand din tot 
sufletul cartea lui care a fost tradusă și în limba română, la editura Litera.2 Nu-
mesc sisteme simulant-imune acele sisteme care, autoimune fiind, ajung să rezolve 
strict formal problemele care apar, considerându-le rezolvate în momentul în care 
ele sunt validate ca rezolvate scriptic. Pe scurt, sunt sisteme care se autoîntreţin, 
simulând că rezolvă ceea ce de fapt nu rezolvă. Ipoteza mea intuitivă este că un 
sistem este cu atât mai predispus să devină autoimun cu cât nivelul de pregătire al 
cadrelor și interesele coonservatoare sunt mai mari. Ajuns în sistem, tânărul pro-
fesor se va întâlni rapid cu o birocraţie stufoasă, dar, înainte de toate, cu o birocra-
ţie care îi pare fără sens. Va fi rapid mobilizat și încărcat cu sarcini birocratice, de 
la situaţii privind absenteismul, procese verbale ale comisiilor antiviolenţă sau an-

1 Am teoretizat pe larg această noţiune în următorul articol: https://www.edupedu.ro/doru-cas-
taian-hartogari-sufletisti-si-salvatori-sau-despre-depresia-profunda-a-educatiei-romanesti/

2 Atul Gawande, Suntem muritori. Ce contează cu adevărat la sfârşitul vieţii, Litera, Bucureşti, 
2019, trad. Vlad T. Popescu
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tincendiu până la planuri de lecţii și planificări ale unităţilor de învăţare. Va învăţa 
repede cum să le facă și de unde să le copieze, dar, încă și mai repede, va învăţa, 
de la patriarhii sistemului, că niciuna dintre aceste hârtii nu are de fapt vreun rost 
profund. Va învăţa că nu putem ameliora fenomenul violenţei pentru că el își are 
originile în familie sau în neputinţa poliţiei; că nu putem ajuta copiii cu boli psihi-
ce și că nici nu-i putem integra pe cei cu dizabilităţi. Va învăţa că formularea unei 
competenţe este inutilă și că nu este necesar să planifici o oră. Profesorul bun știe. 
Pedagogia e ca șofatul. Se deprinde practicând, nu citind. Cu alte cuvinte, tânărul 
profesor va învăţa că formele sistemului sunt un simplu joc de societate, pe care îl 
poţi juca minimal (când îţi este cerut) sau maximal (pentru a obţine avantaje din 
practicarea lui, gradaţii sau alte incentives). Atunci când semnează prima hârtie în 
a cărei utilitate nu crede, profesorul acceptă jocul pe viaţă al simulării și descoperă 
unul dintre cele mai negre secrete ale învăţământului românesc. Că harta și terito-
riul nu se ating. 

Birocraţia este inevitabilă oriunde avem de-a face cu administrări sistemice 
ale unor realităţi hipercomplexe. De fapt, birocraţia va fi masivă în orice stat sau în 
orice structură federativă cu competenţă adminstrativă mare. Formele birocratice 
sunt menite nu să complice, ci să simplifice indeterminarea și haosul realităţii. O 
procedură este pur și simplu un shortcut, o bună practică formalizată astfel încât să 
nu fie nevoie de reinventarea continuă a roţii, eventual pe pielea căruţașului. Desi-
gur, un sistem instituţional se poate afla permenent într-o încercare de regândire 
și de reconfigurare a procedurilor lui, dar sistemele masive de administrare nu pot 
funcţiona fără birocraţie sau fără formalizare a practicii. În același timp, orice sis-
tem birocratic (la fel ca practica instituţională asociată lui) are tendinţa să devină 
imun. Adică să-și devină autosuficient și să ignore realitatea pe care este chemat să 
o codifice. Or, tocmai aici este nevoie să intervină un sistem de checks and balances, 
un sistem care să împiedice birocraţia să devină imună, să n-o valideze atunci când 
ea nu reușește să își facă treaba. Tocmai aici cred că putem identifica un prim meca-
nism pervers aflat permanent la lucru în educaţia românească. Deși formele noastre 
instituţionale nu rezolvă nimic, ele sunt permanent validate ca eficiente și funcţionale. 
Comisiile antiviolenţă primesc ok-ul comisiilor de calitate, deși copiii se bat în cur-
tea școlii, iar portofoliile profesorale primesc ok-ul șefilor de catedre, deși nimeni 
nu le folosește vreodată. Astfel, sistemele autoimune devin sisteme simulant imune. 
Imune pentru că faptele care le dovedesc ineficienţa nu le pot de facto schimba și 
simulante pentru că, deși nu rezolvă probleme, pretind că o fac. Dar, veţi întreba, 
de ce primesc toate aceste forme inerte validările respective? În mod paradoxal, 
tocmai pentru că nimeni nu crede de fapt în eficienţa lor. Toată lumea știe că sunt 
inutile, că sunt în principiu de nefolosit, și atunci oamenii le validează pentru a 
scăpa cât mai repede de povara lor. Privește asta starea de bine a copiilor? Desigur. 
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Pentru că profesorii vor duce în clasă modurile în care ei sunt manageriaţi. Priviţi 
ca niște cobai puși să facă nestrușnicii inutile și sancţionaţi cu mici șocuri electrice 
atunci când greșesc, profesorii își vor privi adesea elevii la fel. În fond, e vorba tot 
despre o strategie etologică. Copiii vor învăţa pe de rost, vor mima, vor copia temele 
în pauză, vor face câte ceva ca să evite pedeapsa. Vor prefera un univers simplu, 
pe care să îl înţeleagă și nu complexitatea explorării. „Nu vă mai bateţi capul să ne 
explicaţi, spuneţi-ne exact ce să învăţăm.” Evitarea stresului și a durerii este un 
factor motivaţional puternic. Anxietatea te ţine atent. Îmblânzește moravurile și 
te face să te concentrezi. Nimic nu te ţine mai treaz decât cortizolul. Ca profesor, ai 
mereu posibilitatea de a transforma mediul într-unul imprevizibil (note imprevizi-
bile, controale imprevizibile, teste imprevizibile) și de a învăţa micul cobai că regula 
jocului e supriza. Că nu e niciodată în siguranţă. Și că e mereu, de fapt, la dispoziţia 
ta. Desigur, nu îi va fi vreodată bine la școală, dar tu nu ai timp de prostiile astea 
finlandeze. Să fie la ei, acolo. „Dar care frică, domnule, că nu mai știu de nici o frică. 
Nu vezi că nu învaţă nimic?” Da, pentru că dezavantajul major al fricii este că e ca o 
vrajă. Poţi păși în afara ei pur și simplu. Iar atunci când un elev o face, nu mai există 
absolut nimic, dar nimic, care să îl motiveze. Pentru că frica este doar un valătuc de 
fum deasupra vidului.

O altă cauză majoră se referă la felul în care profesorii construiesc întot-
deauna, aproape fără să își dea seama, o cultură a segregării, în care preţuiţi sunt 
mereu doar câţiva. Să un star system al clasei. Aproape în orice clasă din România, 
atunci când pui o întrebare, vei putea recunoaște iediat „elevii buni” ai clasei, care 
se vor oferi neîntârziat să răspundă, pe când ceilalţi devin brusc dezinteresaţi și 
încearcă să-și acceseze discret telefoanele. La ce bun să încerc să răspund sau măcar 
să urmăresc lecţia? Nu voi fi numit niciodată, iar dacă voi fi numit, voi răspunde prost 
și voi fi pedepsit cumva de reacţiile clasei. Iar dacă nu voi fi pedepsit, oricum nu voi fi 
niciodată la fel de bun ca X sau Y. Pentru că despre asta este învăţământul româ-
nesc mereu. Despre cei mai buni, ei sunt cei care contează. E o lecţie veche, una 
dintre primele învăţate ca elev: că numai premianţii rămân în istorie. Că școala 
nu poate fi decât accidental despre a ne simţi bine împreună. Atunci când le dau 
cuvântul individual, încercând să-i atrag pe toţi în oră și încerc să dau fiecăruia 
șansa de a răspunde măcar o dată pe parcursul unei ore, au la început impresia că 
îi pedepsesc. „Dar ce am făcut,, domn`profesor?” ”N-ai făcut nimic, aș vrea doar 
să te alături discuţiei”. Mă vor privi neîncrezători. „Chiar n-am făcut nimic, nu 
știu ce aveţi cu mine.” Psihologii numesc această stare neajutorare învăţată. Sen-
timentul că nu vor reuși oricât s-ar strădui. Aș adăuga și că, inevitabil, orice star 
system produce și trash. Uneori gunoiul e văzut ca fiind inevitabil negru. „Bine, e 
slab, dar e și mai brunet, așa.” Această propoziţie rușinoasă se aude încă frecvent 
în cancelarii.
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Filosofia educațională pentru o școală firească, umană, caldă
Unul dintre cele mai tulburătoare lucruri pe care le-am citit vreodată la un peda-
gog (și încă unul important, mă refer la John Hattie3) este faptul că, într-o școală, 
dacă profesorii nu adoptă aceeași filosofie educaţională, care să fie asumată la 
nivel instituţional, eforturile câtorva mohicani vor fi aproape inutile. Un copil 
aflat la școală este un organism scufundat într-un mediu social complex. Nu-l 
poţi învăţa simultan încrederea și frica, siguranţa și imprevizibilul, respectul și 
jignirea, abuzul și toleranţa, gândirea liberă și servilismul. Dintre semnalele con-
tradictori le va alege, ca orice alt animal, pe cele dominante, ale căror tipare revin 
mai des. Te vor adora și te vor îmbrăţișa pe holuri, dar vor vedea ora ta ca pe o 
monstruozitate duioasă, ca pe o curiozitate care nu poate fi regula lumii lor. De 
aceea, cred că orice profesor ar trebui să se hotărască asupra filosofiei pe care o 
duce dincolo de ușa sălii de curs. Și cred că orice profesor responsabil ar trebui 
să-și răspundă serios la câteva întrebări, de preferinţă cât încă este crud, înainte 
ca toate recunoașterile formale și adesea irelevante ale sistemului să îl scufunde 
în autosuficienţă: este un copil doar un mamifer dresabil sau o fiinţă formabilă și 
cultivabilă? Merită un copil întreg respectul pe care l-am acorda unui adult? Merită un 
copil să se simtă bine la școală? 

Desigur, pentru toate acestea, ar fi nevoie de ceva ce foarte mulţi profesori 
nu cultivă nici la ei, nici la elevii lor: reflecţia. Cei mai importanţi trei factori care 
influenţează învăţarea la elev, conform lui Hattie, sunt autoevaluarea, metaco-
gniţia (a refecta la cum înveţi și cum cunoști) și relaţia afectivă cu profesorul. 
Prima este mai rară ca o gemă, iar copiii privesc lung de tot atunci când le ceri să 
se autoevalueze. A doua aproape lipsește. A treia este de foarte multe ori deplo-
rabilă. 

Nu pot, în urma acestor analize, să fiu foarte optimist. Starea de bine a co-
pilului, pentru a înceta să fie doar o vorbă frumoasă, trebuie să devină un scop 
clar asumat al proiectanţilor educaţiei. Starea de bine a copilului depinde de fa-
milie, de mediul social mai larg în care copilul trăiește, dar și de felul în care sunt 
proiectate și funcţionează de facto organizaţiile școlare. Va trebui să înţelegem. 
Starea de bine a copilului este o variabilă pe care nu o vom rezolva pe termen 
lung dacă vom încerca doar să venim oră de oră în sala de clasă cu giumbușlucuri 
și voie bună (nu că acestea nu ar conta foarte mult). Starea de bine, pentru a în-
ceta să fie o abstracţiune, trebuie să devină rezultanta unor factori diverși, unii 
larg culturali, alţii ţinând de practicile instituţionale (de exemplu felul în care ne 
pregătim și ne selectăm managerii), dar și mentalitatea fiecăruia dintre noi. Nu 
cred într-o școală a fericirii cu orice preţ. Cred, însă, într-o școală firească, umană, 

3 John Hattie, Învăţarea vizibilă. Ghid pentru profesori, Trei, București, 2014, trad. Cristina Du-
mitru
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caldă. O școală în care starea de bine (a elevilor, dar și a noastră) să fie fondul care 
să permită căutarea, creștere, învăţarea. Dar, trebuie să pricepem cu ce avem de-a 
face. Va trebui să mergem împotriva unei întregi tradiţii instituţionale și sociale 
bazate pe cultivarea exclusivă a elitei și pe sancţionarea erorii. Mai mult, vorbim 
de o tradiţie tarată în permanenţă de corupţie, contraselecţie și relativism moral. 
Va trebui să începem prin a avea curajul să ne privim în oglindă.



Bunăstarea subiectivă a elevilor de liceu și studenților. 
Studiu folosind „Personal wellbeing index”1

Sergiu Bălţătescu

Introducere
În societatea contemporană, tinereţea este văzută ca unul dintre momentele cele 
mai tumultoase ale vieţii. Însoţită de crize de personalitate, depresii, anxietăţi, 
această epocă este considerată momentul din viaţă cel mai plin de frământare și 
insatisfacţie. Într-adevăr, chiar unele din mișcările sociale de amploare (precum cea 
din Franţa anilor ’70) au fost generate de tinerii nemulţumiţi. Pe de altă parte, 
de la Privește înapoi cu mânie a lui John Osborne și Splendoare în iarbă a lui Elya 
Kazan, până la Fight Club al lui Chuck Palahniuk, literatura și cinematografia seco-
lului al XX-lea au înfăţișat numeroase portrete de tineri a căror nemulţumire este 
generatoare de revoluţii sociale, atunci când nu se înfundă în patologicul psihic. 
Cercetătorii au încercat să explice toate acestea prin manifestările disruptive ale 
problemelor psihologice generate de dezvoltarea fizică și psihică a adolescenţilor în 
contextul constrângerilor societăţilor contemporane.

Pe de altă parte, vârsta tânără este cea a speranţelor și visurilor, a iubirii și a 
optimismului. Tânărul gândește ca și cum ar avea toată viaţa în faţă, iar sănăta-
tea și perspectivele sale îl pun într-adevăr într-o poziţie privilegiată. De aceea, în 
mod tradiţional, omul își dorește „tinereţe fără de bătrâneţe”. Care dintre cele două 
constatări este adevărată? Este tinereţea un moment mai fericit sau mai degrabă 
nefericit în România postdecembristă?

Lucrarea de faţă încearcă să dea răspunsuri la aceste întrebări din perspectiva 
bunăstării subiective, înţeleasă ca evaluarea pe care o face individul vieţii ca întreg2 
și care măsoară efectele vieţii și a modului de raportare la aceasta asupra indivi-

1 Material publicat anterior în Anuarul Institutului de Istorie „G. Bariţ” din Cluj-Napoca, Series 
Humanistica, VII, 147-157. Au fost folosite datele realizate în cadrul granturilor CNCSIS: Dimensiuni 
sociale ale consumului de droguri ilicite în rândul tinerilor din judeţul Bihor (director prof. univ., dr. 
Chipea Floare) şi Adolescenţii – viitorii cetăţeni: Studiu longitudinal al procesului de excluziune 
socială la adolescenţii şcolari (director conf. univ.,dr. Adrian Hatos).

2 Ruut Veenhoven, Happiness in Nations: Subjective Appreciation of Life in 56 Nations, 1946–1992, 
„Studies in Social and Cultural Transformation”, Rotterdam, Erasmus University of Rotterdam, De-
partment of Social Sciences, RISBO, Center for Socio-Cultural Transformation, 1993.
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dului. Rezultatele în această privinţă nu sunt univoce. În majoritatea societăţilor, 
persoanele de vârsta a doua au nivelurile cele mai scăzute de bunăstare subiectivă, 
iar în societăţile avansate tehnologic cele mai ridicate niveluri le au vârstnicii.

Voi folosi date de anchetă obţinute în România utilizând Personal Wellbeing 
Index (PWI), un nou instrument de măsurare a bunăstării subiective dezvoltat în 
colaborare, începând cu 2001, de un grup de peste 60 de cercetători din 45 de ţări, 
pornind de la indexul australian de calitatea vieţii, elaborat de o echipă de cerce-
tători condusă de Robert Cummins.3 Indexul a dovedit proprietăţi psihometrice 
corespunzătoare. Lucrarea dezvoltă prezentările realizate împreună cu Robert 
Cummins la două conferinţe succesive ale International Society for Quality of Life 
Studies, desfășurate la Grahamstown4 și San Diego5.

Bunăstarea subiectivă a adolescenților
Bunăstarea subiectivă este definită ca evaluarea pe care o face individul vieţii sale 
ca întreg.6 Evaluarea aceasta se face cu mijloace cognitive (satisfacţia cu viaţa) sau 
afective (afect pozitiv și negativ). Ea este unul dintre indicatorii sociali importanţi, 
folosit în studiile asupra tuturor categoriilor de vârstă, în domenii precum psiho-
logia, sociologia, știinţele politice și economice.7 În România, nivelurile bunăstării 
subiective sunt dintre cele mai scăzute din Europa,8 lucru legat în mod evident de 
dificultăţile tranziţiei socio-economice.

Între grupurile de vârstă, tinerii au nivelurile cele mai mari ale bunăstării su-
biective. Dintre aceștia elevii de liceu sunt cei mai fericiţi,9 cel puţin după măsură-
torile existente.

3 Robert A. Cummins et al., The International Wellbeing Index: A Psychometric Progress Report (lu-
crare prezentată la The 6th ISQOLS Conference “Advancing Quality of Life in a Turbulent World”, Philadel-
phia, 10–14 noiembrie 2004).

4 Sergiu Bălţătescu şi Robert A. Cummins, Using the Personal Wellbeing Index to Explore Subjective 
Wellbeing of High-School and College Students in Romania (lucrare prezentată la The 7th ISQOLS Confer-
ence: “Prospects for Quality of Life in the New Millennium”, Grahamstown, South Africa, iulie 2006).

5 Sergiu Bălţătescu şi Robert A. Cummins, An Exploration of the Domain Satisfactions of Romanian-
School Adolescents Using the Personal Wellbeing Index (lucrare prezentată la The 8th ISQOLS Conference: 
“From QOL Concepts to QOL Performance Measures”, San Diego, 6-10 decembrie), 2007

6 Ruut Veenhoven, op. cit.
7 Robert A. Cummins, The Domains of Life Satisfaction: An Attempt to Order Chaos, „Social Indica-

tors Research”, no. 38 (3), 1996; E. Diener, Assessing Subjective Well-Being – Progress and Opportunities, 
„Social Indicators Research”, no. 31 (2), 1994; Bruno Frey și Alois Stutzer, Happiness Research: State 
and Prospects, „Review of Social Economy”, no. 63 (2), 2005; Bruce Headey și Alexander J. Wearing, 
Understanding Happiness: A Theory of Subjective Well-Being, Melbourne, Longman Cheshire, 1992; 
Ruut Veenhoven, op. cit.

8 Sergiu Bălţătescu, Life Satisfaction of the New EU Members: Recent Trends and Future Prospects, 
in: European Union Enlargement of 2004 and Beyond: Responding to the Political, Legal and Socio-Economic 
Challenges, Tatjana Muravska (ed.), Riga, 2007.

9 Sergiu Bălţătescu, Corelate socio-demografice ale satisfacţiei cu viaţa în România postdecembristă. 
O analiză de tendinţă, în Starea societăţii românești. Volumul conferinţei anuale a Asociaţiei Române de 
sociologie și a Asociaţiei române de promovare a asistenţei sociale, Oradea, Septembrie 2004, C. Zamfir și 
E. Zamfir (eds.), Oradea, Edit. Universităţii din Oradea, 2004.
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Lucrarea urmărește explorarea diferenţelor în funcţie de vârstă, răspunzând la 
următoarele întrebări: Este aceasta o regularitate testabilă? Dacă da, cum poate fi 
explicată? În vederea conturării unor răspunsuri cât mai pertinente, am recurs la: a) 
măsurarea bunăstării subiective a adolescenţilor și tinerilor folosind Personal We-
llbeing Index; b) realizarea de comparaţii între elevi, studenţi și populaţia adultă 
în privinţa nivelurilor și structurii bunăstării subiective; c) formularea de ipoteze 
explicative pentru aceste rezultate.

Rezultatele ar putea fi relevante pentru cercetătorul societăţii românești aflate 
în proces de schimbare. Am avea o probă că dificultăţile economice au afectat în 
mod distinct diferitele categorii sociale. De asemenea, rezultatele ar putea avea și o 
valoare predictivă: dacă putem arăta că nivelurile bunăstării subiective sunt în mod 
stabil mai ridicate în adolescenţă și tinereţe, iar asta se leagă de faptul că la aceas-
tă vârstă indivizii sunt mai puţin expuși dificultăţilor tranziţiei, am putea trage 
concluzia că nivelurile bunăstării subiective pot crește în continuare, pe măsură ce 
situaţia din România se va îmbunătăţi.

Metodologie și rezultate
În continuare, vom prezenta datele obţinute în cadrul celor două cercetări menţio-
nate anterior (vezi nota 1), proiecte cu finanţare naţională ce au abordat dimensi-
unile sociale ale consumului de droguri ilicite în rândul tinerilor din judeţul Bihor.

Cercetarea 1
Ancheta de teren s-a desfășurat în perioada octombrie–noiembrie 2005, pe un 

eșantion aleator de 1155 de elevi de liceu din judeţul Bihor (cu vârste cuprinse între 
14 și 19 ani) și 851 de studenţi de la Universitatea din Oradea (cu vârste cuprinse 
între 18 și 30 ani). Distribuţia eșantioanelor în funcţie de sexul respondentului 
a fost: a) elevi de liceu: masculin 53%, feminin 47%; b) studenţi: masculin 48%, 
feminin 52%. Instrumentul folosit a fost un chestionar cuprinzând itemii PWI, sa-
tisfacţia cu viaţa (măsurată pe o scală de la 0 la 10) și alte variabile. Chestionarul a 
fost autoaplicat (în timpul orelor de clasă) sub îndrumarea unui operator instruit în 
prealabil. Respondenţilor li s-a garantat anonimatul răspunsurilor.

Cercetarea 2
Ancheta s-a desfășurat în perioada noiembrie 2006–februarie 2007, pe un 

eșantion de 3509 de elevi din clasele VIII÷XII din instituţii de învăţământ din Ora-
dea. Din subiecţii eșantionului, 43,6% sunt de sex masculin, iar 56,4% de sex fe-
minin. Structura acestuia după clasă a fost următoarea: 42,9% subiecţi din clasa a 
VIII-a, 15,4% subiecţi din clasa a IX-a, 16,4% subiecţi din clasa a X-a, 13,7% subiecţi 
din clasa a XI-a și 11,7% subiecţi din clasa a XII-a. Scalele de bunăstare subiectivă 
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folosite au fost satisfacţia cu viaţa ca întreg (1 item) și Personal Wellbeing Index (7 
itemi).

*
*         *

Rezultate ale cercetării 1
Comparaţii între grupuri. Pentru a realiza comparaţii între grupuri, am folosit 

și datele dintr-o anchetă anterioară, întreprinsă în 2003 în judeţul Bihor, pe un 
eșantion al populaţiei adulte de 368 de subiecţi, intervievaţi la domiciliu. Caracte-
risticile eșantionului de adulţi au fost: sex, 53% masculin și 47% feminin; vârstă, 
36,4% de 18–34 ani, 34,1% de 35–54 ani; 29,5% de 55+ani; etnie, 67,8% români și 
30,8% maghiari.

Elevii de liceu au înregistrat cele mai mari valori, atât ale satisfacţiei cu viaţa 
cât și ale PWI; urmează studenţii, cu niveluri mai ridicate decât restul populaţiei.

Tabelul 1
Nivelurile medii ale satisfacţiei cu viaţa și „Personal Wellbeing Index”

Scale de măsură Elevi de liceu Studenţi Eșantion general (18+)

Satisfacţia cu viaţa 74.8 72.8 63.7

Personal Wellbeing Index 79.1 74.1 69.7

Nivelurile obţinute pentru adolescenţi sunt mult mai apropiate de cele găsite 
la restul populaţiei în ţări OECD, precum Australia. În România, doar adolescenţii 
și tinerii pot fi incluși în, potrivit terminologiei lui Cummins, „standardul de aur al 
bunăstării subiective”10, ceea ce implică faptul că teoria bazată pe ideea de standar-
de în bunăstarea subiectivă ar trebui revizuită.

PWI și viaţa ca întreg. PWI reprezintă o deconstrucţie a bunăstării subiective. 
Unul din fenomenele interesante observate anterior pe eșantionul general este fap-
tul că nivelurile calculate ale PWI sunt semnificativ mai scăzute decât cele ale vari-
abilei „satisfacţia cu viaţa ca întreg”11. După cum se observă din tabelul 1, obţinem 
o discrepanţă similară. Același sens al diferenţei îl găsesc și alţi autori din ţările cu 
grad mediu de dezvoltare12. În schimb,în ţările avansate, precum Australia, relaţia 
dintre cele două variabile este opusă: nivelurile PWI sunt mai mici decât cele ale 

10 R. A. Cummins, The Second Approximation to an International Standard for Life Satisfaction, „So-
cial Indicators Research”, no. 43, 1998.

11 Sergiu Bălţătescu și Robert A. Cummins, Subjective Wellbeing in a Post-Communist Country. 
Romania’s International Wellbeing Index (lucrare prezentată la The 6th ISQOLS Conference “Advancing 
Quality of Life in a Turbulent World”, Philadelphia, 10–14 noiembrie 2004).

12 Habib Tiliouine, Robert A. Cummins și Melanie Davern, Measuring Wellbeing in Developing 
Countries: The Case of Algeria (lucrare prezentată la The 6th ISQOLS Conference “Advancing Quality of 
Life in a Turbulent World”, Philadelphia, 10–14 noiembrie 2004).
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satisfacţiei cu viaţa ca întreg. Cummins explică această regularitate prin faptul că 
domeniile cu un grad mai înalt de specificitate nu beneficiază de erorile auto-favori-
zante precum „viaţa ca întreg”.13 Diferenţa contrară, persistentă în ţările mai puţin 
dezvoltate, ar putea sugera că există domenii semnificative, neincluse în PWI, care 
micșorează nivelurile bunăstării subiective în aceste ţări.

Niveluri comparative pe grupuri de vârstă. Nivelurile medii pentru cele trei gru-
puri sunt înfăţișate în figura 1. Se observă că între toate cele trei grupuri se păs-
trează aceleași diferenţe pentru toţi itemii PWI, cu excepţia evaluării integrării în 
comunitate, care este cea mai mare pentru eșantionul general. Acest fapt ne face 
să concluzionăm că tinerii români au nivelurile cele mai ridicate de satisfacţie cu 
aproape toate domeniile relevante.

Fig. 1. Evaluarea domeniilor vieţii cuprinse în „Personal Wellbeing Index” de către 3 eșan-
tioane din Bihor: a) eșantion la nivelul judeţului Bihor (2004, n=368), b) eșantion de elevi 

de liceu (Bihor, 2005, n=1155), c) eșantion de studenţi (Bihor, 2005, n=851).

Diferenţe de gen. Diferenţele de sex în privinţa variabilelor de bunăstare su-
biectivă sunt prezentate în figura 2. Atât în cazul elevilor, cât și în cel al studenţilor, 
bărbaţii au nivelurile bunăstării subiective mai ridicate. Este o caracteristică stabilă 
la nivelul întregii populaţii,14 care, după cum se vede, se regăsește și în cazul elevilor 
de liceu și studenţilor, în ciuda faptului că multe din diferenţele care ar cauza-o nu 
se manifestă la nivelul acestor populaţii. În schimb, variabile psihologice de tipul 
stimei de sine (mai scăzute la fete) ar putea explica această relaţie.

13 R. A. Cummins et al., Developing a National Index of Subjective Wellbeing: The Australian Unity 
Wellbeing Index, „Social Indicators Research”, no. 64 (2), 2003. 

14 Sergiu Bălţătescu, Corelate socio-demografice ale satisfacţiei cu viaţa în România postdecembristă. 
O analiză de tendinţă, 2004.
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Fig. 2. Diferenţe de sex în privința nivelurilor medii ale satisfacției cu viaţa
și PWI, pe eșantioanele de elevi de liceu (n=1155) și de studenţi (n=851).

Diferenţe de vârstă. Diferențele obţinute până acum în privinţa categoriilor de 
vârstă par să sugereze că există un declin continuu al bunăstării subiective de-a 
lungul vieţii. Intervalul de vârstă în care se încadrează subiecţii cercetării este de 
14–29 ani. Se păstrează același declin pe acest interval? Răspunsul, detaliat în figu-
ra 3, pare a fi unul afirmativ. Ordinea este aceeași în privinţa nivelurilor PWI, dar 
în privinţa satisfacţiei cu viaţa ca întreg este mai ridicată pe intervalul 20–29 de ani 
decât în intervalul 17–19 ani.

Fig. 3. Diferenţe de vârstă în privinţa nivelurilor medii ale satisfacţiei cu viaţa
și PWI, pe eșantioanele de elevi de liceu (n=1155) și de studenţi (n=851).

Contribuţia itemilor PWI la explicarea satisfacţiei cu viaţa. În cele ce urmează, am 
fost interesaţi de contribuţia pe care satisfacţia cu fiecare din domeniile incluse 
în PWI o are la explicarea variabilei globale de bunăstare subiectivă. Coeficienţii 
standardizaţi de regresie multiplă sunt înfăţișaţi în tabelul 2, pentru fiecare din 
grupurile studiate. Se observă că nivelul de trai este cel mai important predictor 
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al bunăstării subiective pentru toate grupurile de vârstă. Totuși, pentru elevii de 
liceu amploarea contribuţiei acestei variabile este mai redusă. În schimb, pe acest 
subeșantion am obţinut coeficienţi beta semnificativi pentru alte variabile, precum 
sănătatea, relaţiile sau siguranţa personală. O explicaţie ar fi că, în cazul studenţilor 
și eșantionului de adulţi, coeficientul beta foarte mare ascunde contribuţiile altor 
factori. O altă ar fi că, într-adevăr, sănătatea și siguranţa personală contează mai 
mult pentru fericirea personală a adolescenţilor.

Tabelul 2
Contribuţiile independente ale itemilor PWI la variaţia satisfacţiei cu viaţa ca întreg.

Cu litere îngroșate sunt reprezentaţi coeficienţii beta semnificativi la pragul de semnificaţie de 0,05

Itemi Elevi de liceu Studenţi Eșantion general (18+)

Nivelul dvs. de trai? .39 .45 .47

Sănătatea dvs.? .08 .00 .05

Ceea ce reușiţi să realizaţi în viaţă? .10 .12 .16

Relaţiile dvs. personale? .17 .13 .11

Siguranţa dvs. personală? .09 .01 .01

Modul cum simţiţi că faceţi
parte din comunitatea dvs.? .06 .07 .05

Siguranţa dvs. viitoare? .03 .04 .11

Adj R² .48 .44 .59

Rezultate ale cercetării 2
Evaluările satisfacţiei cu școala și ale celorlalte domenii ale vieţii adolescentului. Ni-

velurile medii pe clase (de la a VIII-a până la a XII-a) ale tuturor indicatorilor de 
satisfacţie folosiţi în cel de-al doilea studiu sunt înfăţișate în tabelul 3. 

Tabelul 3
Nivelurile variabilelor sectoriale de satisfacţie în funcţie de clasă

Itemi a 8-a 9-a 10-a 11-a 12-a

Satisfacţia cu viaţa ca întreg 8.3 8.1 7.7 7.5 7.2

Nivelul tău de trai? 8.5 8.3 8.2 8.0 7.9

Sănătatea ta? 8.1 7.8 7.8 7.6 7.6

Ceea ce reușești să realizaţi în viaţă? 8.3 8.2 8.0 7.8 7.7

Relaţiile tale personale? 8.5 8.3 8.2 8.1 7.8

Siguranţa ta personală? 8.3 8.1 7.9 7.7 7.7

Modul cum simţi că faci parte din comunitatea tău? 8.3 8.0 8.0 7.6 7.5

Siguranţa ta viitoare? 8.3 8.4 8.0 7.8 7.5
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Religia sau împlinirea ta spirituală? 8.0 7.8 7.6 7.5 7.1

Viaţa ta sentimentală? 7.1 6.5 6.7 6.7 6.3

De rezultatele tale școlare? 8.1 8.1 7.8 7.6 7.2

De relaţia cu colegii de scoală? 7.5 7.3 6.9 7.0 6.5

De relaţia cu profesorii? 7.5 7.5 6.8 6.8 6.0

De școală, în general? 8.7 8.5 8.5 8.1 8.1

Modul cum te înţelegi cu mama ta? 8.4 8.2 8.0 7.8 7.5

Modul cum te înţelegi cu tatăl tău? 8.8 8.6 8.5 8.1 8.0

Relaţiile din familie? 8.7 8.5 8.3 8.2 8.1

Modul cum îţi petreci timpul liber? 8.8 8.7 8.5 8.3 8.3

Se observăcă evaluările cele mai ridicate le au domeniile relaţionale (modul 
cum te înţelegi cu tatăl tău, relaţiile din familie), cele legate de timpul liber, ca și 
satisfacţia cu școala în general. Satisfacţia cu școala în general este mai ridicată 
decât toate variabilele sectoriale de satisfacţie. Nivelurile cele mai mici le au viaţa 
sentimentală și relaţiile cu colegii de școală și cu profesorii. Aproape toate nivelurile 
evaluărilor domeniilor vieţii scad cu clasa (adică cu vârsta). Pe ansamblu, situaţia se 
prezintă ca în figura 4.

Fig. 4. Nivelurile satisfacţiei cu viaţa și „Personal Wellbeing Index” în funcţie de clasă.

Rezultatele cercetării 2 arată că bunăstarea subiectivă scade continuu odată 
fiecare an școlar, ceea ce reprezintă o diminuare treptată începând de la vârsta de 
14 ani.
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Discuţie
Am urmărit distribuţia variabilelor bunăstării subiective în funcţie de gen și de 
vârstă, ca și proprietăţile psihometrice ale scalei sumative PWI. În toate cazurile, 
PWI diferenţiază mai bine între grupurile de vârstă și gen decât viaţa ca întreg. 
O posibilă explicaţie este aceea că PWI, ca o deconstrucţie a vieţii ca întreg, este 
mai puţin afectată de erorile autofavorizante decât satisfacţia cu viaţa ca întreg. De 
asemenea, are o componentă afectivă mai redusă, și deci este mai puţin sensibilă 
la variaţiile stărilor de spirit și deci mai sensibilă la diferenţele de status socio-eco-
nomic.

În privinţa distribuţiei în funcţie de grupele de vârstă, rezultatele contrazic 
categoric teoria tinereţii ca vârstă a nefericirii. Dimpotrivă, nivelurile bunăstării su-
biective ale adolescenţilor sunt compatibile cu cele întâlnite în ţările mai avansate 
economic, în vreme ce nivelurile medii ale acestei variabile sunt cu mult mai scăzu-
te în ţara noastră. Propunem două feluri de explicaţii pentru această regularitate: 
una sociologică și o a doua psihologică.

Explicaţia sociologică. România este caracterizată încă de mari dificultăţi econo-
mice. O caracteristică a acestei ţări este aceea că părinţii fac mari sacrificii pentru a 
le asigura copiilor un standard de viaţă decent. Un fenomen interesant, comparativ 
cu ţările occidentale dezvoltate, este că adolescenţii sunt într-o mare măsură de-
pendenţi de părinţii lor; se întâmplă foarte des să părăsească domiciliul acestora la 
vârsta de 25–30 de ani. Sprijinul economic al părinţilor are un efect de atenuare a 
dificultăţilor implicate de tranziţie. Drept rezultat, adolescenţii și tinerii sunt mai 
sănătoși, se simt mai în siguranţă și au cu adevărat un nivel mai ridicat de trai decât 
părinţii lor și decât ceilalţi adulţi în general.

Explicaţia psihologică. Cumins și Nistico afirmă că există un mecanism autore-
glator, „homeostatic”.15 Acesta ar fi responsabil de menţinerea, la cote relativ sta-
bile, a unei percepţii ridicate a propriei bunăstări. Doar în condiţii foarte adverse 
această autoreglare este „învinsă”. Acesta ar fi cazul adulţilor români. În schimb, 
„umbrela” parentală este bună pentru homeostaza cognitivă, păstrând bunăstarea 
subiectivă în limitele „intervalului de aur”. Datorită acestei „umbrele”, adolescenţii 
și tinerii din ţară sunt mai puţin conștienţi de dificultăţile tranziţiei economice, 
neexistând timp suficient ca stresul generat de tranziţie să erodeze homeostaza 
cognitivă.

După părerea noastră, există dovezi empirice care să sprijine ambele explicaţii. 
Astfel, sănătatea și siguranţa personală beneficiază de cele mai bune evaluări, atât 
din partea adolescenţilor cât și a studenţilor. Elevii de liceu își evaluează nivelul de 
viaţă ca foarte ridicat comparativ cu alte grupuri, ceea ce poate fi adevărat doar în 

15 Robert A. Cummins și Helen Nistico, Maintaining Life Satisfaction: The Role of Positive Cognitive 
Bias, „Journal of Happiness Studies”, no. 3 (1), 2002.
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parte. Ideea generală este că nivelurile de bunăstare subiectivă mai ridicate ale ado-
lescenţilor și tinerilor se datorează unui proces dublu: protecţia pe care le-o acordă 
părinţii, dublată de un proces de autoreglare a propriei percepţii asupra bunăstării 
subiective.

Concluzii și limitări
Am cercetat, comparativ – pentru elevi, studenţi și un eșantion general, nivelurile 
bunăstării subiective, înţeleasă ca evaluarea pe care o face individul asupra vieţii 
sale ca întreg. Concluzia cea mai importantă este că, atât la nivel general, cât și la 
aproape toate dimensiunile, bunăstarea subiectivă scade cu vârsta. Acest proces ar 
putea fi explicat prin mecanisme sociale (protecţia părinților) și psihologice (pragul 
de stres după care mecanismul de reglare a bunăstării subiective este învins). O 
altă concluzie este că nivelurile medii foarte reduse ale bunăstării subiective în Ro-
mânia nu sunt fixe, determinate de influenţe ale unor factori biologici, psihologici 
sau culturali stabili, ci sunt determinate în mare măsură de dificultăţile prin care 
trece ţara noastră. Prin urmare, teoretic, este posibilă o creștere a acestor niveluri 
pe măsură ce beneficiile dezvoltării economice și sociale se vor răsfrânge asupra 
restului populaţiei.

O limitare importantă a lucrării ţine de faptul că grupurile de tineri studiate 
sunt doar cele „înregimentate” în învăţământul liceal și universitar. Este de presu-
pus, date fiind nivelurile inegalităţii școlare din România, că aceste grupuri au un 
nivel de trai mai ridicat și, în consecinţă, niveluri mai mari ale bunăstării subiective. 
Rezultatele anterioare16 confirmă poziţia privilegiată a acestor categorii de vârstă, 
și anume că tinerii de până la 30 de ani au nivelurile cele mai ridicate ale bunăstării 
subiective. Rămâne de testat dacă și la populaţia neînregimentată școlar nivelurile 
acestei variabile descresc constant pe intervalul de vârstă 14–30 de ani.

16 S. Bălţătescu și Robert A. Cummins, Subjective Wellbeing in a Post-Communist Country. Roma-
nia’s International Wellbeing Index, 2004.



Starea de bine a profesorilor în școli1

Adriana Ioana Bârcean

”Starea de bine” este o asociere de cuvinte pe care o întâlnim, mai nou, pe toate 
canalele de comunicare. Vorbim de starea de bine ca un trend în viața de zi cu zi și 
multe demersuri le facem în această direcție, pentru a obține o stare reală de bine. 
Evident că se vorbea de această stare și înainte, numai nu cu aceeași intensitate și 
implicare. Acum căutăm cauza lipsei stării de bine și găsim soluții reale pentru a o 
câștiga și de ce nu, pentru a o menține.

În educație, în ultimii ani, starea de bine sau wellbeing (dacă vrem să căutăm 
mai multe informații în mediul online internațional), a devenit o componentă im-
portantă cel puțin în viziunea celor responsabili de calitatea educației și a vieții 
beneficiarilor educației.

S-a înțeles cel puțin teoretic și s-a văzut și faptic că nu e de ajuns să mergem 
la clasă și să predăm dacă suntem dascăli ci contează și impactul pe care îl avem 
asupra celor în fața cărora ne aflăm, devenind responsabili de starea de bine și im-
plicarea lor.

Dacă dai un simplu search pe Google și scrii ”starea de bine în școli” vei găsi 
articole care vizează în marea majoritate, elevii. Din păcate, foarte puține, vizează 
cadrul didactic și starea de bine a acestuia.

Factorii principali care alterează echilibrul dascălilor
Am descoperit cu bucurie că există un chestionar din 2018 al Facultății de Psiholo-
gie și Științele Educației din cadrul Universității din București, care vizează starea 
de bine la școală a cadrului didactic. În rest, un proiect EPALE despre educația adul-
ților inițiat de Universitatea de Vest din Timișoara în 2013 – WELLNESS – Abilități 
pentru o stare de bine autentică. Dacă în chestionarul prezentat de F.P.S.E. (http://
www.surveygizmo.com/s3/4169563/Chestionar-Wellbeing) cadrul didactic e ches-
tionat în legătură cu calitatea vieții profesionale și personale, proiectul EPALE al 

1   Material publicat anterior pe platforma teachertraining.ro: https://teachertraining.ro/sta-
rea-de-bine-a-profesorilor-in-scoli/
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UVT vine cu statistici în care nivelul stării de bine a dascălului este amenințat de 
înaltul nivel al stresului din jurul meseriei și de factori ce au legătură cu organizarea 
muncii (indisciplina elevilor, relațiile la locul de muncă și volumul de lucru excesiv), 
nevoile majore sesizate fiind copingul eficient cu stresul și dezvoltarea abilităților 
de a gestiona emoțiile negative.

Anul trecut, în septembrie, participam la o conferință internațională despre 
educația incluzivă la Simeria Veche, iar Michael Mednick, un binecunoscut psi-
hopedagog britanic pentru copiii cu nevoi speciale multiple și nu numai, povestea 
de ”learnt helplessness” (trad. ”neputință dobândită”) și se referea la acești copii 
care își cunoșteau situația fizică. Și fără să vreau, m-am gândit la mine ca dascăl și 
mă regăseam în aceeași stare, de neputință dobândită și cu gândul clar ”știu că nu 
am ce face – asta e situația educației în România și punct”.

Și tot același Michael Mednick zicea ” Visează! Crede! Împlinește!” și atunci 
lucrurile au început să ia o altă direcție… Atâta timp cât avem un vis și credem în el, 
găsim și instrumentele, căile, oamenii pentru a-l duce la împlinire.

În mai, anul acesta, la Timișoara, asistam la conferința lui Ferre Laevers și vor-
bea atât de simplu și frumos despre starea de bine și implicarea elevilor în procesul 
de învățare și sublinia importanța cadrului didactic. Ferre Laevers este directorul 
Centrului de Educație Experimentală din Leuven, Belgia, centru responsabil pentru 
sistemul de măsurare al stării de bine și al implicării elevilor. Am înțeles după cum 
Ferre însuși zicea că noi, dascălii, ”nu suntem doar un adult sau un cadru didactic ci 
suntem parte din procesul de explorare al elevilor noștri” ceea ce nu ne mai poate 
lăsa în starea de neputință ci ne responsabilizează să ne mobilizăm în a fi modelele 
de care au nevoie elevii noștri.

Wellbeing școlar pe model finlandez
Când am hotărât să scriu acest articol, și după ce am scris toate rândurile acestea, 
am discutat și cu apropiați din branșă, de la firul ierbii, dascăli pasionați de educație 
și foarte realiști care, la întrebarea mea directă: ”Totuși, există stare de bine pentru 
dascăli în școlile românești?”, mi-au răspuns, fără ezitare: ”Poate numai în sistemul 
finlandez!”

Și atunci am căutat de ce le e bine dascălilor finlandezi (există o mulțime de ar-
ticole online referitoare la acest subiect) și am aflat că aceștia nu au un curriculum 
impus, au libertate în a-și alege metodele de predare și sunt direct responsabili de 
progresul elevilor lor. Nu există grade în învățământul finlandez și nici inspectora-
te (au fost desființate în anii 90). Dascălii finlandezi au același respect și prestigiu 
ca doctorii și avocații. Programele de formare continuă sunt subvenționate de stat.

Dascălul petrece efectiv doar 4 ore în sala de clasă deși poate ajunge la 20 – 24 
de ore de activitate pe săptămână. Sistemul educațional finlandez încurajează ca-
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drele didactice să se formeze continuu, astfel 2 ore pe săptămână sunt orientate în 
această direcție. Sistemul educațional finlandez se bazează pe încredere și echitate.

Și atunci, revenim la ce spunea prof. dr. Florian Colceag că dacă noi, profesorii, 
suntem tratați cum trebuie și dacă suntem apreciați, iese din noi și talentul care a 
fost ascuns și pe care nu l-am pus niciodată în valoare.

Atunci consider că e timpul ca noi înșine să ne îngrijim de această stare de 
bine, să fim conștienți de valoarea pe care o avem în fața elevilor noștri, să găsim 
instrumente ce ne vor ajuta să gestionăm nivelul de stres în mod eficient, să ne 
extindem creativitatea, să ne îmbunătățim abilitățile de comunicare, să ne creștem 
conștiința de sine ce se referă la valori, nevoi, corp, emoții, gânduri și modele de 
comportament.

Să înțelegem că ”schimbarea în educație [fie că suntem dascăli sau elevi] are un 
singur nume: dragoste” așa cum ne spune Anca Tîrcă, specialist în educație,  într-un 
articol din România Liberă.

Și dacă e un subiect care vă preocupă, puteți afla lucruri noi de la specialiști 
internaționali în educație, participând la conferința ”Starea de bine în școli: o socie-
tate mai sănătoasă și fericită” și la atelierele organizate la Sibiu de Finnish Teacher 
Training Centre pe data de 7 septembrie 2018.

 
Sitografie:
https://ec.europa.eu/epale/ro/blog/abilitati-pentru-o-stare-de-bine-autentica-wellness
https://ec.europa.eu/epale/ro/resource-centre/content/raport-asupra-analizei-transnationa-

le-starii-de-bine
https://rodawell.fpse.unibuc.ro/modelul-rodawell/starea-de-bine/#tab-id-4
http://sipcs.ro/cui-ii-pasa-de-starea-de-bine-a-profesorilor/
http://www.surveygizmo.com/s3/4169563/Chestionar-Wellbeing
https://romanialibera.ro/societate/educatie/interviu–anca-tirca–specialist-in-educatie–calita-

tea-unui-sistem-de-invatamant-este-data-de-cei-99–elevi-neolimpici-408218
http://www.workinfinland.com/25-amazing-facts-about-finlands-education-system/
https://scoala9.ro/de-ce-imi-place-educatia-finlandeza/39/



Fenomenul bullying-ului în școlile din România.  
Cum oprim cercul terorii?

Nadia Tătaru
 

De ani de zile bullying-ul face numeroase victime în rândul copiilor români, cu ur-
mări dintre cele mai grave. Cifrele din studiile naționale și internaționale arătau în 
2016 o situație cruntă:

Dintre cei aproximativ 1.300.000 de copii aparținând ciclurilor gimnazial și 
liceal, 400.000 sunt excluși din grupul de colegi, 325.000 sunt umiliți în public, 
390.000 sunt amenințați cu bătaia sau cu lovirea, iar 220.000 sunt bătuți în mod 
repetat de către colegii lor. Așa arată statistică directă a cazurilor de bullying, un 
fenomen complex, ale cărui consecințe afectează deopotrivă victima, agresorul și 
martorul tăcut.1

La nivel european, România se situează pe locul 3 în clasamentul celor 42 de 
țări în care a fost investigat fenomenul, potrivit unul raport2 al Organizației Mon-
diale a Sănătății (OMS), cu 17% dintre copiii de 11a ni care au recunoscut că au 
agresat alți elevi cel puțîn de trei ori în luna anterioară, procentajul celor de 13, 
respectiv 15 ani, fiind de 23%.

În vara lui 2017 mă aflăm la conducerea postului de radio Itsy Bitsy, înființat 
cu scopul de a crea un mediu sigur, educativ și creativ pentru copii și de a da o mâna 
de ajutor părinților. Eram mulțumită de victoria campaniei de conștientizarea a 
importanței timpului de calitate părinte – copil și mă bucurăm împreună cu echi-
pa de reușita „1 iunie zi liberă” și de mesajele de interes public „Pentru sănătatea 
emoțională a copilului dvs, petreceți cât mai mult timp împreună cu el” care se di-
fuzau deja la toate radiourile și televiziunile din România. 

Mi-am pus întrebarea “care să fie cauza social, relevantă pentru familiile cu co-
pii din România căreia să-i acord importanță?”. Și răspunsul a venit foarte repede, 
din mai multe părți: bullying-ul!

1   ”Bullying-ul în rândul copiilor - Studiu sociologic la nivel naţional”, Organizația Salvați Copiii, 
2016.

2   Studiul internațional al OMS, “Health Behaviour of School aged Children”/ “Comportamentele 
sănătoase ale copiilor de vârstă școlară” (2016) 
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Începând cu vara 2017, am inițiat întâlniri și mese rotunde cu stakeholderi 
importanți în prevenirea și combaterea bullyingului: ONG-uri, Poliția Română, 
Autoritatea pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Consiliul Elevilor, 
Ministerul Educației, Colegiul Psihologilor, CMBRAE, specialiști diverși: pshilogi, 
medici, profesori, consilieri școlari, mediatori șamd. După câteva mese rotunde, 
stakeholderii au reușit să aibă o viziune de ansamblu a situației existente în Româ-
nia și au creionat prioritățile strategice: 1.Necesitatea legiferării bullying-ului ca 
violență psihologică și 2. Derularea de campanii strategice naționale de conștienti-
zare, prevenire și combatere a bullying-ului. 

Legea împotriva violenței psihologice – un efort colaborativ  
venit dinspre comunitate
Așa se face că începând din noiembrie 2020, după ani de muncă colaborativă susți-
nută, avem în vigoare o lege3  care definește bullying-ul și prevede modalitățile de 
prevenire și combatere a acestuia, în spațiile destinate educației.

Conform definiției din lege: „Violența psihologică - bullying este acțiunea sau se-
ria de acțiuni fizice, verbale, relaționale și/sau cibernetice, într-un context social dificil 
de evitat, săvârșite cu intenție, care implică un dezechilibru de putere, au drept conse-
cință atingerea demnității ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, 
umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau grup de persoane și 
vizează aspecte de discriminare și excludere socială, care pot fi legate de apartenența la o 
anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavoriza-
tă ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale, acțiune sau 
serie de acțiuni, comportamente ce se desfășoară în unitățile de învățământ și în toate 
spațiile destinate educației și formării profesionale”

Definiţia bullying-ului a fost creată în urmă mai multor dezbateri la mese ro-
tunde de lucru organizate de Asociaţia Părinţilor Isteţi și Itsy Bitsy, cu sprijinul 
Point Public Affairs și GMP Group. La discuții au participat reprezentanți ai statu-
lui și ai societății civile: deputații Andrei Pop și Petre Florin Manole, Autoritatea 
Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Ministerul Educației 
Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Serviciul de Analiză și Prevenire a 
Criminalităţii din Poliţia Capitalei, CMBRAE, Colegiul Psihologilor, Facultatea de 
Psihologie și Știinţele Educaţiei, Consiliul Naţional al Elevilor, Avocatul Poporu-
lui, Organizația Salvați Copiii, Asociația Telefonul Copilului, UNICEF, Crucea Ro-
șie, Federația Tinerilor din Constanța, Ana Maria Diceanu, psiholog Adriana Mitu, 
mediator Bruno Demaille, lingvistă Dana Papadima etc.

Începând din iunie 2020 au apărut și normele metodologice de aplicare a legii, 
astfel încât, la nivelul fiecărei creșe, grădinițe, școli, liceu din România să se poa-
tă implementa corect. 

3   Legea nr. 221/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
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Scopul legii: Școli cu toleranță zero la violență
Această lege de prevenire și combatere a bullying-ului, complatată de normele me-
todologice este rodul muncii colaborative susținute, timp de 3 ani, a tuturor sta-
keholderi-lor existenți în România: autorități, ONG-uri, reprezentanți ai părinților 
și copiilor. Aceștia au lucrat în mod susținut la această campania strategică națio-
nală de prevenire a bullying-ului.

Scopul legii și al normelor metodologice privind bullying-ul:
a) să ajute la crearea unui climat sigur și pozitiv în unitatea de învățământ, 

bazat pe respectarea persoanei, nediscriminare, motivarea pentru învățare și asi-
gurarea stării de bine a antepreșcolarului/ preșcolarului/ elevului în unitatea de 
învățământ. 

b) să ofere un instrument de lucru pentru profesioniștii care lucrează cu an-
tepreșcolarii/ preșcolarii/ elevii din sistemul educațional, familiile copiilor, auto-
rităţile responsabile cu protecţia copilului împotriva violenţei, inclusiv a violenței 
psihologice-bullying și cu furnizorii de servicii specializate pentru reabilitarea copi-
ilor-victime, martori și/sau copiilor cu un comportament agresiv;

c) să promoveze activități de prevenire și combatere a tuturor formelor de 
bullying și cyberbullying în sistemul educațional preuniversitar;

d) să prevină, să identifice, să semnaleze  și să intervină în echipă multidiscipli-
nară, în situațiile de violență psihologică-bullying și cyberbullying;

Astfel, pentru optimizarea prevenirii violenței psihologice–bullying, la nive-
lul fiecărei unități de învățământ, se creează un grup de acțiune anti-bullying cu 
rol de prevenire, identificare și soluționare a faptelor de bullying, comise între 
elevi, prin acțiuni fizice, verbale, relaționale și/sau cibernetice. Din grupul de acțiu-
ne anti-bullying fac parte maximum 10 membri, printre care: directorul unității de 
învățământ, profesorul consilier școlar, trei cadre didactice formate în problema-
tica violenței, inclusiv a violenței psihologice bullying, doi sau mai mulți reprezen-
tanți ai elevilor, un reprezentant al părinților, reprezentanți ai autorității locale.

Fiecare unitate de învățământ prevede în Regulamentul de Ordine Interioară 
obiectivul ”școală cu toleranță zero la violență”. În acord cu profesorii, elevii și pă-
rinții acestora, unitățile de învățământ stabilesc măsurile aplicabile  în cazul unui 
comportament inadecvat, imoral sau necolegial al unor copii față de alți copii. 
Mai mult, implementarea planului anti-bullying, la nivelul fiecărei unități școlare, 
presupune: 

a) activități de informare și conștientizare asupra fenomenului de bullying 
pentru personalul școlii, copii și părinți; 

b) măsuri de comunicare și informare internă, la nivelul unității de învăță-
mânt, cu privire la procedurile de prevenire, identificare, raportare și intervenție a 
situațiilor de bullying în spațiul școlar; 
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c) proceduri de intervenție în situațiile de violență psihologică-bullying;
d) responsabilizarea cadrelor didactice în scopul intervenției imediate în cazu-

rile de bullying semnalate sau identificate; 
e) organizarea unor activități, precum concursuri, teatru forum ș.a., în scopul 

încurajării respectării valorilor și misiunii declarate a școlii, participarea la identifi-
carea, medierea sau raportarea situațiilor de bullying; 

f) atragerea părinților în participarea la dezbateri și sesiuni de informare cu 
privire la bullying; 
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g) activități de măsurare a impactului acțiunilor cuprinse în planul anti–
bullying și ale eficienței grupului de acțiune.

h) orice alt tip de activitate care are scopul de a preveni bullyingul.
Bullying-ul este una dintre cele mai frecvente forme de violență care se mani-

festă în rândul copiilor, iar formele pe care acesta le îmbracă sunt greu de iden-
tificat. Devine astfel necesară și întărirea rolului specialiștilor din sistemul de 
învățământ, în condițiile în care acestora le revine un rol esențial în prevenirea și 
combaterea acestui fenomen, cu consecințe extrem de grave atât în ceea ce privește 
dezvoltarea copiilor, cât și asupra procesului de învățare, în ansamblul său. 

Această lege este primul pas spre a proteja demnitatea copiilor din sistemul de 
educație. Toți copiii au dreptul la demnitate. Niciunul nu trebuie să sufere de pe 
urmă altor copii. Este datoria noastră că adulți responsabili să-i apărăm și să-i pro-
tejăm așa cum putem, prin forța legii, prin educație, prin exemple pozitive. 

Însă, așa cum cu o floare nu se face primăvară, așa nici bullying-ul nu va dispă-
rea de la sine, pur și simplu, doar pentru că este legiferat și pedepsit. Depinde de 
fiecare adult, părinte și profesor, să se instruiască și să vegheze pentru că legea să 
fie aplicată și copiii să fie protejați.

 
 



Cum reparăm relația dintre generații  
în contextul educației?

Anda Dilara Nicole Mețac

Am să încerc să reproduc o imagine a unui material pe care îl vizionam pe facebook, 
un filmuleț scurt, probabil inspirat din realitate și care își dorește să transmită un 
mesaj puternic. Fiind în altă limbă, pe care nu o cunoșteam, în căștile mele sunau 
versurile lui Tudor Chirilă „Deci, scoală, la revedere/ Ești prea departe de visele mele” 
din piesa „Pe de rost”, un manifest artistic rar, care după multă vreme a reușit să 
surprindă exact sentimentele elevului acestei generații.

Era vorba despre un copil care întârziase la oră și profesorul a început să îl loveas-
că cu liniarul peste palme. Copilul întârziase din cauza problemelor de acasă (violența 
domestică, foamete, sărăcie). Camera se mută și în prim plan e cadrul clasei în care 
fiecare copil e în uniformă, cu privirea în jos, îngrozită. În adâncul meu, un sentiment 
de liniște a înmugurit, gândindu-mă că poate am fost printre ultimele generații din 
România care s-au confruntat cu violența în scoală. Apoi am realizat că violența nu e 
doar fizică, e psihică, emoțională si e cea mai comună problemă din comunicare.

 Am realizat cât de bine portretizează acel video categoriile sociale pe care le 
avem în țară.

Eram clasa a 5-a, un copil timid și sensibil, care în general se descurcă bine în 
sistemele autoritare deoarece îmi plăcea ideea de disciplină. Am fost trasa de par 
înainte de ora de cor de către profesorul meu doar ca procedura pentru a obține li-
niște. Pe metoda veche, lovește și șochează. Nu eram singurul copil lovit, vizionam 
aproape în fiecare oră cum diferiți colegi ai mei erau abuzați prin palme, pumni.

Eu am fost mai „norocoasă” probabil datorită figurii mele foarte subțirică și 
firavă. A fost ultimul moment de violență asupra mea, deoarece deși directorul nu a 
intervenit (aparent profesorul era „o emblemă a școlii”) a venit mama pe principiul 
că dreptatea făcută singură e mai bună decât pasivitatea. În următorul an, profeso-
rul la încheierea mediilor mă întreabă: „știi că iți pot strica toate mediile de 10 cu 
pixul ăsta, nu?”. 

Acesta e doar cazul meu. În schimb de-a lungul vieții mele am văzut elevi tunși 
în scoli, scoși afara de la ore pentru blugi rupți, rasism, critica, lacrimi multe din 



I. EDUCAȚIE PENTRU TRANZIȚIA GLOBALĂ / 617

cauza presiunii inclusiv elevi cu probleme medicale cum ar fi autismul care erau 
abuzați verbal de către profesori. Pe astfel de elevi, cine îi apară când uneori avem 
parte de victime mute?

Nu atac nici stânga nici dreapta. Misiunea mea nu e să pun ștampile. Privind 
în adâncime, nu mă mai surprinde lipsa inițiativei de fact-checking pe care o putem 
observa inclusiv în această perioada de criză. Sistemul nu încurajează aproape 
deloc la: dezvoltarea spiritului civic, a fi sceptici când primim o informație, 
verificarea surselor acesteia, dorința de a afla mai mult și nu bifarea unor 
cerințe de pe lista pentru obținerea unor numere în catalog, spirit de echi-
pa sau chiar spirit de lider. 

Iar toate persoanele (fie ei profesori sau părinți) care încurajează tehnici agre-
sive pentru obținerea “disciplinei” sunt produsul altor sisteme, al unor epoci în care 
diferența naturală dintre oameni era condamnata. Epocă în care autoritatea nu era 
discutată iar capul era doar plecat. O lume pe care mulți o plâng și care mă lasă im-
presionată când aud cum e împrăștiat un sindrom Stockholm în sufletele acestora, 
care deși azi se plâng de carantina, nu realizează că în trecut trăiau în ordonanțe 
militare zilnice și idealizează perioada cu argumente precum: “da, nu aveai apă calda, 
erai verificat când ieși pe strada, exista program pentru circulație și mâncarea puțină era 
obținută stand la cozi interminabile dar știi cât de fericiți eram noi?”.  

Nu pot decât să mă adresez direct: Nu ați fost fericită, fostă generație! 
Nici guma Turbo, nici Pepsi-Cola nu reprezintă fericirea la câtă durere tre-
buia să înghițiți că fiind normalitate. Era mecanismul psihologic de a rezis-
ta realității și nostalgia e dată de faptul că în acea perioada ați fost tineri.

 Așa că, de multe ori, astfel de personaje sunt doar victime ale sistemului care 
provoacă alte victime.

Detest însă generalizările. Faptul că există și profesori minunați care au pus 
valori bune în mulți dintre noi, că există persoane 65+ care gândesc mai tânăr decât 
un elev de liceu uneori, îmi dă curaj. 

Pentru că am avut privilegiul să întâlnesc profesori care nu au plecat capul în 
fața niciunui sistem defect. Pentru că în urma cu câțiva ani, am auzit prima data 
despre Constituție acasă și într-o banca de școală de la o profesoara dragă de isto-
rie când încă eram fetița firava. Pentru că am simțit dragostea multor profesori 
pentru noi și pentru meserie. Pentru că au fost unii profesori care m-au învățat să 
fiu creativă și să nu mă las speriată. Sau am fost încurajată să scriu cele mai bizare  
metafore la română. Pentru fiecare gând bun de la adevărații profesori care mă 
face să închid ochii și să uit de victimele din viața mea care au încercat să 
mă transforme într-o alta.

Întrebările care rămân totuși sunt: Cum poți repara relațiile dintre gene-
rații dacă majoritatea încurajărilor pe care le auzi e la un război elev-pro-
fesor, de parcă fiecare categorie ar fi specie diferită ce încearcă să lupte 
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pentru supraviețuire? Daca părinții sunt instigați împotriva copiilor și 
vice versa? Dacă un copil cu inițiativă să prezinte o perspectiva nouă e pri-
vit ca un rebel?

Câte generații mai sacrificam în lupta aceasta oarbă? Pentru că forma 
s-a schimbat, actorii la fel dar metoda a rămas aceeași: divide et impera 
(dezbină și stăpânește). Când ne vom trezi că doar uniți putem reforma de 
la început recesiunea educativă în care ne aflăm de prea mult timp?

De aceea, după cuvintele scrise e foarte probabil să rămânem cu mai multe 
întrebări decât răspunsuri. Am decis să explic cele 3 mari direcții pe care consider 
că trebuie să le aplicăm prin acronimul: CEC, înglobând totodată și o glumă care 
cuprinde programul din trecut de economii prin care oamenii, alături de puterea 
financiară își depozitau și speranțele și planurile pentru viitor. România ar trebui 
să se întoarcă la un “CEC”, realizând că nu doar puterea monetară aduce schimbări, 
ci există o valoare mai mare: educația prin tot procesul ei.

Astfel, în viziunea mea, acesta este CEC-ul ideal al reparării relațiilor 
dintre generații prin educație: Conștientizare, Egalitate, Conceptualizare.

Conștientizarea
În rezolvarea oricărei probleme, primul pas pe care trebuie să îl aplicăm e conști-
entizarea acesteia. Nu vom putea repara niciodată ceva ce nu este etichetat 
și acceptat ca fiind “stricat”. Nu vom putea niciodată salva o victimă dacă 
această nu se simte în acest rol. Din păcate, în ultima perioadă ne confruntăm 
cu probleme enorme de reforme fără fond. De oameni care după cum spunea o 
personalitate pe care o admir, Renate Weber, “ar da drepturi de la ei înșiși”. Ne con-
fruntăm cu împachetări frumoase și lipsă de asumare.

Se manifestă realitatea în care scoatem în față elitele cât să ne lăudăm cu aces-
tea dar nu le susținem cu adevărat. Ne place să ne lăudăm cu reușitele și munca 
altora, să ascundem sub preș situațiile defavorizate. Dacă se poate, ne folosim ma-
xim de acestea pentru a obține o imagine socială bună, o campanie electorală bună 
și cam atât. Când arătăm concret problemele riscăm să devenim antipatici. Trebuie 
să ajungem la momentul de “stop” în care acceptăm problema și pornim pe drumul 
soluționării, fără orgolii și jocuri de putere.

O analiză realizată asupra cheltuielilor pentru educație în diferite state euro-
pene plasează România pe ultimul loc în UE în privința procentului din produsul 
intern brut (PIB) alocat acestui domeniu. Statul român ar alocă, astfel, pentru edu-
cație doar 3,1 la sută din PIB. 

Ceea ce demonstrează clar că există o lipsa generală de interes privind inves-
tiția în educație. Deși conștientizăm la nivel rațional că generația de azi este gene-
rația de mâine, la nivel faptic nu există nici o acțiune concretă pentru rezolvarea 
acestei situații. Doar anul 2018  poate fi rezumat ca: trei miniștri și jumătate.
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Astfel, e chiar o absurditate să cerem performanță de la sistemul de învăță-
mânt românesc actual, dacă acesta este încă închegat în corupție, condiții precare, 
toalete neechipate corespunzător, absenteism și situații de analfabetism funcțional 
pe bandă rulantă.

Acum că am marcat problemele, cum putem începe acest proces și care 
este mentalitatea dorită?
Care este totuși cauza acestei lipse de interes? Cum putem atinge “rana”, 
deoarece indiferent de nivelul de educație, omul este o ființă dotată cu o 
capacitate bună de distingere a binelui de rău, moralitate și totuși schim-
bările sunt absente? De ce există această lipsă de implicare în care obser-
văm cum începe incendiul dar nimeni nu își dorește să fie “eroul”? De ce ne 
confruntăm cu încercarea de a tăia din rădăcini orice inițiativă de a aduce 
schimbarea ? Iar aici problema de baza este tot educația. Educația generațiilor 
trecute care acum au ajuns la putere. Ceea ce marchează că nu putem continua apli-
când același sistem. Educația acestor generații a conținut diverse acte de violențe, 
deci frică, ceea ce face să li se pară greșit (subconștient) că actuala generație are par-
te de o asemenea libertate de exprimare. Ce trebuie să conștientizăm? Fiecare a fost 
generația nouă la un moment dat, să realizăm că fiecare generație a avut frica ei de 
a nu dezamăgi, că diferența dintre generații e dată pur și simplu de poziționarea pe 
axa istoriei, că ține de perioadă. Faptul că am fost fiecare supuși psihic la informații 
și conduite sociale diferite.

În final, evidențiez ideea că cel mai probabil generația noastră și a pă-
rinților noștri ar fi fost gemene dacă existau în aceeași perioada și aceeași 
zona geografică, dacă eram expuși la aceeași factori.

Astfel, această idee o susține pe următoarea, cea a definirii conceptului de ega-
litate.

Definirea conceptului de „egalitate” între persoane
Traseele pe care le am în minte pot fi cuprinse în frază: “Egalitate nu înseamnă 
identic”.

Să spunem că elevii și profesorii sunt egali nu înseamnă că aceste două 
categorii nu au diferențe. Să spunem că elevii sunt egali, de asemenea, nu 
înseamnă că ignorăm diferențele (ceea ce se întâmplă în realitate). Să spu-
nem că părinții și elevii sunt egali, la fel, nu duce la ștergerea diferențelor. 
Înseamnă simplu că acele diferențe nu ar trebui traduse ca diferențe în-
tre accesul la diferite nivele de a beneficia de oportunitățile din societate. 
Însă, cum putem ajunge la egalitatea dorită? Am să leg iar punctul 1, care se referă 
la conștientizare. Conștientizarea diferențelor.
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La nivelul actual, România se confruntă cu probleme multe, statistici 
și cercetare puțină. Un simplu exemplu este doar faptul că în situația actua-
lă, în plină criză de pandemie COVID-19, România nu are o statistică încă cu 
numărul de elevi care nu au acces la soluția propusă, cea de învățământ on-
line. România nu are statistica reală nici măcar a numărului de locuitori. 
Când vom învăța lecția pe care o putem găsi la majoritatea puteri-
lor mondiale? Informația e putere doar atunci când prezintă informa-
ții reale, ceea ce mă încurajează să spun că de fapt, statistica e putere.  
Astfel, haideți să enumerăm doar câteva dintre categoriile de elevi din România, 
alegând elevii deoarece etichetele pot fi transpuse și celorlalți actori, elevul fiind 
în esență suma situației sociale în care se află: elevi navetiști, mame minore, 
olimpici, elevi din mediul rural, elevi din mediul urban, elevi cu situații materiale 
medii, bune și precare, elevi orfani, elevi cu dizabilități motorii și psihomotorii, etc. 
Și din toată această enumerare am marcat doar puțin.

A pune semnul egal între toate aceste categorii și a spune că putem 
să aplicăm o formulă generală e ca și cum am spune că zahărul și sarea au 
același gust. 

Ideea de la care ar trebui să pornim e cea de ECHITATE, în care fiecare actor 
din acest sistem, indiferent de criteriu să aibă acces la aceleași opțiuni de bază. 
Acum că am stabilit definiția, mi-ar plăcea să întăresc de ce este importantă realiza-
rea diferențelor și care e efectul neplăcut pe care îl are faptul că le ignorăm.

O categorie reală vizată? Situația unui elev care lucrează pentru a se menți-
ne în școală și a-și ajută familia. Dacă acesta este absent o perioada de o luna (exem-
plu fictiv), e aproape imposibil că acesta să revină la un curs normal, iar sistemul e 
făcut în așa fel încât nici profesorul nu îi poate oferi sprijinul necesar pentru a-și 
reveni. Sistemul actual e conceput în așa fel încât în cazul unei absente pe o perioa-
da de timp, recuperarea acesteia e aproape imposibilă.

Consecințele acesteia? Marcăm începutul abandonului școlar. Abandonul nu 
începe brusc, ci se instalează treptat că un virus care omoară șansele unui viitor mai bun. 
În vara lui 2015, 179.703 elevi au terminat clasa a VIII-a, însă în toamna aceluiași 
an doar 128.685 au început primul an de liceu.  Peste 50.000 de copii au fost pier-
duți pe drum de statul român între gimnaziu și liceu. Dintre cei care în septembrie 
2015 erau clasa a IX-a, doar 116.316 au terminat anul acesta liceul și s-au înscris în 
sesiunea de examen vară 2019. Așadar, încă aprox. 12.000 de copii care au abando-
nat școala sau nu au promovat clasa a XII-a. 

Conceptualizare
Psihicul uman m-a fascinat întotdeauna pentru felul în care poate absorbi o canti-
tate enormă de teorie, poate puncta problemele cu ușurință, dar în prea puține ca-
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zuri reușește că aducă soluții, deși este ceea ce duce la progresul unei specii. Dacă ar 
fi să “scuturăm” până și  marii filozofi ai lumii, aceștia s-au făcut remarcați tocmai 
prin felul în care știau să exprime gândurile umane într-un mod cât mă simplist și 
concentrat, dar au găsit prea puține răspunsuri la întrebările pe care le generau ei 
înșiși.

De aceea, în unele cazuri, nu prin a ataca diferiții actori putem produ-
ce schimbarea, ci prin trezirea lor. Persuasiunea umană e o forță majoră, 
dacă reușește să fie aprinsă. Schimbările mari încep prin plantarea de idei, 
iar pământul ideilor este interesul. Trezirea interesului pentru subiect 
este primul pas spre acțiune.

Nu poți ataca un întreg colectiv de elevi și să îi etichetezi ca generație pierdută 
dacă nu reușești să trezești interesul acestora și dragostea pentru carte. Ne întoar-
cem la diferențe și ne amintim că nu poți obliga un pictor să nu vadă inspirație 
în peisaje, cum nici un matematician să simtă emoție obligatorie legată de lucrul 
manual. Deși acestea se pot îmbină, în general spiritul strict și radical va stârpi cre-
ativitatea din orice domeniu. Generalizarea, uniformizarea este primul pas spre a 
distruge omenescul, spre masacrul creativității care este necesară. De aceea, nu voi 
încuraja niciodată demersurile de acest fel.

Nu poți să acuzi o generație întreagă de profesori de faptul că nu își dau in-
teresul dacă “mai marii” ajung să te oblige să îți practici meseria după niște tar-
get-uri, niște liste de îndeplinit, niște numere de dat și manuale de vândut. Nu 
poți să te aștepți să ai profesori care vin să își pună în valoare chemarea de “das-
căl” dacă obligi  profesorul să se supună unei programe învechite, neactualizata, 
unor informații moarte, de parcă lumea noastră nu a evoluat în ultimii 100 de ani.  
Așa că, terminând la rândul meu cu teoria, am să punctez doar principalele direcții 
cu aplicabilitate imediată, de importanță maximă care ar aduce schimbarea adevă-
rată:

1. Fundamentarea și alocarea resurselor financiare în baza unor coefici-
enți care să țină cont și de riscul de abandonul școlar, gradul de deprivare materială, 
dezavantajele socio-economice ale zonei, în așa fel încât acolo unde nevoile sunt mai 
mari și alocările financiare să fie pe măsură, contribuind la reducerea inechităților.

2. Dezvoltarea capacității structurilor asociative locale ale elevilor, ale 
părinților și ale cadrelor didactice care să desfășoare activități de advocacy la nivel 
local pentru transparentizarea și buna finanțare ale sistemului public de educație 
în toate județele țării.

3. Favorizarea accesului la educație al elevilor care studiază în alte locali-
tăți decât cea de domiciliu, precum și a celor aflați în situații dezavantajate.

4. Clarificarea urgentă a situației transportului elevilor navetiști (cau-
ză principală a părăsirii timpurii a școlii).
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5.Digitalizarea scolilor, prin accesul elevilor la device-uri si echipamente 
care să facă față la nivelul actual de tehnologie.

6.Incurajarea la dialog si acceptare a diferențelor de mentalitate, in-
clusiv prin diferitele proiecte deja existente care încurajează activismul si implica-
rea. Considerarea acestora ca parte obligatorie a dezvoltării unui individ.

În final, cel mai concentrat si cunoscut mod prin care putem provoca o refor-
mă la nivel național este surprins, ironic, în versurile: Deșteaptă-te, române, din 
somnul cel de moarte,/În care te-adânciră barbarii de tirani!/Acum ori niciodată 
croiește-ţi altă soartă,/La care să se-nchine și cruzii tăi dușmani!1

1  statistica: https://www.romaniacurata.ro/cronica-unui-dezastru-anuntat-cum-a-lasat-roma-
nia-pe-drum-2-din-3-copii/, Manda Alexandru Constantin; solutii politica publica: https://www.ro-
maniacurata.ro/raport-sar-a-doua-sansa-cercul-vicios-educatia-preuniversitara/, Manda Alexandru 
Constantin



Cercetașii României – spațiu de formare și dezvoltare 
emoțională, cognitivă și comportamentală  
pentru copii și adolescenți

Mihaela Gîrleanu

Cercetășia – un model educațional transformațional care pregătește 
cetățeni implicați
Pornind de la etimologia cuvântului educație și definind-o ca un proces social com-
plex care asigură creșterea unei ființe în acord cu nevoile ei, dar și cu normele soci-
ale, putem afirma că cercetășia este un program de dezvoltare a abilităților de 
viață ale copiilor și tinerilor prin crearea a diverse experiențe în natură.

Dar, dacă luăm în considerare complexitatea programului educațional cerce-
tășesc sau a mișcării cercetășești în lume, atunci putem spune cu certitudine că 
cercetășia este mai mult decât un program transformațional, este un mod de viață.

Cercetășia ca mișcare educativă internațională
Cercetășia este o mișcare educativă a copiilor și tinerilor, bazată pe volunta-
riat, cu caracter apolitic, deschisă tuturor, fără deosebire de naţionalitate, rasă, sex, 
credinţă sau condiţie socială, în concordanţă cu principiile și metoda cercetășească. 

Misiunea Cercetășiei în lume, și deopotrivă, și în societatea românească, 
este de a contribui la educarea copiilor și tinerilor printr-un sistem de va-
lori bazat pe o Promisiune și o Lege, de a ajuta la construirea unei lumi mai 
bune, în care oamenii sunt împliniţi ca indivizi și joacă un rol constructiv 
în societate1. Cercetășia oferă tinerilor oportunități de a participa la programe, 
evenimente, activități și proiecte care contribuie la creșterea lor ca cetățeni activi. 
Prin aceste inițiative, tinerii devin agenți ai schimbărilor pozitive și o sursă de in-
spirație pentru activarea semenilor lor din comunitatea.

În prezent, Mișcarea Mondială Cercetășească2 este alcătuită din peste 50 de 
milioane de cercetași, tineri și adulți, bărbați și femei, în peste 200 de țări 
și teritorii. Aproximativ 500 de milioane de oameni din toată lumea au fost cerce-
tași, printre ei numărându-se personalități din toate domeniile.

1   Statutul Organizației Naționale Cercetașii României, 2019
2   World Scout Movement



624 / Caiet documentar 5 Calitatea vieții

Cercetașii din întreaga lume se recunosc ca membri ai unei mișcări, mișcare ce 
este validată prin numărul mare de indivizi care au aceleași valori și sunt dispuși să 
acționeze pentru a un scop comun: a crea o lume mai bună.

Ca mișcare, cercetășia3 poate fi caracterizată prin:
•  Dinamică - Cercetășia s-a transformat și a evoluat în timp pentru a răspun-

de nevoilor tinerilor dintr-un anumit timp și loc. Cercetășia are capacitatea de a-și 
schimba abordarea la toate nivelurile, de a se adapta, de a fi flexibilă și de a integra 
proactiv schimbările rapide ale societății astfel încât ea să rămână relevantă dar, 
deopotrivă, să nu se îndepărteze de la scopul ei sau să-și piardă din identitate.

•  Unitate - Oriunde este trăită în lume, cercetășia împărtășește un scop comun, 
același set de valori și o metodă educațională comună care generează automat membri-
lor, sentimentul de apartenență și identificare a lor cu mișcarea. Unitatea însă nu 
înseamnă uniformitate, cercetășia oferind membrilor săi foarte multă diversitate, 
odată ce elementele fundamentale sunt respectate.

•  Structură organizațională - Menținerea membrilor uniți peste diverse 
granițe impune existența unei structuri organizaționale - o organizație care are ca 
obiectiv susținerea mișcării și care se află în mod direct în slujba cercetașilor

Toți acești factori au permis cercetășiei să se dezvolte constant într-o mișcare 
unică la nivel mondial, devenind astfel cea mai mare mișcare voluntară de ti-
neret din lume.

Caracterul voluntar al mișcării subliniază faptul că membrii, prin acceptarea 
de a fi parte din programul educațional, aderă la Mișcarea cercetășească din propria 
lor voință. Nu există nicio obligație de a te alătura mișcării cercetașilor sau de a 
rămâne membru. Același principiu al apartenenței voluntare se aplică liderilor (vo-
luntarilor adulți), care au un an rol esențial în a ajuta tinerii să își atingă potențialul 
maxim ca indivizi și cetățeni globali activi.

În schimb, Mișcarea Cercetășească necesită un angajament din partea mem-
brilor pentru valorile și scopul fundamental al Mișcării și pentru a participa în mod 
activ la construirea unei societăți în care toată lumea ar putea trăi în libertate și 
armonie, unul cu celălalt, și cu natura. Acest angajament se face prin realizarea 
Promisiunii Cercetășești, care este expresia publică a dorinței de a face tot posibilul 
să respecți un mod de viață bazat pe aceste idealuri.

Cercetășia, prin propunerea ei educativă, însoțește tinerii în tranziția lor de la 
copilărie la vârsta adultă, ajutându-i, într-un mediu sigur, să dezvolte competen-
țe, comportamente, valorile și atitudini necesare cetățeniei active. Este o 
mișcare a tinerilor și pentru tineri, susținută de adulți; nu este a mișcare pentru ti-
neri gestionată de adulți în numele lor, ci o mișcare în care tinerii și adulții lucrează 
împreună, într-un parteneriat, cu mult entuziasm.

3   The Essential Characteristics of Scouting, World Scout Bureau, 2019
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Cercetășia ca sistem de formare
Baden Powell, fondatorul mișcării cercetășești spunea: „Dacă i-am fi dat organiza-
ţiei un nume care să descrie adecvat ceea ce reprezintă de fapt, adică o societate 
pentru propagarea atributelor morale, copilul nu ar fi prea alergat spre ea. A o numi 
însă Cercetășie și a-i da copilului șansa să devină un embrion de cercetaș a fost cu 
totul altceva.”

Valoarea metodei educaționale cercetășești rezidă atât din istoria ei ca model 
formativ (peste 100 de ani de la apariția ei ca mișcare), cât și din complexitatea și 
diversitatea elementelor care o alcătuiesc ca metodă educațională.

Metoda Cercetășească4 este un sistem de autoeducare progresivă care 
permite asigurarea scopului mișcării cercetășiei. Ea este o metodă unică care se 
bazează pe interacțiunea mai multor elemente, toate la fel de importante, 
dar care lucrează împreună ca un sistem de coeziune. Implementarea acestor ele-
mente într-o manieră combinată și echilibrată este ceea ce face ca cercetășia să 
fie unică.

Cercetășia se bazează pe conceptul de auto-educare întrucât în centrul pro-
cesului se află tânărul, care prin natura sa, are potențialul de a se dezvolta mul-
ti-dimensional și de a-și asuma responsabilitatea pentru dezvoltarea proprie; mai 
exact „educatorul” tânărului este în primul rând el însuși. Metoda Cercetășească 
este cadrul structurat, conceput pentru a ghida și încuraja în mod progresiv fiecare 
tânăr să folosească și să-și dezvolte capacitățile, interesele și experiența vieții de 
până acum, să stimuleze descoperirea și dezvoltarea de noi capacități și interese, 
să găsească modalități constructive de satisfacere a nevoilor în diferite etape de 
dezvoltare, respectând ritmul individual al fiecăruia.

Descriem Metoda Cercetășească ca un sistem întrucât ea este alcătuită din-
tr-un grup de elemente care formează un întreg integrat. În timp ce fiecare dintre 
elementele care formează întregul poate fi considerat ca fiind o metodă educativă 
în sine (și sunt de fapt considerate de către alte entități educaționale), putem vorbi 
de Metoda Cercetășească când toate aceste elemente sunt combinate în cadrul unui 
sistem educațional integrat. Fiecare dintre elemente are o funcție educativă (adică 
fiecare element este conceput pentru a contribui la procesul educațional într-un 
mod specific) și fiecare element completează impactul celorlalte elemente.

Cele opt elemente care alcătuiesc Metoda Cercetășească sunt:
•  Promisiunea și Legea Cercetașului - un angajament personal voluntar 

pentru un set de valori, sintetizate într-un decalog, care reprezintă fundamentul a 
tot ce face și este un cercetaș

•  Învățare prin acțiune - utilizarea acțiunilor practice (experiențe reale de 
viață) și a reflecției pentru a facilita învățarea și dezvoltarea continuă

4   The Scout Method, World Scout Bureau, 2019
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•  Progresul personal - un cadru progresiv de învățare, axat pe motivarea și 
provocarea unui individ la dezvoltare continuă

•  Lucru în echipă/ Sistemul patrulelor - utilizarea unor echipe mici ca mo-
dalitate de a participa la procesul de învățare, cu scopul de a dezvolta lucru în echi-
pă, abilități interpersonale, leadership, precum și construirea unui sentiment de 
responsabilitate și apartenență

•  Sprijinul oferit de adult - adulții facilitează și ghidează experiențele de 
învățare printr-un parteneriat tânăr - adult, astfel încât experiența să fie una sem-
nificativă pentru dezvoltare

•  Cadrul simbolic - folosirea de teme și simboluri situate în lumea imagina-
rului pentru a dezvolta o experiență atractivă de învățare

•  Natura - natura folosită ca și cadru de învățare încurajează o mai bună rela-
ție și înțelegere cu mediul înconjurător

•  Implicarea în comunitate - explorarea activă și angajamentul pentru co-
munitate favorizează o mai mare apreciere, cunoaștere și înțelegere între oameni

Toate aceste elemente îmbinate asigură dezvoltarea copiilor și tine-
rilor din punct de vedere fizic, intelectual, afectiv, social, spiritual, etic 
(dezvoltarea caracterului).

Competențele dezvoltate la cercetași, utile pentru tranziția globală
Tinerii sunt o sursă imensă de energie, creativitate și valori care pot forma un viitor 
mai bun, atât în   interiorul cercetășiei, cât și în comunitățile locale în care aceștia 
trăiesc. Ca individ, fiecare tânăr are propriul său talent, capacitate, creativitate, ex-
pertiză și opinie. Acestea sunt foarte diferite de cele ale adulților, formate deja prin 
diverse experiențe de viață, în momente diferite, în tipuri de spații distincte (nu 
numai geografice).

Tinerii reprezintă un sfert din populația lumii și ei sunt o forță puternică în a 
aduce o contribuție semnificativă pentru a face față provocărilor locale și globale 
prin luarea de măsuri în comunitățile lor: sprijinirea propriilor familii, implemen-
tarea de proiecte de dezvoltare, promovarea drepturilor omului, participarea la lu-
area deciziilor, oferirea de soluții pentru problemele colective etc.

Procesul educațional cercetășesc duce la dezvoltarea de cetățeni activi, care iau 
măsuri pozitive în comunitățile lor. Un cetățean activ este un individ angajat și 
responsabil, înzestrat cu gândire critică, care se străduiește să construiască o soci-
etate mai bună, cu instrumente democratice și non-violente, respectând opiniile și 
diferențele dintre oameni.

Ca și mișcare la nivel mondial, cercetășia pregătește pe tineri pentru a fi activi 
la nivel local și  global, și pentru a răspunde provocările economice, sociale și de 
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mediu actuale, contribuind astfel la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 
(ODD)5. Astfel, tinerii cercetași sunt:

•  autonomi - capabili să ia decizii și să aibă grijă de viața sa personală și soci-
ală, ca individ și ca membru al societății

•  susținători - arată grijă și empatie pentru ceilalți
•  responsabili - își asumă responsabilitatea pentru acțiunile lor și își păstrea-

ză angajamentele luate
•  angajați - își afirmă valorile, cauzele și idealuri și acționeze în consecință 

pentru acestea
•  sensibili cultural - respectă alte culturi indiferent de gen, etnie, religie, 

limbă sau cultură
•  conectați cu natura - cunosc mediul înconjurător și au comportamente 

responsabile în protejarea acesteia
Pentru a-și putea imagina o lume mai bună și a contribui la crearea sa - cer-

cetașii au nevoie de un leadership solid. Leadershipul nu se referă la menținerea 
formală a unei poziții de conducere, în cercetășie sau în societate, ci în capacitatea 
de a efectua o schimbarea în comunitatea din jur, un element fundamental al cetă-
țeniei active.

Prin programul educațional, cercetășia dezvoltă lideri autentici și inte-
gri, înțelegând prin leadership un proces de stabilire a unei viziuni, implicare și 
responsabilizare, pentru atingerea scopul comun.

5   World Scout Youth Programme Policy, World Scout Bureau, 2017
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De la educația standardizată la educația personalizată.
O perspectivă asupra alternativelor educaționale  
din România

Monica Cuciureanu

Apariția pluralismul educațional a reprezentat probabil cea mai semnificativă 
schimbare din sistemul românesc de învățământ de după 1990. Așa cum pluralis-
mul politic oferea  cetățeanului o paletă de partide cu ideologii și programe politice 
diferite, permițându-i să-și exercite în mod autentic dreptul de a alege, prin vot, 
aderarea la una sau alta dintre doctrine, în funcție de propria viziune asupra lumii 
și a vieții, de propriile convingeri, tot astfel părinții au dobândit la începutul anilor 
90 dreptul de a alege pentru copilul lor un tip de școală sau altul, în funcție de con-
cepția lor asupra educației. În noua conjunctură socială modelul unei școli unice, 
uniformizante era perimat. Societatea se schimba și, odată cu ea, școala. Se impu-
nea o schimbare a paradigmei filozofice care fundamenta educația și, concomitent, 
o schimbare a practicilor din școală. 

Scurt istoric
Alternativele educaționale au deja în Europa o istorie centenară. Ele au apărut ini-
țial în Marea Britanie, Germania, Franța, Italia, Elveția la sfârșitul secolului XIX 
- începutul secolului XX și, prin intermediul schimbului de idei promovat prin con-
ferințe și vizite de lucru, s-au coagulat într-o mișcare inovativă a școlii denumită 
„Noua Educație”, ale cărei idei s-au răspândit progresiv și în alte țări. În perioada 
interbelică o parte dintre ele au fost cunoscute și promovate de pedagogii vremii și 
în România. În prezent există în țara noastră șase alternative educaționale recunos-
cute și active în sistemul de învățământ: Step by Step, Waldorf, Pedagogia curativă, 
Montessori, Freinet și Planul Jena. Pe scurt câteva informații despre fiecare dintre 
ele. 

Step by Step este o alternativă educațională care se fundamentează pe idei ale 
unor pedagogi din spații culturale diferite (Jean Piaget, Lev Vîgotski, John Dewey, 
Howard Gardner ș.a.) și care continuă să fie modelată de experți din domeniul edu-
cației în funcție de realitățile sistemelor de învățământ din țările care promovează 
acest model pedagogic. Este un model dinamic, centrat pe copil și pe nevoile sale, 
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promovat inițial prin programul „Head Start” dezvoltat în Statele Unite ale Ameri-
cii. Programul a urmărit la debutul său oferirea unor servicii de educație timpurie, 
sănătate, nutriție și suport parental pentru copiii ce proveneau din familii dezavan-
tajate economic și social. În România programul a fost introdus în 1994 la inițiativa 
Fundației pentru o Societate Deschisă, iar aplicarea sa a fost reglementată printr-o 
convenție încheiată de fundație cu Ministerul Educației. Programul este gestionat 
din 1998 de asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profe-
sională și are în țara noastră cea mai mare răspândire în ceea ce privește rețeaua 
școlară (număr de grupe de grădiniță și clase Step by Step). 

Pedagogia Waldorf se fundamentează pe opera și activitatea lui Rudolf Ste-
iner, personalitate complexă cu inițiative inovatoare în diferite domenii: artă (eu-
ritmia), medicină (medicina de orientare antropozofică), agricultură (agricultura 
bio-dinamică), pedagogie (pedagogia Waldorf, pedagogia curativă, terapia socială). 
El și-a expus ideile într-o serie de conferințe și lucrări relevante, iar Emil Molt, 
proprietarul fabricii de țigarete „Waldorf-Astoria” din Stuttgart, Germania, le-a îm-
brățișat cu entuziasm. Prin eforturile financiare ale acestuia din urmă și ale mun-
citorilor de la fabrica sa de țigarete s-a înființat în 1919 prima școală Waldorf la 
Stuttgart. Conducerea pedagogică a școlii a fost preluată de Rudolf Steiner, care a 
continuat popularizarea ideilor și modelarea pedagogiei Waldorf. Școala s-a bucu-
rat de succes și, în timp, s-au dezvoltat altele asemănătoare în Europa și America. În 
prezent școlile Waldorf (numite și școli Rudolf Steiner, după numele inițiatorului 
acestui model pedagogic alternativ) sunt active pe aproape toate continentele.

Un rol important l-a avut Rudolf Steiner și în întemeierea Pedagogiei cura-
tive. Aceasta se adresează copiilor cu cerințe educative speciale, ale căror probleme 
de sănătate fizică și psihică necesită o educație puternic personalizată, adaptată 
nevoilor lor. Din 1924 a apărut Pedagogia curativă de orientare antropozofică. La 
baza diagnosticării și stimulării copiilor cu deficiențe se află cursul lui R. Steiner de 
Pedagogie curativă, susținut în 1924. Această inițiativă, apărută inițial în cadrul 
secției medicale a Universității Libere pentru Știința Spirituală a Goetheanum-ului 
din Dornach, Elveția, s-a bazat pe cazuistică din Institutul Clinic-Terapeutic, Dor-
nach/ Arlesheim (condus de Ita Wegman), din Institutul „Lauenstein”, Jena, și din 
școala Waldorf, Stuttgart, în care se întemeiase și o clasă ajutătoare pentru copii cu 
tulburări de dezvoltare. După moartea lui Rudolf Steiner, Ita Wegman a polarizat 
mișcarea Pedagogiei curative și a impulsionat fondarea unor centre de pedagogie 
curativă și terapie socială în diferite țări. Ea a colaborat în Arlesheim și cu medi-
cul vienez Karl König care, după invadarea Austrei de către Hitler, a fost nevoit să 
emigreze în Scoția, unde a întemeiat în 1940 Mișcarea Camphill. Această mișcare, 
bazată pe principiile antropozofiei, sprijinea crearea unor comunități de viață, edu-
cație și muncă destinate copiilor, tinerilor și adulților cu nevoi speciale. Asemenea 
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comunități există în zilele noastre în peste 20 de țări din Europa, America, Africa 
și Asia.

Pedagogia Montessori poartă numele Mariei Montessori, prima femeie me-
dic, apoi și doctor în medicină din Italia. După experiențele sale profesionale din 
cadrul clinicii de psihiatrie a Universității din Roma, ea a recunoscut nevoia copiilor 
pe care îi avea în îngrijire de a primi, în afară de hrană, adăpost, îngrijire medicală, și 
educație, care să-i ajute în direcția unei dezvoltări normale. Montessori și-a extins 
ulterior studiile în domenii precum antropologie, psihologie, pedagogie și filozofie, 
cristalizând în timp o viziune proprie asupra educației. În 1906 municipalitatea 
Romei a demarat un proiect de igienizare urbană într-un cartier sărac din oraș, care 
cuprindea, între altele, și organizarea unor „școli pentru copii mici”. Maria Mon-
tessori a fost invitată să se ocupe de organizarea și conducerea acestor instituții. 
Pe 6 ianuarie 1907 a fost inaugurată  prima „Casa dei Bambini” („Casa copiilor”), 
în care a început experimentarea metodei dezvoltate de ea. Metoda a avut un suc-
ces răsunător și s-a extins cu repeziciune și în alte localități. În 1909, ea a publicat 
lucrarea „Metoda pedagogiei științifice aplicată la educația copiilor mici în Casele 
copiilor” și și-a popularizat apoi ideile și experiența prin intermediul cursurilor de 
formare a educatoarelor pentru metoda pe care o dezvoltase. Din 1911 metoda a 
început să se aplice și în școlile elementare. În timp a devenit cunoscută și apreciată 
și la nivel internațional. În perioada interbelică, metoda Montessori s-a aplicat cu 
succes și în România, au apărut cărți ale ei traduse în limba română și ideile ei au 
influențat educația preșcolară din țara noastră. În prezent metoda Montessori este 
aplicată în peste 100 de țări din toată lumea. 

Pedagogia Freinet a pornit de la practicile dezvoltate în Franța la începutul 
secolului  XX de Célestin Freinet și extinse ulterior de continuatorii acestuia, care 
s-au organizat în Institutul Cooperativ al Școlii Moderne (Institut Coopératif de 
l’Ecole Moderne). În România, acest model pedagogic alternativ este gestionat de 
Asociația Română pentru o Școală Modernă „Célestin Freinet” care, începând cu 
1996, a organizat școli de vacanță ce utilizau tehnici Freinet, iar ulterior a oferit 
sprijin și asistență în organizarea unor grupe/ clase Freinet în sistemul românesc 
de învățământ.  

Planul Jena a fost inițiat ca experiment pedagogic în cadrul școlii experi-
mentale a Universității din Jena, Germania, de profesorul Peter Petersen, având 
la bază experiența unui grup de școli/profesori din nordul Germaniei (Hamburg) 
de inovare a școlii. Experimentul a debutat în 1924, iar în 1927 el a fost prezen-
tat comunității pedagogice internaționale sub numele de „Planul Jena”, dobândind 
rapid notorietate. Ideile și practicile dezvoltate în școala de la Jena s-au extins în 
Germania, ulterior și în alte țări. Un imbold deosebit l-a primit mișcarea Planul 
Jena prin contribuția profesorilor din Olanda care au elaborat un document pro-
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gramatic „Carta Școlii Primare – Principii ale Planului Jena”1, prin care s-a realizat 
actualizarea și sintetizarea ideilor dezvoltate inițial de Peter Petersen. În România 
ideile Planului Jena, cunoscute deja din perioada interbelică, au fost aplicate din 
nou începând cu 1994, la nivel preșcolar. 

Funcționarea alternativelor educaționale din România este reglementată prin 
Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și 
prin Regulamentul de organizare și funcționare a învățământului preuniversitar 
alternativ din 2011. Fiecare dintre alternativele enumerate mai sus are propriile 
particularitățile2, dar există și o serie de elemente comune, care vor fi prezentate în 
cele de urmează.

Elemente comune alternativelor educaționale
Centrarea pe copil este principiul fundamental care schimbă paradigma prin care 
se realizează educația. Concret, acest principiu se regăsește în respectarea nevoilor 
și intereselor copilului, a ritmului său de lucru, a curiozității și creativității sale 
naturale. Fiecare copil este unic, are propria dezvoltare și trebuie stimulat pentru 
a-și atinge potențialul cel mai înalt. Învățarea naturală este calea firească prin care 
copilul progresează, iar experiența nemijlocită stă la baza învățării personalizate. 
Acest principiu fundamental pentru alternativele educaționale a condus la flexibi-
lizarea modului de organizare a predării-învățării-evaluării, punându-se accent pe 
dezvoltarea progresivă a autonomiei copilului și pe responsabilizarea sa în proce-
sul de educație. Cum se concretizează acest principiu? De exemplu, prin cooptarea 
copiilor în alegerea temelor de studiu, prin accentuarea lucrului independent și în 
grup (prin proiecte, cu materialul didactic și fișe de lucru autocorective), prin men-
torat, prin evaluarea între elevi și autoevaluare etc.

Copilul este privit holistic, iar educația trebuie să se adreseze deopotrivă și 
în mod echilibrat trupului, minții și sufletului său. Astfel, se depășește paradigma 
școlii tradiționale în care predomină formarea intelectuală. Educația dobândește 
întâietate în fața instrucției. 

Nevoia de învățare a copilului reprezintă o formă de adaptare la realitate și de 
aceea realitatea concretă, nemijlocită trebuie să fie punctul de plecare în procesul 
educațional. Astfel, școala este legată de viață, iar motivația învățării rezultă din 
aceast nevoie de adaptare la realitatea cu care se confruntă. Interdisciplinaritatea 

1   Booth, K., Vreugdenhil, K. Carta școlii primare – principii ale Planului Jena. (Traducere: Monica 
Cuciureanu) În: Revista de Pedagogie nr.1-12/2006, p.39-40.

2   Pentru  o prezentare mai detaliată vezi Revista de Pedagogie nr.1-12/2006: Negreanu, E.,  Peda-
gogia Montessori, p.11-24; Cuciureanu, M., Planul Jena – o provocare peste decenii, p.33-38; Rădulescu, 
M.Șt., Modernitatea și actualitatea pedagogiei Freinet, p.55-62; Dumitriu, L.E., Waldorf – o pedagogie a 
metamorfozelor, p.81-96; Șeuleanu, M., Pedagogia curativă – prezentare generală, p.117-120;  Herseni, 
I., Alternativa educațională Step by Step și calitatea în educație, p.137-138.
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rezultă în mod firesc de aici. Formarea pornește de la concret spre abstract, iar îm-
părțirea disciplinară capătă sens abia mai târziu. 

Comunicarea și colaborarea apar ca elemente esențiale pentru învățare. 
Procesul de dezvoltare umană se realizează în principal prin interacțiunea cu alții, 
de aceea este esențială dimensiunea socială a educației. Grupul și comunitatea șco-
lară dobândesc o importanță deosebită. Grupul de copii (omogen sau eterogen ca 
vârstă) este formativ și poate prelua chiar o parte din rolurile pe care le are profe-
sorul în școala tradițională (mai ales în cazul alternativelor educaționale care stau 
sub semnul pedagogiei sociale): stabilirea regulilor și vegherea în comun la respec-
tarea acestora, luarea deciziilor, într-ajutorarea (mai ales în grupe cu copii de vârstă 
eterogenă) etc. Pentru stimularea comunicării și a exprimării un rol deosebit îl are 
pedagogia Freinet (prin dezvoltarea unor tehnici specifice, precum tehnica textului 
liber, tehnica dezbatrii, corespondența școlară etc., tehnici preluate și de alte mo-
dele pedagogice). 

Activismul (școala activă) înseamnă că elevii devin agenți activi ai propriei în-
vățări și dezvoltări. Ei nu așteaptă cunoștințe gata pregătite pe care să le învețe și 
să le reproducă apoi la cerere, ci se implică în mod direct în căutarea, selectarea, 
organizarea, prelucrarea și asimilarea informației, în exersarea deprinderilor. Ei în-
vață făcând („learning by doing”, potrivit concepției lui J. Dewey) și învață metode 
și tehnici prin care își pot extinde în permanență cunoașterea (premisă importantă 
pentru învățarea pe parcursul întregii vieți). Învățarea este un proces dinamic, în 
care motivația internă și propria inițiativă au un rol esențial. În configurarea „școlii 
active”, fiecare alternativă educațională vine cu soluții proprii care vizează, de regulă: 

•  mediul educativ – special amenajat cu material didactic atractiv și stimulativ 
la M. Montessori / „centre de activitate” la Step by Step/„colțuri de activitate” în 
Planul Jena;

•  cadru didactic – bine pregătit, răbdător și cu aplecare pentru copilul, pe care 
îl orientează, îl îndrumă pe calea devenirii sale; modelul cadrului didactic este esen-
țial, căci el, asemeni familiei, imprimă și transmite în mod implicit norme, valori și 
atitudini îmbrățișate de comunitatea educațională; 

•  copilul însuși, care învață prin experiențele pe care le parcurge („tatonarea 
experimentală” la C. Freinet, „învățarea din situațiile pedagogice” la P. Petersen);

•  discipline specifice/metode și tehnici specifice (euritmia, tehnologii manu-
facturiere – la Waldorf și Pedagogia curativă, educația cosmică – la Montessori/ 
lucrul în ateliere/ tipografia școlară/ ancheta documentară – la Freinet etc.)

•  parteneriatul cu familia, care este activ inclusă în educația copilului acasă și, 
pe cât posibil, și la școală; astfel se asigură coerența viziunii asupra educației în co-
munitatea educațională (formată din profesori, părinți și copii), intercunoașterea și 
sprijinul reciproc al tuturor celor implicați în procesul de educație. 



I. EDUCAȚIE PENTRU TRANZIȚIA GLOBALĂ / 633

Libertatea înseamnă că elevii învață de timpuriu să-și dezvolte spiritul critic 
și, totodată, o atitudine deschisă, responsabilă față de lumea înconjurătoare și față 
de semenii lor. Ei învață respectul reciproc și toleranța.  

Actualitatea modelelor pedagogice alternative
Alternativele educaționale și-au confirmat deja valoarea pentru învățământul ro-
mânesc. În 2011 s-a realizat în Institutul de Științe ale Educației o lucrare de cer-
cetare3 prin care s-a investigat evoluția alternativelor educaționale din România 
în intervalul 2001-2011 (decada de după prima evaluare instituțională a grupe-
lor/ claselor/ unităților de învățământ organizate după principiile alternativelor 
educaționale4). Cercetarea dorea să răspundă, între altele, la o serie de întrebări 
frecvent puse de părinții: Ce face copilul dacă nu există continuitate în alternativa 
educațională? Cum se adaptează el la alte realități educaționale, cum face trecerea 
la următoarele nivele de învățământ, migrând din învățământul alternativ în cel 
tradițional? Situația apărea frecvent datorită numărului redus de profesori formați 
pentru alternativele educaționale (formarea reprezintă o supra-calificare față de 
calificarea obișnuită a cadrelor didactice), datorită rețelei școlare considerabil mai 
mici (număr mai mic de grupe/ clase organizate astfel, mai ales în mediul rural) și 
a costurilor suplimentare per capita presupuse de acestea. Studiul s-a realizat pe 
eșantion reprezentativ la nivel național și a scos în evidență câștigurile copiilor care 
urmează un parcurs școlar în alternativele educaționale: 

•  „În opinia părinţilor cele mai importante câștiguri aduse de alternativele 
educaţionale ţin de calitatea unor elemente de mediu educaţional (etosul școlar, 
calitatea cadrelor didactice, colegii, relaţia școala-familie), de modul în care sunt 
organizate activităţile, de diversitatea activităţilor oferite în alternativele educaţio-
nale, de centrarea pe copil și de modul în care se realizează evaluarea. 

•  Oferta educaţională a unităţii școlare este motivul principal pentru care mai 
mult de jumătate dintre părinţii au ales o alternativă educaţională. În alegerea re-
spectivă, alături de cursurile de limbi străine, au avut o importanţă mare diversita-
tea activităţilor opţionale și adaptarea ofertei la cerinţele beneficiarilor. 

•  Eficacitatea sistemului alternativ a fost definită de către părinţi prin carac-
teristicile copiilor formaţi și prin rezultatele acestora. Ei au apreciat în special for-
marea unor competenţe de viaţă (care permit dezvoltarea personalităţii); formarea 
unor competenţe de învăţare (motivaţia pentru învăţare, stimularea creativităţii); 
rezultatele școlare (cunoștinţele și competenţele dobândite). Pentru mai mult de 

3   Cuciureanu, M. (coordonator), Punți de trecere între învățământul tradițional și cel bazat pe mo-
dele pedagogice alternative în sistemul românesc de învățământ. București: ISE, 2011, DOI: 10.13140/
RG.2.2.15900.80003

4   Felea, Gh. (coordonator), Alternativele educaționale din România. Ministerul Educației și Cerce-
tării. Cluj-Napoca: Editura Triade, 2003.
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trei sferturi dintre părinţi pregătirea pentru viaţă este principalul câștig al copiilor 
din alternativele educaţionale, pe când rezultatele (nb. notele) obţinute sunt mult 
mai puţin importante.

•  Majoritatea părinţilor copiilor din învăţământul alternativ apreciază un me-
diu școlar în care este stimulată cooperarea, dezvoltarea unor personalităţi echili-
brate și armonioase, mai puţin un mediu competitiv, în care rezultatele școlare duc 
la ierarhizarea copiilor. De altfel, majoritatea părinţilor investigaţi (peste 91%) ar 
recomanda alternativa educaţională și altor părinţi.”5

Din aspectele pozitive pe care le-au semnalat părinții copiilor din învățământul 
alternativ rezultă firesc și elementele care ar putea fi extinse și în alte contexte:  

Formarea bună a profesorilor, motivarea și activarea acestora poate contri-
bui la creșterea calității procesului de educație.

Comunicarea autentică și buna colaborare dintre școală și familie sudează 
comunitatea educațională, consolidează etosul școlar și contribuie la transmiterea 
valorilor, normelor, atitudinilor la care comunitatea educațională aderă. 

Flexibilizarea ofertei școlare, ca urmare a personalizării și individualizării în 
educație, poate presupune reorganizarea elevilor în funcție de interese și nevoi de 
învățare (inclusiv în mediul online – de exemplu, grupuri de proiect, grupuri de în-
vățare/exersare etc.), reorganizarea conținuturilor și tratarea interdisciplinară a ma-
teriei, reorganizarea spațiilor educaționale (de exemplu, prin reconsiderarea tuturor 
spațiilor din școală ca spații educaționale: biblioteca ca spațiu de documentare și  de 
studiu individual, ca spațiu pentru lansări de carte, curtea școlii ca loc pentru activități 
de grădinărit, experimentare și observare, jocuri în aer liber etc.), regândirea orarelor 
(activități liber alese/ activități îndrumate; activități individuale/ activități de grup; 
cursuri/ activități de exersare), diversificarea metodelor și tehnicilor de lucru/ studiu 
etc. Toate aceste măsuri ar putea contribui la individualizarea învățării. 

Centrarea pe copil asigură punctul de pornire corect pentru un învățământ 
personalizat, în care fiecare are șansa de a se dezvolta la potențialul său cel mai 
înalt. Proiectarea unor programe individualizate de învățare pot veni în sprijinul 
fiecărui copil, ținând cont de particularitățile sale, de nevoile și interesele specifice. 

Responsabilizarea copilului pentru propria devenire umană presupune im-
plicarea sa în proiectarea, configurarea și evaluarea învățării. Progresiv el poate fi 
cooptat în luarea deciziilor în ceea ce privește învățarea, iar diversificarea metode-
lor de evaluare și utilizarea, în mai mare măsură, a evaluării formative îl pot ajuta.  

Conectarea școlii  cu viața și a învățării școlare cu cea din afara școlii pot 
stimula motivația pentru învățare a copilului. 

5   Cuciureanu, M. (coordonator), Punți de trecere între învățământul tradițional și cel bazat pe mo-
dele pedagogice alternative în sistemul românesc de învățământ. București: ISE, 2011, DOI: 10.13140/
RG.2.2.15900.80003, p.164
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Învățarea nu se petrece doar la școală, ci și în afara ei. Prin urmare, aspectele 
de mai sus pot fi (și chiar sunt!) transferate în programele oferite copiilor înainte/ 
după școală (programe de tip before-/after-school),  în școli de vară, cercuri temati-
ce, tabere de creație etc. oferite de diferite organizații neguvernamentale, muzee, 
asociații. Acolo copiii lucrează pe bază de proiecte, adesea în grupuri de vârstă ete-
rogene, cercetează, experimentează, sunt activi și dinamici, comunică, colaborează, 
se organizează, iau inițiativa, își dezvoltă gândirea critică și creativă și, mai ales, se 
bucură de propriul parcurs de învățare.   

Concluzii
Alternativele educaționale s-au dezvoltat în școală la nivel internațional și în Ro-
mânia ca răspuns la nevoi nou apărute în societate. În țara noastră există în pre-
zent șase modele pedagogice alternative recunoscute de către ministerul de resort, 
fiecare dintre ele având particularități specifice, dar și o serie de trăsături comune 
precum: centrarea pe copil, perspectiva holistică asupra dezvoltării sale, accentul 
pus pe comunicare, pe colaborarea între membrii comunității educaționale, pe im-
plicarea activă a copilului în propria învățare/ dezvoltare.  După experiențele din 
ultimele trei decenii, modelele pedagogice alternative au polenizat învățământul 
de masă cu idei și practici inovative, oferind în continuare surse valoroase de in-
spirație pentru furnizorii de programe de educație formală și nonformală. Ele au 
adus contribuții deosebite în ceea ce privește dezvoltarea competenţelor interper-
sonale, lucrul în echipă, consolidarea stimei și a încrederii de sine, responsabiliza-
rea  pentru propria învățare/ dezvoltare, capacitatea de a rezolva probleme practice, 
aplicate, de a lua decizii, de a se implica activ în organizarea, derularea și evaluarea 
activităților și a proiectelor – contribuind astfel la configurarea educației personali-
zate în multe grupe/ clase/ școli din România.      
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Alternativa Step by Step, alt stil de predare,  
alt fel de învățare

Carmen Anghelescu

Step by Step este o metodă alternativă de educație a copiilor, de la naștere până la 
adolescență, metodă bazată pe datele științifice ale psihologiei dezvoltării copilului. 
În România alternativa a făcut primii pași în anul 1994, în sistemul public de edu-
cație, în zone în care trăiau familii cu copii, aflate în situații defavorizate, la început 
în învăţământul preșcolar, apoi în anul următor, 1995, și în învățământul primar.

 În fiecare an școlar numărul școlilor și grădinițelor care aplică alternativa edu-
cațională Step by Step a crescut pe măsură ce interesul cadrelor didactice și al părin-
ților a fost tot mai mare.  Astel că, după 25 de ani de activitate, rețeaua Step by Step 
cuprinde 600 grupe din 178 grădinițe, 681 clase din 155 școli din 38 județe, peste 
2000 de cadre didactice si peste 30.000 de copii,  din sectorul public, dar și două 
instituții private de învățământ, Grădinița Bambi Step by Step și Școala Gimnazială 
Step by Step. 

Elaborată în Statele Unite în urmă cu peste 30 de ani și aplicată în peste 26 de 
țări, alternativa educațională Step by Step așează copilul – personalitatea și abili-
tățile acestuia – în centrul procesului de predare-învățare-evaluare, educația fiind 
individualizată.

 Alternativa Step by Step funcționează în baza unui acord de colaborare cu 
Ministerul Educației Naționale și organizează învățarea în conformitate cu Curri-
culumul Național. Cunoștințele teoretice dobândite sunt similare celor din învă-
țământul tradițional, în schimb este cultivată capacitatea de adaptare în societate 
sau în oricare alt tip de mediu educațional ulterior. Astfel copiii sunt încurajați să 
facă alegeri, să își exprime ideile în mod creativ, să se ajute reciproc, să gândească 
liber și să își dezvolte abilitățile de gândire critică. Copilul învață prin descoperire 
și interacțiunea sa cu mediul, iar familia și comunitatea sunt încurajate să fie parte 
din acest proces.

•  Valorile insuflate copiilor în alternativa Step by Step 
•  Curiozitatea, 
•  Cultivarea talentului, 
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•  Ascultarea, 
•  Gândirea critică, 
•  Expresia de sine, 
•  Creativitatea, 
•  Diversitatea, 
•  Bucuria, 
•  Responsabilitatea, 
•  Spiritul de învingător și lider.
Alternativa Step by Step este un model creat ca un răspuns la marile schim-

bări care se petrec în dinamica societăți din întreaga lume. Neuroștiințele au de-
monstrat că experiențele timpurii din viață, construiesc arhitectura creierului, iar 
arhitectura creierului afectează comportamentul și învățarea, iar pe termen lung 
sănătatea fizică și mentală. Pentru ca demersul educației timpurii să fie unul de suc-
ces este nevoie de calitate. De aceea educația timpurie și calitatea în educație sunt 
principiile pe care Asociatia Step by Step Centrul pentru Educație și Dezvoltare a 
clădit, vreme de 25 ani, proiecte educaționale menite să pregătească noile generații 
pentru confruntarea cu cea de-a IV-a revoluție industrială. 

Necesitatea unei schimbări în învăţământ este de neînlăturat, dacă luăm în 
considerare fluxul de informație și noile tehnologii din viața cotidiană, schimbările 
atribuțiilor din instituțiile tradiționale, noile descoperiri privind neuroștiințele. Nu 
știm cum vor arăta meseriile viitorului, dar suntem convinși că o educație timpurie 
de calitate va oferi copiilor cel mai bun început de drum în viață și îi va ajuta să își 
atingă adevăratul potențial. 

Pe măsură ce oamenii au admis importanța copilăriei, a educației timpurii, 
calitatea vieții copiilor s-a îmbunătățit. Adulții și-au asumat mai multă răspun-
dere în asigurarea condițiilor care îi privesc pe copii. S-au promulgat legi pentru 
a proteja copiii și pentru a le asigura bunăstarea fizică și sănătatea. Educatorii 
specializați pentru această grupă de vârstă susțin că prima copilărie este baza vii-
toarei dezvoltări pe plan fizic, social, emoțional și cognitiv. Este un fapt acceptat 
că copilaria mică necesită o atenție deosebită pentru că ea este fundamental dife-
rită de perioada adultă. O dată cu aceste schimbări a intervenit și un nou respect 
pentru copilărie și copii, însoțit de o multitudine de noi abordari ale invatarii, cum 
este pedagogia centrata pe copil. De aceea specificul alternativei Step by Step se 
bazează pe o pedagogie centrată pe copil în care ”predarea  are la bază  necesitățile 
copilului” într-un spirit democratic1, iar prin metodologia sa specifică recunoaște 
importanța copilăriei, în acord cu  Drepturile copilului, stipulate în Convenția Na-
țiunilor Unite.

1   Copiii nu trebuie să fie pregătiți numai de a trai în democrație când vor fi adulți, ci să le dăm șansa  să 
o facă de când sunt încă copii.( Kohn,1993, apud )



I. EDUCAȚIE PENTRU TRANZIȚIA GLOBALĂ / 639

Principiile programului Step by Step se bazează pe teoriile unor pedagogi ce-
lebri, precum Jean Piaget, Eric Erikson și LS Vâgotsky și pleacă de la ideea că cei 
mici învață activ și acumulează permanent informații despre lumea înconjurătoare, 
prin joc. Deși trece prin stadii de dezvoltare tipice, fiecare copil este unic, crește și 
se dezvoltă într-un ritm propriu și este dependent de ceilalți în privința dezvoltării 
emoționale și cognitive, prin interacțiune socială. 

Educatorii și învățătorii care aplică programul Step by Step urmează sesiuni 
de formare în cadrul cărora învață cum să utilizeze principiile Step by Step la clasă, 
cum să dobândească o atitudine de respect față de copil și cum să comunice și că 
lucreze cu familiile copiilor, adesea invitate la clasă, astfel încât să construiească un 
parteneriat real. 

Învățarea are loc într-un mediu educațional plăcut, în săli de clasă cu mobilier 
modular și cu o dotare materială deosebită. Procesul educațional se bazează pe apli-
carea metodelor moderne și pe formarea deprinderilor de muncă independentă. 
Acestea se dezvoltă cu precădere în cadrul centrelor de activitate, specifice acestei 
alternative educaționale. în care lucrează grupuri de 5-6 copii așezați în jurul unor 
măsuțe. Materialele didactice existente le personalizează: Centrul de citire, Centrul 
de matematică, Centrul de scriere, Centrul de știință, Centrul de artă și în șfârșit 
Centrul de construcții care este un loc în care, cu niște sarcini bine formulate, și 
unde  prin joc, copiii  își consolidează cunoștințele matematice, de scris-citit, în-
vață să colaboreze, să lucreze în echipă.. Toate piesele de mobilier sunt raportate 
la înălțimea copiilor fapt care permite accesul la toate materialele de care aceștia 
au nevoie în realizarea sarcinilor de lucru. Spații accesibile copiilor sunt destinate 
expunerii lucrărilor și rezultatelor muncii lor. 

Pe pereți sunt expuse o serie de materiale, instrumente de lucru specifice alter-
nativei educaționale Step by Step: panoul care ajută la evidențierea copiilor prezenți 
și a celor absenți, agenda zilei, calendarul naturii, panoul centrelor de activitate și 
alegerea acestora de către copii, regulile clasei. 

Așa cum am arătat mai sus într-o clasa Step by Step procesul de învățare se 
desfășoară simultan pentru disciplinele prevăzute în program, în centrele de ac-
tivitate, care permit atât lucrul individual cât și în grup sau în pereche. Modul în 
care sunt enunțate sarcinile din centru indică pe de o parte tipul de activitate iar pe 
de altă parte permite individualizarea învățării. Gradul de complexitate și oferirea 
de sarcini diferențiate sunt de asemenea menite să asigure tratarea diferențiată în 
funcție de nevoile și interesul fiecărui copil în parte. Lucrul în centre de activitate 
permite cadrului didactic o mai atentă observare a copiilor și oferă posibilitatea 
unei prime evaluări și îndrumări în atingerea obiectivelor propuse, precum si per-
manenta adaptare a demersului educational  la interesul si ritmul fiecarui copil, 
susţinând astfel  parcursul școlar  
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Odată realizate sarcinile, se face rotirea centrelor astfel încât pe parcursul zilei 
copiii reușesc să acopere oate obiectele de studiu prevăzute în programă și care în 
sistemul tradițional sunt recunoscute ca discipline. Cadrul didactic trebuie să expli-
ce  rațiunea și mecanismul  alegerii centrelor de activitate astfel încât aceasta să se 
facă în mod conștient și responsabil și asumat 

Fiecare zi începe cu un moment special, Întâlnirea de dimineață.  Aceas-
tă activitate  oferă tuturor copiilor posibilitatea de a se conecta optim la cerințele 
grupului, ale spațiului și  ale activităților planificate pentru ziua respectivă.  Prin-
cipalele calități are conturează întâlnirea de dimineață sunt grija și respectul față 
de ceilalți., încrederea fiecărui copil în sine că poate împărtăși idei și experiențe 
importante. Scopul întâlnirii de dimineață este acela de a imprima sentimentul de 
unitate și non competivitate în interiorul grupului. Copiii se așează în cerc pentru 
a se putea vedea unii pe alții. Cadrul didactic face parte din cerc și adoptă aceeași 
poziție alături de copii – pe scaun sau  pe podea. In toate momentele întâlnirii de 
dimineață rolul educatorului este acela de facilitator al învățării el va coordona ac-
tivitățile „din umbră”, încurajând exprimarea liberă a copiilor, comunicarea, res-
pectul reciproc. 

În alternativa Step by Step evaluarea este un proces continuu care are drept 
scop înregistrarea progreselor în dobândirea de competențe și atingerea obiective-
lor. Aceasta înlătură ierarhizarea copiilor în funcție de rezultate, practică dovedită 
în mod științific ca fiind nefastă pentru dezvoltarea copilului la această vârstă. Co-
pilul se compară cu el însuși, este încurajat și apreciat, greșeala se corectează si este 
o oportunitate de invatare, nu se vâneaza și nu se amendează. 

În Step by Step, copilul este apreciat pentru ceea ce știe, fiind valorizate calită-
țile sale, cunoștințele dobândite și aptitudinile, priceperile și deprinderile de care 
dă dovadă. Se încurajează relațiile de comunicare și cooperare între copii, concuren-
ța nefiind considerată ca fiind constructivă pentru vârsta școlară mică.   

Pe scurt obiectivele esențiale ale alternativei Step by Step sunt să:
•  pregătească copiii pentru învățarea pe tot parcursul vieții
•  creeze un mediu de învățare bazat pe respect reciproc 
•  asigure continuitatea și metode practice de dezvoltare
•  se asigure că toti copiii dobândesc deprinderi eficiente, etice și practice pen-

tru a lua parte cu succes la viața unei societăți democratice.2

Metodele practicate în clasele Step by Step pentru  atingerea obiectivelor men-
ționate, țin seama de caracteristicile specifice ale copilului (sublinem că învățarea  
începe la naștere ) printr-o abordare holistică a copilului sub aspectul senzorial-mo-
tric; cognitiv, a proceselor emoționale și gestionării emoțiilor la acestă vârstă și a 
“personalității sociale”.

2   Kate Burke Walsh, 1999,Predarea orientata dupa necesitatile copilului,Iasi,Cermi
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Punerea în practică a acestor elemente este demonstrată într-o clasă Step by 
Step prin specificul ei:

•  Modul de aranjare a clasei
•  Programul zilei de școală, de la ora 8 la ora 16
•  Prezența a doua cadre didactice la clasă
•  Evaluarea continua a parcursului școlar al elevului și eliminarea notării
•  Parteneriatul cu părinții.

“Sunt fericit la școală și mă bucur când învăț, vărul meu, însă, este mereu ocupat 
și plictisit de școală, are mereu multe teme și asta îl plictisește” este mărturisirea unui 
elev dintr-o clasă Step by Step, din Oradea.

“În Step am învâțat cele mai importante lucruri din viața mea. În primul rând am 
învățat cum se învață. Una dintre caracteristicile cele mai importante care descriu siste-
mul Step by Step este învățarea prin descoperire. Cum învățăm? Descoperind! Întâlnirile 
de dimineață, când stăteam toți în semicerc, erau foarte productive. Informația nouă era 
prezentată sub forma unui joc, un joc logic, ai cărui pași realizau un întreg, informația în 
sine. Descoperirea noului prin forțe proprii, prin implicarea liberă a tuturor colegilor avea 
un efect fantastic asupra mea! Mă simțeam mândră că am descoperit totul prin eforturi 
proprii, mă simțeam stimulată, mintea mea era provocată să caute în toate colțurile ei 
resursele care aduceau soluția. Asta m-a făcut să folosesc aceeași metodă pe tot parcursul 
vietii. Nu am luat niciodată de bună o informație, am învățat tocmai opusul zicalei „crede 
și nu cerceta!”. Am preferat să caut și să caut, să cercetez și să descopăr singură, nu una, 
ci mai multe soluții la orice problemă, atât în școală cât și la facultate și mai departe, în 
viața personală.” – alumni Step by Step

Pentru dascălii care lucrează în clase Step by Step este o reală provocare și o 
oportunitate să-și descătușeze creativitatea și să-și perfecționeze calitățile didacti-
ce și competențele pedagogice.

Alternativa educațională Step by Step, ca și alte alternative educaționale, au 
îmbogățit sistemul așa numit “tradițional”, așa cum alternativele la rândul lor au 
fost sădite pe bazele sistemelor clasice de învățare și predare.

               



F) EDUCAȚIE ACCESIBILĂ ȘI INCLUZIVĂ

Noi paradigme de învățare – cum accesăm cunoașterea 
oricând și de oriunde?

Ciprian Negură

Trăim într-o lume volatilă, imprevizibilă, complexă și incertă, care înregistrează 
azi, mai mult ca oricând, un ritm accelerat al schimbării. În acest context, întreaga 
noastră existență este supusă unei presiuni de a ne adapta continuu la contexte și 
modele socio-profesionale noi.

Într-o astfel de dinamică, informația se perimează mult mai rapid iar cunoștin-
țele noastre își pierd relevanța mai repede ca în trecut. Modelul de învățare valabil 
până nu demult, în care acumulam cunoștințe profesionale timp de 10 – 15 ani și le 
utilizam într-o singură profesie până la momentul ieșirii la pensie1 - a fost înlocuit 
de o nouă paradigmă, aceea a învățării continue, pe întreaga durată de viață. 

În această nouă paradigmă, este de așteptat să schimbăm mai multe profesii 
- cel puțin 2-3 - de-a lungul vieții, pe un parcurs profesional mai puțin previzibil. 
Implicațiile acestei noi orânduiri socio-economice sunt dintre cele mai diverse, pu-
nând sub semnul schimbării numeroase aspecte psiho-socio-profesionale ale exis-
tenței noastre: 

1. Lipsa unei predictibilități pe termen mediu și lung a parcursului profesional 
poate influența decizii diverse precum întemeierea unei familii sau asumarea unor 
angajamente pe termen mai lung – achiziția unei locuințe, localizarea stabilă într-o 
anumită arie geografică, asumarea unor credite pe termen lung, etc. – cu impact în 
numeroase modele de afaceri ale prezentului.

2. Tehnologia a generat deja schimbări semnificative ale modului în care ac-
cesăm informația și desfășurăm în prezent activități lucrative, cu valoare adăugată 
- inclusiv procesele de învățare. Ea va modifica substanțial însăși natura muncii pe 
care o vor presta oamenii în viitor, cel mai probabil în cooperare cu roboții (munci-
tori digitali). Astfel, numai din diviziunea muncii între activități prestate de om si 
cele asistate de roboți, World Economic Forum estimează dispariția a aproximativ 

1   Bineînțeles, chiar și în paradigma tradițională, învățarea a fost întotdeauna continuă, “la locul 
de muncă”, acumularea de cunoștințe și experiență fiind recunoscută prin acordarea a diferite grade 
de certificare și senioritate profesională.
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75 Mil de locuri de muncă până în 2022 dar și crearea a 133 Mil locuri de muncă 
noi, în același interval de timp.2

3. Apare totodată necesitatea dezvoltării unui întreg set de abilități noi, profe-
sionale dar mai ales personale, care să ne permită atât acumularea de cunoștințe și 
dezvoltarea de noi competențe profesionale, cât și acceptarea (psihologică, a) nece-
sității de a ne schimba continuu, de a ne adapta cât mai rapid la aceste noi contexte 
socio-profesionale. 

Astfel, pe lângă necesitatea dezvoltării unor competențe legate de tehnologie 
(competențe digitale), devin astăzi extrem de importante abilități precum adapta-
bilitate, reziliență, abilități inter și intra-personale, capacitatea de a înțelege si 
a previziona diferitele versiuni posibile ale viitorului, dar și de relaționare cu parte-
neri noi, în contexte noi, în care tehnologia joacă un rol determinant.  

Dar cum dezvoltăm acest nou set de competențe, care presupun acumularea 
unor cunoștințe recent intrate în sfera cunoașterii la nivel global și/sau înțelegerea 
unor instrumente (tehnologii) abia inventate? Ne vom uita mai în detaliu la un set 
de tendințe și instrumente de învățare disponibile și utilizate astăzi pe scară largă, 
instrumente care îmbină în mod fericit noile tehnologii digitale cu abordări diferite 
ale procesului de învățare în sine.

Înainte însă de a face acest lucru, se impun câteva clarificări cu privire la dome-
niile educației și a învățării, sfere care se intersectează atât de mult încât generează 
astăzi destul de multe confuzii chiar și în rândul celor care își doresc să contribuie 
în mod pozitiv la schimbările de paradigme pe care le trăim3:

1. În comparație cu subiectul legat de viitorul procesului de învățare, de cu-
noaștere, care este unul mai degrabă personal și valabil atât la copii cât și la adulți, 
subiectul educației ar trebui să fie, în accepțiunea noastră, unul despre sistemul edu-
cațional, despre implicațiile sociale ale educației și cu implicarea actorilor din sec-
toarele public si social, arii care fac astfel obiectul unor dezbateri și politici publice. 

2. Se impune, de asemenea, o distincție clară între procesul de educație a copi-
ilor – pedagogie – și cel al educației și/sau recalificării adulților – andragogie. Deși 
tehnicile de învățare pot coincide în numeroase cazuri, cel puțin abordarea/atitudi-
nea față de participanții celor două tipuri de procese diferă fundamental.  

3. Dorim să mai atragem atenția totodată asupra unei diferențe între infor-
mație și cunoaștere. Trăim de câțiva ani într-o paradigmă nouă, aceea a abunden-
ței informaționale. Această paradigmă este total diferită de cea în care am trăit și 
crescut (încă) mulți dintre noi, a accesului restricționat la informație și cunoaștere. 
Cu toate acestea, selecția informației relevante, adevărate sau cu un grad suficient 

2 https://www.weforum.org/press/2018/09/machines-will-do-more-tasks-than-humans-by-
2025-but-robot-revolution-will-still-create-58-million-net-new-jobs-in-next-five-years/

3   Deseori la evenimente publice legate de “viitorul procesului de învățare” discursul îmbracă 
forma dezbaterii despre sistemul educațional, precum și invers.  
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de mare de corectitudine și acuratețe (în opoziție cu cele false, de tip Fake News, 
incerte, ambigue, etc) a devenit o provocare care necesită tot atâta efort de validare 
(dacă nu mai mult) și instrumente de tip nou, pe cât necesita în trecut accesul la 
informația primară.

Tendințe globale în procesul de învățare – impactul acestui tip de educație
Conform estimărilor companiei de cercetare specializată HolonIQ4, piața Educației 
înregistrează un nivel al cheltuielilor de aproape 6 Triliarde USD la nivel global, dar 
din acestea, doar 2.6% au fost cheltuieli cu soluții digitale în 2018 (152 Miliarde USD).

Sursa: HolonIQ, Smart Estimates™ January 20195

Domeniul educației cu ajutorul tehnologiei (EdTech) este unul extrem de vast, 
cu multe sub-segmente și care este de așteptat să înregistreze o adevărată explozie 
din punct de vedere investițional în următorii ani: 

•  World Economic Forum citează HolonIQ în estimarea investițiilor în tehno-
logie pentru educație, așteptate să crească la nivel global până în anul 2025 la 342 
Miliarde USD însă, menționează totodată că “multe dintre soluțiile și serviciile actuale 
de EdTech sunt simple versiuni digitale ale unor procese de lucru tradiționale, existente, 
perpetuând astfel practici de învățare mecanică, „pe dinafară” și care sunt mai degrabă 
potrivite contextului socio-profesional care ține de trecut. Aceste practici rareori încura-
jează dezvoltarea de aptitudini și accesul la cunoaștere într-un mod angajant, efectiv și 
eficient. Această provocare este denumită uneori întrecerea dintre tehnologie și educație, 
în care fie educația încearcă să ajungă din urmă și să capitalizeze avantajele tehnologice 
fie tehnologia încorsetează educația în paradigme de învățare ale trecutului digitizând 
practic vechile modalități de lucru” 6.

4   “Global Education in 10 Charts”,  https://www.holoniq.com/wp-content/uploads/2019/02/
HolonIQ-2019-Global-Outlook-Deck.pdf

5 https://www.holoniq.com/edtech/10-charts-that-explain-the-global-education-techno-
logy-market/

6   “Learning through play: how schools can educate students through technology”,  https://www.
weforum.org/agenda/2020/01/technology-education-edtech-play-learning/
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•  Un studiu de piață recent7 efectuat de compania Navitas Ventures pe piața 
EdTech identifică 26 de clustere în care se grupeaza cele 15,000 companii EdTech 
analizate, de-a lungul a 8 pasi distincți ai unui proces de învățare de tip nou (next 
generation):

Ce este de remarcat atât la acest studiu al Navitas cât și la cel mai recent studiu 
al World Economic Forum cu privire la viitorul meseriilor8, este utilizarea tehno-
logiei de tip Machine Learning - un subset al domeniului Inteligenței Artificiale 
- pentru identificarea și gruparea subiectelor analizate, “de jos în sus”, în rețele 
de clustere mutual exclusive și colectiv exhaustive (MECE): practic, pornind de la 
frecvența de apariție a unor subiecte (cuvinte cheie) în domeniul public – articole, 
descrieri de pe site-urile firmelor analizate, postări de pe rețele sociale și profesi-
onale - un algoritm “inteligent” identifică - și mai nou măsoară, cu un set nou de 
metrici - relațiile dintre aceste subiecte/concepte identificate empiric și le grupează 
în rețele relaționale. 

Acest nou mod de abordare înlocuiește abordarea clasică care propune, pe baza 
inputului de la experți în domeniu, ipoteze de lucru, termeni/taxonomii, categorii 
de grupare a subiectelor (clustere), etc. care sunt ulterior validate calitativ și/sau 
cantitativ prin cercetarea de piață. 

Interesul de a investi in produse și servicii educaționale asistate de tehnologie 
vine în primul rând din partea unor actori din domeniul privat, dar în cazuri izola-
te, ale unor state mai avansate din punct de vedere digitalizare, și din partea unor 
organisme publice9.

În ceea ce privește categoria de abilități relevante în noul context global pre-
cum și modalitățile de abordare a procesului de învățare potrivite acestui context, 
World Economic Forum propune un nou Model Cadru pentru Educație (WEF Fra-
mework for Education 4.0)10: 

7   “Global EdTech Landscape 3.0”  https://www.navitasventures.com/insights/landscape/ 
8   Jobs of Tomorrow, Mapping Opportunity in the New Economy https://www.weforum.org/

reports/jobs-of-tomorrow-mapping-opportunity-in-the-new-economy
9   Vezi sistemul educațional din Finlanda.
10   http://www3.weforum.org/docs/WEF_Schools_of_the_Future_Report_2019.pdf
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Conținut:
•  Abilități legate de globalizare
•  Abilități de inovare și creativitate
•  Abilități legate de tehnologie
•  Abilități interpersonale
Experiențe de învățare:
•  Învățare personalizată și în ritm propriu
•  Învățare accesibilă și incluzivă
•  Învățare colaborativă și orientată pe rezolvarea unor probleme
•  Învățare continuă și asumată individual
Acest nou tip de abordare a învățării bazat pe instrumente tehnologice, capita-

lizează pe avantajele oferite de fiecare tehnologie în procesul de învățare:
•  Micro-learning – reprezintă sintetizarea unor informații în ”pastile” mici 

de învățare - de regula video, dar pot fi si in alte formate electronice cum ar fi do-
cumente, infografice, poze - cu durata de parcurgere tipică de 3 până la 5 (max. 7) 
minute și permite acumularea de cunoștințe într-un ritm propriu, adaptat la stilul 
de viață dinamic al omului modern.

•  Învățarea în ritm propriu -  abundența informațiilor disponibile online, 
la un click distanță, și multitudinea instrumentelor și modalităților de livrare a 
acestora, bazate pe tehnologie  (platforme de tip MOOC11, aplicații de mobil, mi-
cro-site-uri, algoritmii de inteligență artificială pentru personalizare, roboți con-
versaționali, etc) permit astăzi o învățare personalizată, determinată de nevoia 
specifică de acumulare de noi cunoștințe a fiecărui individ și în ritm propriu.

•  Învățarea bazată pe Joc și ”gamification” – unul dintre mecanismele 
cele mai eficiente de învățare este cea experiențială, în mod particular învățarea 
prin joc. Fie ca îmbracă forma unor jocuri clasice sau a plasării celui care învață 
într-un context de jucare a unui rol (role-play) metoda învățării prin joc și-a dove-

11   MOOC – Massive Open Online Courses
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dit eficiența chiar și în contextul de învățare tradițional. Ce aduce nou tehnologia 
în acest proces, este posibilitatea execuției repetate/nelimitate a scenariilor de în-
vățare, cu costuri virtual nule și a implementării unor mecanisme de acordare de 
credite/recompense.

•  Comunitatea – în noul tip de învățare comunitatea, virtuală sau reală, joacă 
roluri multiple: este generator de cunoaștere – într-un fromat democratizat al pro-
cesului de inițiere a cunoașterii– dar și de aprecieri (ranking) ale celorlalți membri 
și de recomandări. Posibilitatea implicării membrilor unei comunități în aprecierea 
și recunoașterea nivelului de competență al unui individ sau produs/serviciu a dus 
la democratizarea sistemelor de evaluare și la raspăndirea pe scară largă a deciziilor 
bazate pe opinia colectivă, statistică relativ la calitatea/utilitatea unui curs, pro-
fessor, program educational, etc.  

Platformele online de învățare (MOOC)12

Platformele de învățare online de tip MOOC13 au luat naștere in 2008 ca un experi-
ment, ajungând astăzi, după aproximativ un deceniu, să înregistreze 380 milioane 
de cursanți, care parcurg un număr de peste 30 mii de cursuri cu peste 50 de certi-
ficări de la peste 1000 de universități la nivel global.

Prima platformă MOOC, „Connectivism and Connective Knowledge/2008 
(CCK8)” a fost dezvoltată în 2008 de Stephen Downes și George Siemens, dar forma 
pe care o numim astăzi MOOC a fost inițiată de un grup de profesori de la Stanford. 
Printre cele mai populare platforme de acest fel sunt Udacity (fondată în 2012 de 
Sebastian Thrun), Coursera (fondată la scurt timp după Udacity, în 2012 de Andrew 
Ng și Daphne Koller) urmată de edX (fondată de Harvard și MIT), uDemy, Plural-
Sight, FutureLearn, etc. În mai puțin de un an primele 3 platforme înregistrau nu 
mai puțin de 5 milioane de utilizatori la nivel global.

Perspectivă românească a integrării metodelor digitale în actul de 
educație
În România există numeroase iniţiative a diverse entități, în special din domeniul 
privat, în educație și respectiv învățare cu ajutorul tehnologiei. Câteva dintre pro-
iectele reprezentative (cu titlu exemplificativ și non-exhaustiv):

1. Platforme de educație online pentru preșcolari și școli: Kinderpedia 
(pre-scolari si ciclul primar), Scoala365, Success Academy, HyperTalk Education, 
Platforme educaționale dezvoltate de Ascendia: Livresq.com - platformă ce inte-
grează un editor de manuale digitale, TimLogo - platformă logopedică digital, Edu-
Teca - colecţie de CD-uri educaţionale pentru copii.

12   Sursa: https://www.holoniq.com/notes/the-mooc-decade.-380-million-students-later./
13   MOOC – Massive Open Online Courses
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1. Învățare prin joc: Dacobots - portal educaţional pentru copii (Ascendia), 
Raftul cu Jocuri (Accelium) 

1. Învățare asistată de VR: Edu-VR, 
1. Platforme (open) de agregare continut online: Qriser,  e-Learning Company 

(SkillSoft, iKnowLMS), Life University (Soft Skills Management)
1. Platforme online de cursuri specializate: Bittnet (IT), Eucom (cursuri de 

limbi straine), EuroIMM (StartUp), 
1. Platforme de training (Corporate) online si blended: Skills Of The Future 

Academy, SkillCity și Code Of Talent (Ascendis), CoffeeLMS (Ascendia), Academia 
De Afaceri.



Există un loc la școală pentru toți copiii din România? 1  

Cezara David

Dreptul la nediscriminare și dreptul de a beneficia și accesa educația în condiții de 
echitate pentru toți copiii nu sunt încă valorificate în România. Monitorizări in-
dependente2 arată că există, în continuare, îngrijorări profunde cu privire la copiii 
romi, copiii cu dizabilități, copiii solicitanți de azil și refugiați, tineri LGBTI (lesbie-
ne, homosexuali, bisexuali, transgender, intersex), copiii care trăiesc în zone rurale 
si care sunt în continuare supuși discriminării în ceea ce privește accesul la educație, 
cât și accesul la îngrijiri medicale și nivel de trai. De asemenea, fetele se confruntă 
în continuare cu discriminare multiplă și sunt mai expuse violenței și excluziunii. 

Sunt convinsă, totuși, că multe voci nu sunt de acord cu afirmația de mai sus. 
Voci care susțin că toți copiii au cum și pot merge la școala în România. La noi școa-
la este deschisă și primitoare, poate sărăcia în mediul rural reprezintă o problemă, dar 
altfel, dacă vor, toți copiii pot merge la școală, iar acolo depinde doar de ei să învețe sau 
nu. Oare așa este?

Discriminarea copiilor romi, cu dizabilități, LGBT
În realitate, zeci de mii de copii din România nu au acces la educație. Numărul crește 
exponențial dacă ne referim la educație de calitate și la nediscriminare. Iar motive-
le sunt diverse si interconectate3, sărăcia fiind unul dintre ele. Deși legea spune că 

1   Articol bazat pe studiul „Nediscriminarea în educație”, Centrul de Resurse Juridice (CRJ), 
2020, disponibil la www.crj.ro/wp-content/uploads/2020/03/Studiu-nediscriminarea-in-educatie_fi-
nal2020.pdf. Studiul „Nediscriminarea în educație” și-a propus realizarea unei analize a situației edu-
caționale la momentul anului 2019 din perspectiva nediscriminării și a egalității de șanse în sistemul 
educațional românesc, respectiv în programe şi manuale şcolare, în formarea iniţială şi continuă a 
cadrelor didactice, cu privire specific la egalitatea de gen, tineri LGBTI, copii și tineri romi.

2   Comitetul pentru Drepturile Copilului Observații finale privind cel de-al cincilea raport peri-
odic al României – iunie 2015, citat de Salvați Copiii - www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/0a/0ab4c7cb-
1ff8-458c-a53a-053f5d189015.pdf. Raportul Comitetului este disponibil la https://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fROU%2f5&Lang=en

3   Combaterea excluziunii de la educația de calitate – priorități din prisma politicilor publice, 
CRJ, București, 2017, disponibil la www.educatiefaradiscriminare.ro/articole/combaterea-excluzi-
unii-de-la-educatia-de-calitate/
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învățământul obligatoriu este gratuit, în realitate, pentru educația copiilor, familiile 
trebuie să acopere costuri deloc de neglijat, cu atât mai împovărătoare pentru copiii 
și familiile aflate în situație socio-economică precară, care pot conduce la nepartici-
pare școlară4.  

Sărăcia în România este, în sine, o problemă de inechitate și serioasă injustiție 
socială. Riscul de sărăcie afectează în mod disproporționat copiii. În 2016, România 
avea cea mai mare rată a sărăciei copiilor din Uniunea Europeană (49,2%) adică unul 
din doi copii.5 Iar dacă ne gândim la copiii romi, șansele ca ei să nu se nască în sărăcie 
sunt minime: nouă din 10 romi trăiesc în deprivare materială severă. O jumătate 
dintre copiii romi cresc în case supraaglomerate și o treime în locuințe tip mahala6. 

Însă omitem des să ne gândim la discriminare când vorbim de acces la educa-
ție. Sărăcia însăși, cauzată de lipsă de oportunitate poate să se transforme în cauză 
de sine stătătoare a discriminării sau poate opera în combinație cu apartenența la 
grupul discriminat drept cauze ale discriminării. 

Mai mult, omitem să ne conștientizăm prejudecățile și astfel, o mare parte 
a copiilor rămâne invizibilă, pentru societate, pentru noi; îi exludem și le negăm 
dreptul fundamental la educație:

Lipsa de școlarizare este de șapte ori mai mare pentru copiii cu dizabilități în 
comparație cu copiii fără dizabilități7. În 2013, aproape jumătate din toți copiii cu 
dizabilități nu erau înscriși în nicio formă de școlarizare. Părinții copiilor cu dizabi-
lități au vorbit despre o rezistență puternică în școlile de masă de a include copiii cu 
dizabilități și despre presiuni să-și transfere copiii la școli speciale. Iar profesorii din 
școlile de masă nu sunt, în general, formați în mod adecvat pentru a preda copiilor cu 
dizabilități. Calitatea educației în școlile speciale este de slabă calitate și nu e adaptată 
nevoilor individuale ale copiilor cu diferite tipuri de dizabilități. Performanța educați-
onală scăzută a copiilor cu dizabilități are un impact negativ asupra capacității lor de a 
fi angajați în viitor. Conform Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, 
rata ocupării în rândul adulților cu dizabilități între 18 și 65 de ani este de 11,46 5.”8 

4   A se vedea: Recomandările Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului 2009 – paragrafele 
76 și 77  (textul în română poate fi consultat la www.unicef.ro/wp-content/uploads/brosura-crc.pdf 
accesare la 19.10.2016), studiul Organizației Salvați Copiii (2010), Învățământul gratuit costă – Cer-
cetare cu privire la ”costurile ascunse” din educație, București, precum și Planul strategic de acţiuni 
pentru perioada 2015-2020 asociat Strategiei privind incluziunea socială şi reducerea (nota de subsol 
28 din cuprinsul planului, pag. 38). 

5   FRA (Agenției UE pentru Drepturile Fundamentale), Combating child poverty: an issue of fun-
damental rights, 2018, p. 16, disponibil la: http://fra.europa.eu/en/publication/2018/child-poverty.

6   World Bank. Achieving Roma Inclusion in Romania : What Does It Take?. Washington, DC, 2014, 
p. 12, disponibil la:  https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/18663

7   În 2014, raportul publicat ca urmare a vizitei în România a lui Nils Muižnieks, Comisarul 
Consiliului Europei pentru drepturile omului. Disponibil la https://rm.coe.int/ref/CommDH(2014)14 

8   În 2016, raportul publicat ca urmare a vizitei în România a Profesorului Phillip Allston, 
Raportorul Special al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) privind drepturile omului și sărăcia ex-
tremă în România https://srpovertyorg.files.wordpress.com/2018/08/romania-report-2016.pdf
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Un procent de 77% dintre elevii romi care au terminat învățământul secundar 
gimnazial nu sunt încadrați în alte forme de învățământ sau de formare profesio-
nală, comparativ cu 19% din populația generală care se află în această situație9. În 
România, la nivelul anului 2016, copiii romi cu vârstă mai mare de 4 ani participau 
la educația preșcolară în procent de 38% față de 88% în cazul copiilor majoritari10. 
În ceea ce privește învățământul universitar, ultimul recensământ oficial din Ro-
mânia arată că doar un procent de 0,7% dintre cetățenii aparținând etniei romilor 
au studii superioare11. 

Segregarea copiilor în școli, o cauză majoră a lipsei accesului la educație de ca-
litate persistă și se intensifică, deși toate statele membre UE și-au asumat respon-
sabilitatea de a elimina segregarea pe criterii etnice. Descrisă de Consiliul Europei 
drept ”cea mai gravă formă a discriminării și o violare serioasă a drepturilor copiilor 
în cauză” și definită ca ”practica de separare a unor grupuri de copii în școli sau clase 
specifice”12, segregarea școlară la nivelul Europei afectează, în mod special, copiii 
romi. Procentul școlilor din statele membre unde sunt înscriși doar copii romi a 
crescut de la 10% în 2011, la 15% în 201613. În România, acest procent a fost mă-
surat la 8% pentru școlile unde toți copiii sunt romi și la 21% pentru școlile unde 
majoritatea sunt romi14. Situația privind segregarea pe clase este evaluată ca fiind 
similară cu situația segregării pe școli15. 

Fenomenul segregării poate lua forme diferite, astfel încât copiii romi au fost 
plasați de-a lungul anilor în școli speciale pentru copii cu nevoi educaționale specia-
le, în mod abuziv și în urma unor evaluări incorecte16. Copiii romi au fost segregați, 
de asemenea, în școli și în clase unde învață numai copii romi, dar și în interiorul 
unei săli de clasă, fiind plasați în ultimele bănci. Separarea se face și pe etajele șco-
lilor sau la locurile de joacă. O altă modalitate de excluziune a copiilor romi din 

9   European Union Fundamental Rights Agency, Fundamental Rights - Report 2018, Luxembourg: 
Publications Office of the European Union, 2018.

10   European Union Fundamental Rights Agency, Fundamental Rights - Report 2018, Luxembourg: 
Publications Office of the European Union, 2018.

11   Institutul Național de Statistică, Recensământul populației din 2011 din România, București, 
2011. Cifra totală de persoane analfabete era de 245.387.

12   Council of Europe, Fighting school segregation in Europe through inclusive education: a position 
paper, 2017

13   European Union Fundamental Rights Agency, A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to 
Roma inclusion, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018.

14   Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Al doilea sondaj privind minorită-
țile și discriminarea în Uniunea Europeană Romii – rezultate selectate, Luxemburg: Oficiul pentru Publi-
cații al Uniunii Europene, 2018.

15   Conform FRA, clasele în care „majoritatea” colegilor de clasă sunt romi sunt considerate se-
gregate.

16   Pentru mai multe detalii, un caz de referință pentru acest tip de segregare este D.H. and Others 
v. the Czech Republic - http://www.errc.org/article/%20dh-and-others-v-the-czech-%20republic/3559  
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învățământ este prin lipsa fizică a școlilor din localitățile unde aceștia locuiesc, ne-
având posibilitatea de a accesa sistemul educațional17. Dincolo de separarea fizică, 
calitatea educației în sistemele segregate este descrisă de Consiliul Europei în 2017 
ca fiind „sub standard”. Lipsa calității în educație se transpune prin cerințe și aș-
teptări ale profesorilor față de elevii romi mai reduse comparativ cu cele pe care le 
au față de majoritari. Profesorii sunt angajați temporar sau apare absenteismul ca-
drelor didactice, combinat cu o infrastructură slabă și lipsa de resurse materiale18. 
Pe termen lung, copiilor romi le sunt negate șansele de a-și dezvolta stima de sine 
și competențele necesare pentru a avea acces pe piața muncii19.

Unul dintre multele cazuri recente de segregare din învățământul românesc 
(primul caz documentat de segregare școlară a fost în 2003) îl reprezintă școala 
„Bogdan Petriceicu Hașdeu“, din Iași, și Inspectoratul Școlar Judeţean Iași sanc-
ționate de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), în 2016, 
pentru segregarea copiilor romi într-un corp separat20. De altfel, în același, organi-
zațiile Romani CRISS și ERRC au înaintat o scrisoare21 Comisiei Europene prin care 
cereau intervenția acesteia privind situația segregării copiilor romi în România.

În ce privește un alt grup vulnerabil, tinerii LGBTI, sistemul educațional din 
România nu este un mediu favorabil dezvoltării propice, în siguranță, lipsite de 
prejudecăți, discriminare și violență asupra lor22: 1 din 4 elevi (non-LGBTI) de liceu 
consideră că homosexualii și lesbienele sunt niște ființe inferioare; 2 din 5 liceeni 
cred că bărbații homosexuali ori femeile lesbiene nu ar trebui să predea în școli, 1 
din 2 ar fi deranjați să aibă un coleg homosexual, iar 1 din 3 dintre elevi nu ar fi de 
acord să aibă o colegă lesbiană; aproape 20% dintre respondenți nu ar interveni în 
situații violente sau- și mai grav- chiar ar participa la violențe împotriva colegilor 
săi considerați LGBTI. Ceea ce reflectă experiențele elevilor care aparțin minorită-
ților sexuale: 71% din elevii LGBTI consideră că ttinerii din comunitate nu sunt în 
siguranță la școală, mai ales din punct de vedere emoțional; 61% dintre elevii LGB-
TI au fost victimă sau martor al unei agresiuni; și 65% dintre elevii LGBTI și aliații 
lor spun că profesorii fac remaraci cu caracter homofob la ore. 

17    Gwendolyn Albert, Margareta Matache, Marius Taba, Adriána Zimová, Segregation of Roma 
Children in Education – Successes and Challenges, 2015.

18  Romani CRISS și ERRC, Scrisoare către Comisia Europeană, Breaches of Directive 2000/43 re-
sulting from segregation of Romani children in the Romanian education system, 2016; UNICEF, 2017 -  htt-
ps://www.youtube.com/watch?v=mULuvuilGOE 

19   FXB Center for Health and Human Rights, Harvard University, Strategies and Tactics to Combat 
Segregation of Roma Children in Schools: Case studies from Romania, Croatia, Hungary, Czech Republic, 
Bulgaria, and Greece, 2015, Universitatea Harvard.

20   Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, Hotărârea nr. 769 din 07.12.2016
21   Romani CRISS și ERRC, Scrisoare către Comisia Europeană, Breaches of Directive 2000/43 re-

sulting from segregation of Romani children in the Romanian education system, 2016.
22  Asociația ACCEPT, Un Liceu sigur pentru toți, 2017, Disponibil la: http://www.acceptromania.

ro/wp-content/uploads/2016/03/Un-liceu-sigur-pentru-toți-Sumarul-cercetarii.pdf 
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Procentele rămân ridicate și când vorbim strict de discriminare în școală: 30% 
dintre respondenții din România au declarat că s-au simțit discriminați de către 
personalul școlar sau universitar în ultimul an, plasând România pe locul doi la 
această categorie. În plus, 73% dintre respondenții români au răspuns că și-au as-
cuns des sau tot timpul identitatea la școală, înainte de 18 ani23.

Egalitatea de gen este un alt aspect fundamental al educației fără discrimi-
nare. Cifrele nu indică inegalități structurale, cantitative între fete și băieți în ceea 
ce privește accesul acestora la educație formală, promovabilitate, abandon școlar 
și repetenție. Cu toate acestea, din prisma aspectului calitativ, al conținutului de 
învățare, egalitatea de gen ocupă un loc marginal. Sistemul de învățământ româ-
nesc – prin viziunea de ansamblu, programele școlare și programele de formare ale 
cadrelor didactice – nu este racordat la realitatea socială a inegalităților de gen care 
continuă să persiste (reprezentare și putere politică a femeilor, capacitate financi-
ară, violență de gen).24

Așadar, sistemul educațional din România nu integrează încă principiul nedis-
criminării și al respectării drepturilor tuturor copiilor, în mod sigur nu în ce priveș-
te programele școlare, manualele, formarea inițială și continuă a cadrelor didactice, 
managementul unei clase diverse. 

Câți dintre noi au învățat la școală că romii au fost sclavi în Țările Române 
pentru o perioada de aproape 500 de ani (din informatiile prezente fiind cea mai 
lungă sclavie din istorie). Câți au învățat despre Holocaustul din România în care 
au murit peste 22.000 de mii de romi (jumătate dintre ei copii)? Câți dintre pro-
fesorii care au prezentat aceste informații au putut sau știut să explice prezentul 
din această perspectivă istorică, să explice efectele? Ce știm despre alte minorități 
naționale? Știm doar că sistemul actual de învățământ nu ajută să primim prea 
multe răspunsuri pozitiv. 

Ba mai mult, știm ca au fost aprobate manuale25 care nu doar omit istoria mi-
norităților din România sau integrarea principiilor de drepturile omului, dar chiar 
promovează și perpetuează prejudecăți. De exemplu, prezentarea minorității rome 
într-un manual de istorie: „Încă de la așezarea lor aici, romii au fost considerați, datori-
tă nivelului lor înapoiat de viață și al aspectului fizic, o populație de categorie inferioară. 

23  Council of Europe, Safe at school: Education sector responses to violence based on sexual orienta-
tion, gender identity/expression or sex characteristics in Europe, 2018, Disponibil la: https://rm.coe.int/
prems-125718-gbr-2575-safe-at-school-a4-web/16809024f5 

24   Vezi Indexul Egalității de Gen 2019 (Institutul European pentru Egalitate de Gen – EIGE, UE) 
la https://ec.europa.eu/romania/news/20191015_indice_egalitate_gen_romania_ultimele_5_state_
membre_ro și Barometrul de Gen, România, 2018 disponibil la https://centrulfilia.ro/new/wp-con-
tent/uploads/2019/05/Barometru_de_gen.Romania_2018.pdf

25   Puținele analize de manuale școlare realizate în România de diverse entități sunt disponibile 
la http://www.educatiefaradiscriminare.ro/resurse/studii-si-cercetari/.
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De aceea, încă de la început, a fost marginalizată și izolată26. Sau includerea homose-
xualității ca o practică de studiu al sociologilor în domeniul devianței, în manualul 
de sociologie27 pentru clasa XI-a. Iar exemplele pot continua.  

Abia în 2017, mult timp după ce România a devenit stat democratic, iar soci-
etatea civilă a tot semnalat aceste probleme, programa școlară de clasa a VIII-a la 
disciplina Istorie a inclus două studii de caz despre perioade tragice și marcante din 
istoria poporului român – sclavia și Holocaustul romilor, urmând ca noi manuale 
conforme cu acestea să fie elaborate28. Este un prim pas, obținut cu mare greutate și 
întârziere. Programele școlare încă necesită multe modificări pentru a fi conforme 
cu principiile de drepturile omului asumate de România și, evident, și manualele 
adecvate create pe baza acestor programe.

Dar de ce trebuie să facem schimbări și în formarea cadrelor didactice? Și a perso-
nalului nedidactic? Ce spun părinții?

Percepția în România despre grupuri întregi de populație, cetațeni români 
(grupuri vulnerabile la discriminare) este îngrijorătoare: 20% dintre români decla-
rau că ar accepta să aibă un prieten rom și doar 17% să lucreze împreună cu un 
rom; întrebați care este cea mai apropiată relație pe care ar accepta să o aibă cu o 
persoană cu o orientare sexuală alta decât cea heterosexuală, doar 7% au spus că ar 
accepta să fie rude, 15% prieten și 12% coleg de muncă. 29

Tinerii, specific, au răspunsuri asemănătoare - ”Procente destul de mari (n.a. 
47,9%) ale tinerilor care au dat un răspuns valid resping atât avortul, cât și homo-
sexualitatea”30, și, din ce în ce mai ingrijorător, cadrele didactice, cele care sunt edu-
cate să educe noile generații împărtășesc aceleași prejudecăți. Întrebați pe cine nu 
ar dori să aibă ca vecini, 32% dintre profesori au afirmat că nu ar dori vecini de rasă 

26   Citat preluat din Analiza manualelor de Istorie (realizată pentru Centrul de Resurse Juridice 
de Irina Costache), 2016, preluat din Manualul de Istorie pentru clasa a XII-a, editura Gimnasium 
2007, autori Ioan Scurtu, Florentina Dobrotici, Elena Emilia Luca, Emil Poamă, Vasile Ionescu, Oc-
tavian Osanu, Relu Stoica, referenți de specialitate Mihail M. Andreescu, Gavril Preda, https://www.
librariadelfin.ro/carte/manual-de-istorie-pentru-clasa-a-12-a-scurtu-ioan--i4160  

27  Maria Voinea, Carmen Bulzan, Sociologie, Editura All, p. 69, Disponibil la: https://manuale.
edu.ro/manuale/Clasa%20a%20XI-a/Sociologie/All/A187.pdf. Capitolul 7, Fenomene anomice, dis-
cută, alături de corupție, infracționalitate și sărăcie, despre delincvența juvenilă. La finalul acestuia 
există un paragraf despre Transgresiunile sexuale: “Prostituția, homo- sexualitatea și pornografia au 
fãcut obiectul a numeroase lucrãri. Existã și sociologi americani care includ adulterul și celelalte forme 
de sexualitate extraconjugale în capitolul devianțelor sexuale.”  

28   Respectiv studiul de caz Rromii - de la robie la emancipare la Domeniul de conținut 7. Lumea 
românească până la jumătatea secolului al XIX-lea și România în Al Doilea Război Mondial. Studiu de 
caz: Holocaustul în România: evreii şi rromii la domeniul de conținut 9. România secolelor XX-XXI

29   Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Percepții și atitudini ale populației Româ-
niei față de Strategia națională de prevenire și combatere a discriminării, 2015. 

30   Friedrich-Ebert-Stiftung România (FES), Studiu despre tinerii din România, 2019, Disponibil la 
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bukarest/15294.pdf 
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diferită, 31,4% - imigranți, muncitori din străinătate, 40,1% - homosexuali, 34,2% 
- persoane de altă religie, 34,5% - cupluri necăsătorite care trăiesc împreună, 35% 
- persoane care vorbesc o altă limbă și 42,7% - romi. Proporția profesorilor care 
afirmă că mareșalul Ion Antonescu a avut un rol pozitiv în istorie este mai mare 
decât a celor care afirmă că rolul a fost negativ. Cel puțin unul din opt profesori 
se pronunță în favoarea plasării elevilor romi în clase separate (și doar patru din 
cinci au optat pentru varianta învățării în clase diverse etnic). Dintre aceștia, 70,6% 
cred că acest lucru este necesar deoarece copiii romi au nevoi educaționale speciale. 
Alte motive menționate de profesori pentru susținerea segregării copiilor romi au 
fost legate de încetinirea celorlalți elevi prin includerea romilor într-o clasă mixtă 
(48,7%) și reacțiile negative ale părinților elevilor majoritari (25,7%)31. O statisti-
că dintr-o cercetare FRA32 spune că: “Jumătate dintre profesioniștii educaționali 
intervievați în România sugerează că remarcile homofobe și preceptele religioase 
despre homosexualitate sunt singurele căi prin care se abordează temele LGBTI în 
multe școli.”

 Toate acestea influențează negativ procesul educațional al copiilor, ducând la 
excluziune, la o școală care nu este deschisă tuturor copiilor.

Referitor la situația copiilor romi și accesul la educație fără discriminare, con-
cluzia este că progresul este unul limitat, iar politicile educaționale sunt implemen-
tate slab și parțial. Statul român prezintă o performanță scăzută în implementarea 
legislației care ar trebui să vină în sprijinul copiilor din comunitățile de romi. In-
formația privind istoria și cultura romă33 nu este abordată suficient în programele 
școlare din învățământul românesc. În același timp, disciplinele care abordează ele-
mentele de istorie a romilor nu sunt accesibile și promovate către întreaga popula-
ție școlară, ci sunt adresate doar membrilor etniei rome. Manualele școlare privind 
disciplina Istorie sunt depășite și au de multe ori un limbaj învechit, un conținut 
stereotipic și chiar discriminatoriu. Elementele de istoria romilor lipsesc cu desă-
vârșire din modulul psihopedagogic, iar formarea continuă a cadrelor didactice pe 
aceste subiecte nu înregistrează un progres: posibilitățile de formare continuă să fie 
extrem de reduse și, în general, sunt oferite în contextul proiectelor societății civile. 
Resursele financiare pentru angajarea de cadre didactice rome sunt și ele reduse și 
denotă o lipsă de investiție în acest domeniu. 

Este încă nevoie de o recunoaștere oficială a existenței discriminării și a segre-
gării copiilor romi în sistemul educațional. Atitudinile discriminatorii față de ele-

31   Gabriel Badescu, Claudiu Ivan, Daniela Angi, Oana Negru-Subtirica, Educație pentru democra-
ție în școlile din România, București, 2018. 

32   FRA, Professionally Speaking: Challanges to Achieving equality for LGBT people, pg 13, dis-
ponibil la: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-lgbt-public-officials_en.pdf

33   Mai multe despre istoria și cultura romilor la https://ikultura.ro/category/filme-cultura-
le-educationale/
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vii romi în sistemul educațional persistă și sunt reiterate inclusiv prin practicarea 
segregării acestora, prin separarea de elevii neromi în clase sau școli. La acest mo-
ment nu există soluții viabile în România pentru eliminarea segregării în unitățile 
de învățământ, ci dimpotrivă, autoritățile întârzie cu implementarea acțiunilor asu-
mate. Cu toate că astfel de situații sunt identificate în școlile din România atât de 
organizații internaționale, cât și de cele care lucrează la nivel național, este evident 
că există o tendință de negare/ nerecunoaștere a realității privind discriminarea 
copiilor romi la nivel de autorități. 

În ce îi privește pe tinerii LGBTI din sistemul educațional românesc, există încă 
multiple neclarități referitor la modul în care aceștia își pot exercita pe deplin drep-
tul la educație fără discriminare. În continuare, în anul 2019, tinerii LGBTI nu sunt 
recunoscuți ca un grup țintă al discriminării și bullying-ului. În consecință, aceștia 
nu sunt luați în considerare atunci când se discută despre grupurile care necesită o 
atenție specială din partea sistemului educational, deși situația lor este una extrem 
de dificilă, fiind supuși violenței, discriminării și intimidării din partea colegilor și 
chiar a profesorilor și personalului nedidactic. 

Cadrele didactice din România nu sunt pregătite să identifice și să ofere spri-
jin tinerilor LGBTI. Nu sunt incluse în programe sau manuale școlare informații 
complexe/ suficiente/ adecvate despre tematica LGBTI, eventual aceasta doar fiind 
menționată printre alte criterii, fără a intra în detalii. Discutarea tematicii LGBTI 
este lăsată la alegerea profesorului, așa cum este și modul în care ea este abordată. 
Datele colectate arată că, și în puținele cazuri în care cadrele didactice au abordat 
această temă acestea, aceștia au fost supuși oprobiului public și chiar pasibili de 
sancțiuni. Per total, se constată nevoia de educație atât a cadrelor didactice, cât și a 
elevilor și a părinților acestora, privind comunitățile LGBTI.

La nivel general, principala problema identificată este neincluderea efectivă și 
reală a principiului nediscriminării și al egalității în cultura și paradigma sistemului 
de învățământ din România, dublată de lipsa de voință reală de schimbare. Aceasta 
este cauzată sau agravată de neidentificarea prejudecăților existente ca prejudecăți, 
ele fiind adânc înrădăcinate în mentalul colectiv, necunoașterea suficientă a ce este 
discriminarea, a efectelor pe care le produce, asupra copiilor, asupra cadrelor didac-
tice, asupra societății în general și necunoașterea/ lipsa de instrumente pentru ges-
tionarea situațiilor de discriminare, chiar și atunci când sunt identificate ca atare. 

Manuale și programe care alimentează discriminarea
O abordare de drepturile omului necesită un accent special pe prevenirea și com-
baterea discriminării și a inegalității. Trebuie gândite instrumente care să includă 
garanții pentru protecția drepturilor și a stării de bine a grupurilor marginalizate. 
În acest sens, sunt necesare date și informații dezagregate pe criterii de vulnerabi-
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litate, precum etnie, gen, orientare sexuală, religie, statut-socio economic, limba 
maternă, etc., pentru a da vizibilitate grupurilor vulnerabile și a le proteja. 

Curriculumul, așa cum prevede și Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului, 
trebuie să fie relevant pentru contextul social, cultural, de mediu și economic al 
copilului, să aibă în vedere nevoile trecute și viitoare ale acestuia, cât și capacitățile 
de dezvoltare ale copilului. Această prevedere include necesitatea pentru un curri-
culum inclusiv, croit pe nevoile copiilor în toate circumstanțele, ale copiilor din 
situații dificile sau vulnerabile. 

Programele și manualele școlare trebuie revizuite astfel încât să se elimine 
orice stereotipii și elemente discriminatorii pe toate criteriile, precum gen, etnie, 
dizabilitate, religie, orientare sexuală etc și să se treacă de la asumarea discursivă 
a nediscriminării în educație prin conceperea de programe și manuale școlare care 
se adresează unei clase diverse din toate punctele de vedere, în care se poate regăsi 
și valoriza fiecare copil și toți copiii, și care, prin tipologia de activități propuse și 
studii de caz combat prejudecățile și discriminarea. Este necesară implementarea 
unei abordări inter și transdisciplinare a discriminării și a incluziunii în acest tip de 
conținuturi.

În paralel cu modificarea de conținuturi, este necesară formarea cadrelor di-
dactice, la toate stadiile de formare, într-o cultură a nediscriminării și a incluziunii, 
care oferă o lentilă intersecțională asupra și dincolo de disciplina predată de cadrul 
didactic și se transpune într-un mod de predare care pune accentul pe valoarea și 
contribuția fiecărui copil. În acest sens, se vor crea instrumente de sprijin și/ sau 
se vor folosi modele de bune practici existente. Formarea în domeniul nediscrimi-
nării și a combaterii prejudecaților este necesară tuturor cadrelor didactice, dar și 
nedidactice.  

Urmare a activităților Centrului de Resurse Juridice din 2019, am realizat și 
propus o serie de măsuri de schimbare în sistemul educațional românesc, cu privire 
specific la nediscriminare34. Foarte multe dintre ele nu necesită un buget sau resur-
se adiționale dar, așa cum am menționat mai sus, necesită o conștientizare din par-
tea tuturor, în special a autorităților, despre efectul pe termen lung al unei educații 
care se adresează doar unei părți a populației României, care exclude, discriminează 
sau nu oferă șanse egale tuturor copiilor. Depinde doar de noi să re-evaluam priori-
tățile și să depunem eforturi pentru schimbare, cât mai curând. 

34   Disponibil la http://www.crj.ro/wp-content/uploads/2020/02/Plan-de-masuri-2020-1.pdf



Mai avem nevoie de școli speciale?

Laura D. Stifter

„Etica însăși, sub unul dintre aspectele sale, nu-i altceva decât o 
lungă și riguroasă confidență.” 

Albert Camus, Mitul lui Sisif

Este dreptul la educație un drept fundamental al tuturor copiilor? De vreme ce toți 
percepem această întrebare ca retorică (răspunsul afirmativ fiind quasiunanim ac-
ceptat1), atunci întrebarea: „au copiii cu dizabilități dreptul la educație?” devine, 
de asemenea, retorică. Ca în orice altă problematică, însă, deși asupra principiilor 
și valorilor cădem mai ușor de acord, totuși punerea în practică a acestor principii 
în situații concrete implică mai mereu dezbateri aprinse în care toate „taberele” 
par să aibă, rând pe rând, dreptate. De aceea există, inclusiv în filosofie, domeniul 
eticii aplicate (acea ramură a filosofiei morale ce analizează posibilele dileme etice 
referitoare la aplicarea principiilor în situații concrete, problematice), de aceea asu-
măm și necesitatea pluralismului opiniilor în orice arie a vieții sociale. Astfel, dacă 
recunoașterea dreptului fundamental la educație al copiilor cu dizabilități, precum 
și dreptul acestor copii la egalitate de șanse în raport cu cei tipici (fără dizabili-
tăți) sunt aspecte necontroversate, totuși modalitatea efectivă de asigurare a aces-
tui drept constituie obiect de polemică între susținătorii școlilor speciale și cei ai 
educației incluzive. Scopul lucrării de față îl reprezintă formularea succintă a unor 
reflecții și argumente în favoarea educației incluzive, din perspectiva unei persoane 
cu dizabilități, beneficiare a desegregării școlare și a incluziunii în școlile de masă2. 
În elaborarea argumentelor, mă voi baza, însă, nu doar pe experiența personală 
(de vreme ce experiențele personale favorizează rar progresul epistemic, având, în 
general, doar o valoare anecdotică) și nu doar pe literatura de specialitate, ci voi 

1   Cu excepția, poate, a unor libertarieni care contestă cu totul noțiunea de „drepturi pozitive” 
(sociale, culturale și economice), considerându-le deziderate, obiective, iar nu drepturi în sine.

2   Sunt nevăzătoare și, încă din clasa a IV-a primară, am fost transferată într-o școală de masă, 
unde mi-am continuat studiile urmând, ulterior, cursurile liceale la Colegiul Național Gheorghe La-
zăr din București, iar parcursul meu academic a vizat studiile la facultățile de Teologie ortodoxă și 
de Filosofie ale Universității din București. În prezent sunt doctorandă la Facultatea de Filosofie și 
profesoară în învățământul preuniversitar, însă în școli de masă (am refuzat să mă angajez în școli 
speciale din rațiuni principiale, considerând aceste instituții ca fiind în sine discriminative pentru 
elevii și profesorii cu dizabilități).
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evalua, „sine ira et studio”, câteva dintre principalele argumente ce pot fi aduse în 
favoarea fiecăreia dintre variante (școli speciale vs. școli de masă), pentru a vedea 
care dintre acestea rezistă mai bine în fața criticilor.

Definiții și distincții conceptuale
Ce desemnează conceptul de „dizabilitate”?
Dacă ni s-ar adresa această întrebare fără ca noi să fi interacționat în mod siste-
matic cu persoane „speciale” (cu dizabilități) și fără să fim specialiști în domeniile 
conexe problematicii dizabilității, care ar fi, oare, răspunsul nostru spontan? Am 
răspunde, probabil, enumerând categorii de persoane cu dizabilități (nevăzători, 
hipoacuzici, persoane cu dizabilități mentale și/ sau psihosociale etc. Etc. Etc.) și 
am spune că sintagma „persoană cu dizabilități” se referă la un „bolnav”, la „cineva 
cu probleme”, la „cineva cu handicap”. Această paradigmă, însă, patologizantă și 
infantilizantă pentru persoanele cu dizabilități, este anacronică și inadecvată atât 
sistemului axiologic incluziv specific culturii europene, cât și teoriilor validate ști-
ințific astăzi. Astfel, În literatura de specialitate, acest concept este definit din două 
perspective diferite (și, într-un anumit sens, divergente), dezvoltându-se, în acest 
mod, două „modele”/ paradigme diferite de raportare la noțiunea de „dizabilitate”: 
„modelul medical” și „modelul social”.

– Din perspectiva „modelului medical”, dizabilitatea constituie o caracteristi-
că biologică și/ sau psihică „anormală”, reprezentând, pentru individ, un impedi-
ment în exercitarea, în parametrii optimi, a „funcționalității” sale sociale. „Modelul 
medical”, așadar, este perspectiva potrivit căreia „vina” pentru dificultățile de inte-
grare socială a indivizilor cu dizabilități se află în ei înșiși, în incapacitatea lor fizică 
și/ sau mentală de a se conforma standardelor sociale.

– Asumând o perspectivă diferită, susținătorii „modelului social” de defini-
re a dizabilității înțeleg acest concept ca referindu-se la incapacitatea/ dificultățile 
societății, în ansamblul ei, de a-i integra pe cei aflați în minoritate, pe indivizii ale 
căror particularități fizice și/ sau psihice sunt diferite de cele ale majorității popu-
lației3.

În acest sens, conform modelului social, dizabilitatea (oricare ar fi aceasta) nu 
este o boală, ci doar o însușire fizică sau psihică mai rar întâlnită, iar „handicapul” 
aparține nu indivizilor cu aceste particularități, ci statului, societăților, comunită-
ților incapabile de a-i include în mod real în rândul lor pe cei diferiți (acele socie-
tăți, așadar, care se raportează la alteritate cu frică și intoleranță au „handicap”....). 
Această paradigmă, validată prin nenumăratele cazuri de persoane cu dizabilități 

3   Pentru cele două perspective diferite, vezi Jacquie Ripat, Roberta Woodgate, The intersection 
of culture, disability and assistive technology, Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 2010, 
pp. 87-96
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de succes4, propune un cadru social în care persoanele cu dizabilități, beneficiind 
de tehnologii asistive5, să poată alege orice profesie, să poată învăța/ lucra în orice 
școală sau universitate etc. Iar „modelul social” pare a rezista bine în fața criticilor. 
„Unele dizabilități sunt boli”, s-ar putea spune, „așa cum este cazul glaucomului 
și al multor altor diagnostice medicale care duc la orbire”. Susținătorii „modelului 
social”, însă, vor răspunde cu ușurință acestui contraargument: chiar dacă o dizabi-
litate poate fi produsă de o boală, totuși dizabilitatea nu este boala, ci doar conse-
cința/ rezultatul acesteia. Glaucomul este o boală, însă orbirea doar o dizabilitate. 
Nu în ultimul rând, luând ca exemplu tot cazul acuității vizuale, putem argumenta 
în favoarea modelului social prin faptul că, din punct de vedere biologic, majorita-
tea populației are dizabilități vizuale după vârsta deplinei maturități, iar modalita-
tea incluziunii socio-profesionale a tuturor acestor persoane îl constituie utilizarea 
unei „tehnologii asistive” atât de simple: ochelarii de vedere.

Ce sunt școlile speciale? Dar școlile de masă?
Școlile speciale sunt instituții de învățământ segregate, în care învață doar elevi cu 
dizabilități. Unele școli speciale acceptau, în trecut, elevi cu o singură dizabilitate 
(acum situația s-a schimbat mult, în școlile speciale pentru nevăzători, de exemplu, 
fiind înscriși numeroși elevi cu dizabilități asociate), iar altele au fost create pentru 
elevi cu dizabilități variate. Până foarte recent, elevii cu dizabilități erau acceptați 
doar în școli speciale, accesul în școlile de masă fiindu-le interzis.

Ce înseamnă școlile de masă? Acele instituții de învățământ create, inițial, 
doar pentru elevii tipici (fără dizabilități). Sintagma folosită în domeniul educațio-
nal, așadar, nu este „școală normală”, ci școală de masă.

Ce înțelegem prin noțiunea de „segregare școlară”?
Împărțirea/ segregarea copiilor în școli diferite în funcție de existența sau nu a di-
zabilităților, prin analogie cu segregaționismul rasial din America secolului trecut, 
ce consta în separarea artificială a elevilor, în școli diferite, pe criterii de rasă.

Ce presupune educația incluzivă?
Educația incluzivă presupune incluziunea copiilor cu dizabilități în școli de masă 
și, atunci când este cazul, asigurarea unor facilități pentru egalizarea șanselor în-
tre elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) și elevii tipici: accesul la tehnologii 
asistive, asistența din partea unor profesori de sprijin, adaptarea curriculumului 
școlar în funcție de nevoile și particularitățile fiecărui elev etc. Mulți dintre susți-

4   Renumitul fizician Stephen Hawking este doar un exemplu în acest sens
5   De exemplu: softuri audio de citire a monitorului pentru nevăzătorii care folosesc computerul 

și telefoanele mobile, screen-readere ce le facilitează utilizatorilor accesul la lumea digitală.
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nătorii educației incluzive recomandă desființarea (treptată sau nu) a școlilor spe-
ciale, resursele financiare destinate acestora fiind redirecționate către incluziunea 
în școli de masă.

Școli speciale vs. școli de masă: mai avem nevoie de școlile speciale?
Gândite inițial ca „școli ajutătoare” pentru copiii cu dizabilități, școlile specia-
le erau, până recent, singura variantă de școlarizare accesibilă copiilor cu CES. 
Doar în școlile speciale copiii nevăzători puteau învăța alfabetul special Braille, 
cei cu dificultăți de auz puteau comunica în limbajul mimico-gestual, elevii cu di-
zabilități mentale beneficiau de un curriculum adaptat etc. Astfel, școlile speciale 
și-au avut cândva rolul lor, creând cadrul favorabil tocmai în vederea incluziunii 
sociale și profesionale, cu toate că profesiile (mai bine spus, meseriile) accesibile 
pe atunci persoanelor cu dizabilități erau extrem de puține și remunerate nesa-
tisfăcător.

Mai este, însă, astăzi nevoie de școlile speciale? Astăzi, când nevăzătorii găsesc 
incomparabil mai multe cărți pe internet decât în Braille, iar accesul la lumea digi-
tală le facilitează incluziunea în societatea în care cei tipici sunt majoritari; astăzi, 
când domenii precum psihopedagogia incluzivă au progresat în mod considerabil; 
astăzi, când majoritatea activităților profesionale se bazează pe tehnologie, când 
tehnologiile asistive cele mai performante îi pot ajuta pe cetățenii cu dizabilități 
să-și urmărească idealurile6, mai avem, oare, nevoie de școlile speciale?

Posibile argumente în favoarea școlilor speciale:
Să menționăm, însă, câteva dintre principalele argumente pe care susținătorii șco-
lilor speciale le-ar putea aduce în sprijinul menținerii acestor instituții:

– În aceste instituții se folosesc metode didactice speciale pentru elevii cu CES, 
existând specialiști pregătiți în acest sens, precum și tehnologiile asistive necesare.

– În școlile speciale, elevii cu dizabilități, susceptibili de a fi victime ale 
Bullying-ului într-o școală de masă, pot socializa între ei, ducând astfel o viață sa-
tisfăcătoare din punct de vedere emoțional.

– Școlile speciale îi formează pe copiii cu dizabilități ca persoane independen-
te, învățându-i abilități speciale de a se orienta în mod autonom.

Evaluarea argumentelor:
În ce măsură aceste argumente pot rezista în fața unor critici? Probabil că într-o 
foarte mică măsură, de vreme ce contraargumentele identificabile la adresa lor sunt 
numeroase. Să le evaluăm, succint, pe rând:

6   A se vedea, din nou, cazul lui Stephen Hawking, care putea vorbi și scrie datorită unor dispo-
zitive speciale.
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Argumentul nr. 1. În școlile speciale există metode adaptate, specialiști și teh-
nologii asistive.

Desigur, așa este. Însă toate acestea (specialiști, metode, tehnologii) pot fi im-
plementate cu succes și în școlile de masă, aspect ușor de dovedit inclusiv prin nu-
meroasele cazuri concrete de elevi cu CES integrați cu succes în școala de masă și, 
ulterior, în societate.

„Cu ce bani?” – ar putea întreba, pe un ton înțelept-dubitativ, un susținător 
al școlilor speciale. Răspunsul, însă, poate fi foarte simplu: în cazul procedării la 
incluziunea tuturor elevilor în școli de masă, întreg bugetul folosit acum pentru 
întreținerea școlilor speciale (împreună cu internatele lor) ar putea fi pus în slujba 
incluziunii școlare a copiilor cu CES: a asigurării tehnologiilor asistive, specialiștilor 
care să lucreze la adaptarea curriculumului atunci când este cazul, a profesorilor de 
sprijin etc.

Unde găsim specialiști? Răspunsul, din nou, este simplu: specialiștii care acum 
lucrează în școli speciale nu ar rămâne fără loc de muncă, ci ar fi angajați în școlile 
de masă, pentru copiii cu CES incluși aici (așa cum există deja astfel de profesori cu 
și fără dizabilități, angajați în școli de masă pentru elevii cu CES).

Nu în ultimul rând, bugetul pentru asigurarea unei educații incluzive de cali-
tate ar putea fi completat, în caz de necesitate, dacă s-ar crea (potrivit propuneri-
lor a numeroși activiști civici din domeniul dizabilității) acel „fond al dizabilității”, 
format din taxele pe care companiile care nu angajează persoane cu dizabilități le 
plătesc către stat. În acest mod, companiile nu ar plăti nimic suplimentar (acea taxă 
deja există) și, totodată, statul ar asuma un act de dreptate socială (distributivă și 
corectivă totodată), utilizând în folosul persoanelor cu dizabilități banii rezultați 
din neangajarea unor persoane cu dizabilități.

Cel dintâi argument în favoarea școlilor speciale se dovedește, din această per-
spectivă, vulnerabil în fața criticilor și chiar la granița dintre argument valid și sim-
plu paralogism.

Argumentul nr. 2: în școlile speciale elevii pot socializa mai ușor decât în școlile 
de masă.

Acest argument cuprinde, din păcate, ceva mai mult decât un „sâmbure de ade-
văr”. În special în anii de gimnaziu, mulți dintre copiii cu dizabilități din școlile de 
masă întâmpină în mod frecvent atitudini distante, sarcastice sau chiar ostile din 
partea colegilor lor – ceea ce, din motive ușor de înțeles, nu se poate întâmpla într-o 
școală specială. Este, oare, dezirabilă expunerea deliberată a copiilor cu CES în fața 
riscului de bullying și excludere din partea colegilor lor tipici?

Pentru a oferi un răspuns rațional (iar nu impregnat de exaltarea emoțională 
specifică partizanatului cu oricare dintre „tabere”), putem accepta, în primul rând, 
că socializarea este într-adevăr de mare importanță în special la granița dintre pu-
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bertate și adolescență (dar și până atunci, precum și după acest moment critic), 
astfel încât crearea unui cadru favorabil în această privință devine prioritar inclusiv 
în raport cu satisfacerea altor nevoi emoționale ale adolescentului. În acest context, 
susținătorii școlilor speciale par a avea „mingea în terenul lor”. La o analiză mai 
atentă, însă, putem observa cel puțin două posibile obiecții la adresa acestui argu-
ment – observații critice capabile să vulnerabilizeze, cel puțin parțial, inclusiv acest 
al doilea argument în favoarea școlilor speciale:

1.Învățând în școlile speciale, copiilor le este satisfăcută nevoia de socializare și 
de apartenență la un grup de covârstnici, însă cu un preț... probabil disproporționat: 
anume separarea de părinți și petrecerea întregii copilării în internate, vizitându-și 
doar în vacanțe părinții, frații bunicii și primul loc pe care au învățat să-l numească 
„acasă”. A trăi întreaga copilărie (de la vârsta de 6-7 ani) departe de părinți, de frați, 
de acasă... a trăi într-o instituție în care ești doar un număr, fără intimitate și fără 
mângâierea mamei, doar pentru a nu avea parte de bullying... pare, într-adevăr, un 
preț indezirabil și o traumă mult prea dificil de purtat pe umerii unui copil.

2.Pe termen lung, decizia separării unui copil de societate pe toată perioada 
școlarizării poate avea efecte extrem de grave în plan psihosocial și profesional. 
Astfel, fiind obișnuit să socializeze doar cu adolescenți/ copii care au aceeași diza-
bilitate, tânărul absolvent de școală specială va risca să dezvolte forme felurite de 
anxietate socială, având dificultăți în interacțiunile cu oameni tipici și fiind, astfel, 
tentat să aleagă inclusiv acele profesii/ meserii care-l vor menține în sistemul insti-
tuțiilor segregate. Totodată, prin menținerea segregării școlare, copiii și adolescen-
ții tipici sunt în mod sistematic privați de experiența – atât de importantă pentru 
ei – de a interacționa cu tineri altfel, de a înțelege și iubi alteritatea în întreaga ei 
complexitate. Și, neștiind, vor avea la rându-le dificultăți de comunicare și com-
portamente stângace în momentul oricărei interacțiuni sporadice cu o persoană 
diferită, astfel încât incluziunea socio-profesională a tinerilor cu dizabilități va fi 
tot mai problematică, în tot acest context de necunoaștere reciprocă între „tipici” 
și „speciali”.

Din această perspectivă, argumentul nr. 2 (în numerotarea propusă în lucrarea 
de față) în favoarea școlilor speciale, deși aduce în discuție o problemă reală și gravă 
(bullying-ul la adresa copiilor cu dizabilități și nevoile lor stringente de socializare), 
totuși adresează aceste probleme într-un mod discutabil, propunând o soluție, așa 
cum s-a argumentat, mai problematică decât însăși problema pe care-și propune să 
o rezolve. Desigur, nevoia de socializare a copiilor cu dizabilități poate fi și trebuie 
rezolvată: însă nu prin segregaționism instituțional, ci prin consiliere psihologică, 
prin cursuri de etică în școli (în cadrul cărora elevii cu și fără dizabilități să învețe 
empatia, toleranța și respectul reciproc), prin favorizarea interacțiunilor cât mai 
dese și firești între copiii diferiți și, acolo unde este posibil, prin curajul părinților 
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de a le permite copiilor cu CES să socializeze în mod direct cu colegii lor, fără un 
însoțitor permanent (copiii sunt totdeauna reticenți în a sta în preajma unui co-
leg care are permanent alături de el un adult, iar la vârsta adolescenței, când apar 
primele „secrete” în grupurile de prieteni, faptul de a discuta acele „secrete” în fața 
unui adult, fie el și însoțitorul colegului tău, devine problematic... așa încât conse-
cința previzibilă va fi marginalizarea colegului).

Argumentul nr. 3: școlile speciale îi pregătesc pe copii pentru a duce o viață 
independentă, învățându-i abilități diverse. Posibil să fie așa, cel puțin în anumite 
școli speciale. Totuși, acele cursuri de orientare etc pot fi organizate inclusiv în ca-
drul școlilor de masă,, eventual, într-un program de tip „școală după școală” desti-
nat copiilor cu dizabilități.

În loc de concluzii...
Ca în cazul oricărei alte problematici de o asemenea complexitate, domeniul di-
zabilității și al incluziunii/ desegregării școlare rămâne mereu deschis unor noi 
perspective, propuneri, întrebări, dar și soluții pentru respectarea drepturilor (în 
particular, a dreptului la educație) tuturor copiilor și adulților cu dizabilități. Fiind 
un deziderat atât din perspectivă etică, cât și în sens pragmatic, educația incluzivă 
poate fi generalizată în timp, prin implicarea statului, dar și a societății civile, cu o 
raportare socială (nu medicală) la dizabilitate, punând respectul libertății în locul 
paternalismului și solidaritatea reală în locul feluritelor prejudecăți.
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G) EDUCAȚIE BAZATĂ PE REZOLVAREA DE PROBLEME  
ȘI COLABORARE

Educația bazată pe rezolvarea de probleme.
Cum putem stimula cooperarea și investigația științifică 
la orele de curs din școlile românești

Rodica Bărbuță

Contextul actual
Omenirea se confruntă în prezent cu o situație fără precedent, care face ca mulți 
politicieni, oameni de știință, sociologi, specialiști din educație și alte domenii să 
discute cât se poate de serios, analizând modelele sociale și sistemice și întrebân-
du-se – Încotro și cum vom merge mai departe?

Dar nu trebuie să uităm nici un moment că actuala criză provocată de pan-
demia cu COVID 19, criza economică, cutremurele din sistemele de sănătate, de 
educație, politice chiar ce se manifestă la o scară fără precedent nu au făcut decât să 
adauge încă un nivel de profunzime și complexitate la condițiile existente anterior 
și care pot fi chiar cauze ale prezentei situații de criză. 

Schimbările climatice, provocate de modelele de producție care duc la o ex-
ploatare iresponsabilă și secătuirea unor resurse naturale și fosile esențiale, la criza 
pădurilor, solului și apei potabile în multe locuri de pe glob, la poluarea excesivă, 
distrugerea biodiversității, crizele și conflictele politice și sociale, criza migranților, 
creșterea procentului de boli și bolnavi, ca și incapacitatea sistemelor de educație 
de a pregăti corespunzător resursa umană pentru a face față cerințelor schimbărilor 
tehnologice și economiei moderne - și pentru a găsi răspunsul la toate aceste pro-
bleme – sunt tot atâtea provocări care existau anterior prezentei situații și la care 
va trebui să găsim soluțiile de rezolvare.

Actuala criză nu a făcut decât să accentueze ineficiența modelelor și soluțiilor an-
terioare, precum și inechitățile profunde generate de acestea. Inclusiv în sistemele de 
educație, trecerea bruscă la predarea online a scos mai limpede decât oricând la iveală 
faptul că un procent foarte mare de copii nu pot avea acces la resursele necesare dar 
și că sistemul nostru de educație are multe pete negre, pe lângă cele albe, din punctul 
de vedere al pregătirii, dedicării și talentului profesorilor, ”cam ca pielea unui dalma-
țian”, cum bine spunea Prof. Univ. Anca Nedelcu într-un interviu recent.1

1 https://www.g4media.ro/anca-nedelcu-aceasta-cea-mai-lunga-vacanta-avuta-vreodata-va-pro-
duce-goluri-de-cunoastere-anul-viitor-scolar-va-fi-tot-unul-scurt-asa-ca-avem-obligatia-sa-reconstru-
im-de-acum-peda.html 
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Soluțiile pe care suntem chemați să le găsim trebuie să țină cont de toți acești 
factori, de complexitatea și inter-relațiile dintre diferitele elemente ale mediului 
natural și țesăturii fizice și sociale create de oameni, de cerințele unei societăți în 
care schimbarea și incertitudinea au devenit de mult normă, așa cum subliniază și 
experții invitați de Harvard School of Education la recentele consultări online gru-
pate sub titlul Education Now 2. Și trebuie să spunem că multe din răspunsuri sau 
modele există deja, ele trebuie doar puse în practică la o altă scară și în mod organic, 
cu voință și determinare.

Modelul PBL – Învățarea bazată pe probleme și dezvoltarea 
competențelor secolului XXI
Dacă vorbim despre rezolvarea problemelor acumulate și prezente, trebuie în 
primul rând să ne gândim la educație, la pregătirea resursei umane capabile să 
cerceteze cauze și soluții, să inoveze sau să propună soluții creative complet noi, 
capabile să conceapă modalități de producție și consum sustenabile, să rezolve cri-
zele de resurse și de mediu, să readucă bio-diversitatea, apa și aerul curat, ca și 
sănătatea indivizilor și a comunităților - oameni pregătiți să facă față schimbărilor 
tehnologice și sociale continue. De foarte mulți ani, cercetările întreprinse în lu-
mea managerilor din diferite domenii, dar și cea a cercetării științifice,  inovației 
tehnologice, sociologiei și altor domenii atrag atenția asupra nevoii de a dezvolta, 
prin intermediul sistemului educațional, acele competențe reunite sub sintagma 
”competențele Secolului 21”. Dezvoltarea acestora necesită implementarea unei 
instruiri care permite elevilor din școli și studenților din universități să cercete-
ze, să gândească independent și critic, să aplice la situațiile concrete din jur 
cunoașterea înmagazinată în conținutul cursurilor sau acumulată prin experiența 
directă, să participe activ la învățarea lor și la viața comunității în care 
trăiesc, să utilizeze în mod semnificativ tehnologia, să creeze, să inoveze 
și să colaboreze. 

Asta înseamnă ca sistemul educațional să se reorienteze prioritar spre dez-
voltarea de competențe și abilități (și nu pe acumularea de cunoștințe teoretice), 
pe stimularea curiozității și creativității, pe personalizarea învățării, pe cercetare 
și experimentare și pe rezolvarea de probleme ale lumii reale, încurajând totodată 
fiecare copil sau tânăr să fie participant activ, să-și dezvolte întregul potențial și 
talentele - orientându-se spre acel model al educației organice despre care vorbea 
Sir Ken Robinson3, inclusiv în Transcendence – Viața dincolo de ordinar 4. Și toto-
dată spre un model de eco-bio educație care să asigure la fiecare nivel de vârstă o 

2 https://www.gse.harvard.edu/education-now 
3 https://www.businessinsider.com/ken-robinson-education-should-be-like-farming-not-manufac-

turing-2015-7?international=true&r=US&IR=T 
4 https://www.gaia.com/lp/transcendence-2-premier? 
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dezvoltare plenară și sănătoasă a fiecărui copil/tânăr și a tuturor inteligențelor lui, 
elemente de care depind succesul în viață și în învățarea continuă.

Și, dacă vorbim despre modelele existente în domeniul educației care pot să 
răspundă tuturor acestor cerințe, unul dintre cele mai complexe și complete mo-
dele, care și-a dovedit de mult eficiența în aplicare este cel al Învățării bazate pe 
probleme (sau proiecte) – PBL.

Învățarea bazată pe probleme (PBL) este o abordare pedagogică care ar 
putea să se potrivească în strategia oricărei școli și în cutia cu unelte de predare 
a oricărui profesor. Evident, cu condiția ca problemele prin intermediul cărora se 
abordează pachetul de cunoștințe și abilități urmărite de profesori să fie probleme 
reale, ancorate în viața elevilor/ studenților și a comunităților în care trăiesc aceș-
tia. 

Pentru că, una din cele mai importante nevoi ale unui copil este să poată face 
conexiunea între viața lui, a familiei lui și comunității, între interesele care îl ani-
mă și cunoștințele învățate în școală – atât la nivel socio-emoțional cât și cognitiv 
(John Spencer, 2018) 5 

Învățarea bazată pe probleme este un ”model de instruire centrat pe elev/ 
student, bazat pe cercetare în care învățăceii se angajează cu o problemă autentică, 
prost structurată care necesită o cercetare mai aprofundată” (Jonassen & Hung, 
2008) 6. Elevii / studenții ”identifică lipsurile din cunoașterea lor, desfășoară cerce-
tarea și aplică ceea ce au învățat pentru a dezvolta soluții și a-și prezenta descoperi-
rile” (Barrows, 1996) 7. Prin colaborare și cercetare, elevii/ studenții pot cultiva 
rezolvarea de probleme (Norman & Schmidt, 1992) 8, abilitățile meta-cogni-
tive (Gijbels et al., 2005) 9, angajamentul în învățare (Dochy et al., 2003) 10, și 
motivația intrinsecă. 

Este o abordare în echipă care favorizează colaborarea și învățarea reciprocă 
și care valorifică totodată interesele, experiența, cunoașterea și talentele fiecărui 
elev sau student, care își poate găsi locul și rolul din echipă ce i se potrivește cel mai 
bine, învățând de la ceilalți membri, de la profesorul-mentor, dezvoltându-și alte 
cunoștințe și abilități pe parcursul procesului rezolvării de probleme.

5 http://www.spencerauthor.com/pblproblems/ 
6  Jonassen, D. H., & Hung, W. (2008). All problems are not equal: Implications for problem-based 

learning. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 2
7 Barrows, H.S. (1996). Problem-based learning in medicine and beyond: A brief overview. In L. Wil-

kerson, & W. H. Gijselaers (Eds.), New directions for teaching and learning, No.68 (pp. 3-11). San Francisco: 
Jossey-Bass.

8 Norman, G. R., & Schmidt, H. G. (1992). The psychological basis of problem-based learning: A review 
of the evidence. Academic Medicine, 67(9), 557-565.

9 Gijbels, D., Dochy, F., Van den Bossche, P., & Segers, M. (2005). Effects of problem-based learning: A 
meta-analysis from the angle of assessment. Review of Educational Research, 75(1), 27-61.

10 Dochy, F., Segers, M., Van den Bossche, P., & Gijbels, D. (2003). Effects of problem-based learning: A 
meta-analysis. Learning and instruction, 13(5), 533-568.
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Problema noastră este cum facem să aducem în cât mai multe școli și clase 
o astfel de abordare pentru că, așa cum remarca Ertmer. ”în ciuda potențialelor 
beneficii ale PBL, multor educatori le lipsește încrederea sau cunoașterea pentru 
a o utiliza” (Ertmer & Simons, 2006/ 11; Onyon, 2005 12). Este adevărat că foarte 
puțini profesori au beneficiat de o pregătire temeinică în domeniul strategiilor/ 
abordărilor novatoare de predare și această lipsă trebuie urgent suplinită la nive-
lul pregătirii profesionale inițiale și continue, fiind apoi dublată de oportunități de 
asistență și practică alături de mentori – profesori care deja implementează la clasă 
astfel de abordări. 

Ar fi necesară și crearea unei baze de date cu cât mai multe modele, culese 
atât din România cât și din alte țări. Este ceea ce ne-am propus să facem în cadrul 
CREER – Centrul de Resurse pentru Eco-bio Educație, Reziliență și Sustenabilitate 
(12.)

Acum, după ce criza pandemiei a obligat toți profesorii să adopte predarea on-
line, o soluție la problema inechității accesului la educație o poate constitui cea 
propusă de Comisia de Educație a ONU13, care va fi susținută și prin programe de 
finanțare. Soluția propusă se bazează în principiu pe tehnologia flipped learning, pe 
existența unor Centre naționale de educație, unde materialele de predare a conți-
nutului să fie pregătite de cei mai buni și talentați profesori – care vor fi denumiți 
profesori de conținut și pe asigurarea accesului la internet și tehnologia IT oriun-
de în țară. Aceste materiale vor fi disponibile online pentru a fi accesate de elevi și 
cadre didactice oriunde pe teritoriul țării – în școli, acasă – iar în școli sau centre de 
învățare din comunități mai izolate vor lucra profesorii de suport, tutorii, care 
îi vor ajuta pe elevi să lucreze practic pe și cu conținuturile pregătite de profesorii 
de conținut de la Centrul național. Dar implementarea unei astfel de soluții cere 
decizie, timp și finanțare.

Până atunci, nu este obligatoriu ca profesorii care nu au încă experiență în 
abordările pedagogiei moderne să înceapă cu întregul ciclu PBL și proiecte comple-
xe. În funcție de obiectivele stabilite, de nivelul de clasă, ei pot utiliza doar unul sau 
mai multe din elementele esențiale ale abordării PBL. De exemplu, chestionarea, 
evaluarea unei probleme sau teme cu ajutorul rutinelor de gândire create acum 
aproape 15 ani, la Harvard, în cadrul ”Proiect 0” (Making thinking visible)14 De 
la crearea lor, aceste rutine de gândire au fost utilizate cu succes de profesori din 

11 Ertmer, P. A., & Simons, K. D. (2006). Jumping the PBL implementation hurdle: Supporting the 
efforts of K–12 teachers. Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning, 1(1), 5.

12 Onyon, C. (2012). Problem-based learning: A review of the educational and psychological theory. The 
Clinical Teacher, 9(1), 22-26.

13 https://www.ted.com/talks/amel_karboul_the_global_learning_crisis_and_what_to_do_about_
it/transcript?utm_source=EducationCommission&utm_medium=Facebook#t-897149 

14 Ron Rithchard, Mark Church & Karin Morrison, Jossey-Bass (2011), Making thinking visible: How 
to promote engagement, understanding and independece for all learners
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foarte multe țări, la diferite niveluri de clasă, de la preșcolari la liceu și universitate, 
contribuind la conștientizarea și dezvoltarea gândirii (inclusiv a gândirii critice și 
conceptuale) implicate în învățare și cercetare.

De asemenea, profesorii pot adopta la început și alte abordări de instruire in-
teractive și/sau integrate care conțin elemente ale standardului PBL, cum ar fi cele 
de chestionare-cercetare regăsite în unele modele de lecții de literatură, istorie, ști-
ințe naturale sau STEM, găsirea și gestionarea de resurse informaționale (curati-
on), elemente de creare de soluții, lucru în grup, implicarea elevilor în organizarea 
propriei învățări, dezbateri, jurnalism, organizarea comunicări/ campanii publice 
pentru susținerea unei cauze – pe care le regăsiți în site-ul CREER sau în Epic guide 
for students ownership, unde autorul a strâns multe din experiențele și modelele 
unor profesori inovatori (A.J.Juliani, 2017 15). Un alt model de transformare a învă-
țării prin implicarea în rezolvarea problemelor comunității se regăsește în învățarea 
comunitară (Heather Wolpert-Gawron, Service learning, Edutopia, 2017 16) și în mo-
delul școlilor comunitare din România (ex. Școala Centru al comunității) 

Elementele și modelele există deja, pentru orice materie și nivel de clasă. Ele au 
nevoie doar să fie promovate și implementate cu ajutorul unui corp de profesori-men-
tori, aleși și pregătiți pentru a deveni consilieri educaționali și susținuți pentru a pu-
tea lucra alături de ceilalți profesori – în școli și în sesiunile de pregătire profesională 
din vacanțe, așa cum se întâmplă în alte țări unde inspectorii școlari, de exemplu, 
sunt în primul rând mentori și consilieri ai profesorilor și nu simpli controlori.

Pentru asigurarea implementării cu succes a Învățării prin proiecte, Prof. Vin-
cent R. Genareo și Prof. Dr. Renee Lyons 17 propun o abordare în pași a procesului. 
Prin împărțirea ciclului PBL în șase pași, un profesor care a experimentat deja 
câteva din elementele ciclului poate începe să conceapă, implementeze și evalueze 
Învățarea bazată pe probleme în propria clasă. Iată cei șase pași: 

Pasul unu: Identificarea rezultatelor / ce vei evalua 
Învățarea bazată pe probleme se potrivește cel mai bine cu rezultatele unui 

curs orientat pe procese, cum sunt colaborarea, cercetarea și rezolvarea de proble-
me. Ea poate ajuta elevii/ studenții să achiziționeze un nou conținut sau cunoaștere 
conceptuală, sau să dezvolte abilități și obiceiuri specifice unei discipline, cum sunt 
scrierea, comunicarea, cercetarea documentară, gândirea critică sau computaționa-
lă, găsirea unor soluții, crearea unor prototipuri etc.. După determinarea rezultate-
lor de învățare ale unui curs și derularea procesului de învățare, profesorul dezvoltă 
demonstrații formative și cumulative pentru a măsura rezultatele procesului de în-
vățare. Mijloacele potențiale de evaluare ale PBL sunt interacțiunile de grup, forme-

15  A.J.Juliani  (2017), http://ajjuliani.com/epic-guide-student-ownership/ 
16 https://www.edutopia.org/blog/what-heck-service-learning-heather-wolpert-gawron / 
17 Vincent R. Genareo și Prof. Dr. Renee Lyons, http://www.facultyfocus.com/articles/instructio-

nal-design/problem-based-learning-six-steps-to-design-implement-and-assess/ (2015)
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le de autoevaluare sau de evaluări ale colegilor, reflecțiile asupra propriei învățări, 
textele elaborate, rubricile, comunicările publice sau prototipurile create. 

Pasul doi: Conceperea scenariului unui proiect de învățare bazată pe 
probleme

După stabilirea obiectivelor și modalităților de evaluare a învățării, profesorul 
trebuie să conceapă scenariul de desfășurare a proiectului, care înglobează o pro-
blemă ce va fi identificată printr-un proces de brainstorimng la care participă toți 
elevii/ studenții. Rolul profesorului este să identifice în conținutul materiei sale 
o problemă complexă, care este legată și de experiențele de viață ale elevilor.   Nu 
este dificil să identifici problemele din domeniul tău; cheia este să elaborăm pen-
tru elevi/ studenți un scenariu care va scoate în evidență acele tipuri de gândire, 
de discuții, de cercetare și învățare care trebuie sa aibă loc pentru a putea atinge 
obiectivele de învățare stabilite. Scenariile trebuie să fie motivante, interesante și 
să genereze discuții bogate.

Pasul trei: Introducerea Învățării prin probleme (PBL)
Dacă PBL este o abordare nouă pentru elevi/ studenți, profesorul poate exersa 

împreună cu ei pe o ”problemă ușoară”, cum ar fi cea a conservării și reciclării corec-
te (Ross Cooper, Haccking PBL, pag. 37) 18. După ce profesorul îi grupează pe elevi/ 
studenți și le dă timp pentru o scurtă versiune de PBL, poate introduce așteptările 
însărcinării principale, rubricile și termenele de timp. Apoi lasă grupurile să citeas-
că scenariul. Există și varianta ca profesorul să conceapă mai multe scenarii, câte 
unul pentru fiecare grup – toate adresând aceeași problemă.  

Pasul patru: Cercetarea (ambalează învățarea în cercetare)
În învățarea bazată pe probleme, cercetarea începe cu sesiuni de brainstorming 

în grupuri mici, unde elevii/ studenții definesc problema și determină ce știu ei 
despre aceasta (apelează la cunoașterea anterioară), ce au nevoie să afle/ învețe mai 
mult despre ea (stabilesc temele de cercetare), și unde au nevoie să caute pentru a 
găsi date (cărți, baze de date, site-uri, conduc interviuri etc.). Grupurile ar trebui să 
scrie problema ca pe o declarație sau o întrebare de cercetare. Probabil că vor avea 
nevoie de asistența profesorului - fără întrebări bune de cercetare, procesul ar pu-
tea să fie ne-direcționat sau mult prea specific. ”A beautiful question is an ambitious 
yet actionable question that can begin to shift the way we perceive or think about some-
thing—and that might serve as a catalyst to bring about change.” Warren Berger” (Ross 
Cooper, Haccking PBL, pag. 39) 

Elevii/ studenții trebuie să decidă apoi care sunt rolurile în grup și să desemne-
ze responsabilitățile de cercetare a temelor care le sunt necesare pentru a înțelege 
pe deplin problema. Apoi ei dezvoltă în grup o ipoteză inițială pentru a-și “testa” 
soluția cercetării. 

18 Ross Cooper & Erin Murphy (2016), Hacking Project Learning
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De reținut: întrebările de cercetare și ipotezele se pot modifica dacă elevii/ 
studenții găsesc informații care dezmint convingerile lor inițiale. 

Pasul cinci: Performanța produsului
După etapa de cercetare, elevii/ studenții creează produse și prezentări care 

sintetizează cercetarea lor, soluțiile și învățarea. Formatul demonstrațiilor cumu-
lative depinde exclusiv de profesor. Unii preferă ca prezentările să ia forma unui 
târg de științe. Învățăceii găsesc singuri resursele pentru a-și dezvolta cunoașterea 
de bază, care furnizează informații despre înțelegerea lor, și își prezintă în mod 
colaborativ descoperirile către o audiență reală, incluzând una sau două soluții, sub 
forma unor afișe, filme etc.

Pasul sase: Evaluarea
În timpul pasului de evaluare al învățării bazate pe probleme, se evaluează pro-

dusele și performanțele de grup. Se pot utiliza fișe cu rubrici, pentru a determina 
dacă învățăceii au comunicat clar problema, contextul, metodele de cercetare, so-
luțiile (fezabile și bazate pe cercetare) și resursele, și pentru a decide dacă membrii 
grupului au participat semnificativ. Profesorul ar trebui să ia în considerare ideea 
de a-i pune pe învățăcei să-și scrie reflecțiile despre propria învățare (incluzând ce 
au învățat despre conținutul capitolului și despre procesul de cercetare) - în fiecare 
zi și la încheierea proiectului. 

Procesul învățării bazate pe probleme funcționează realmente ciclic. De exem-
plu, un profesor ar putea preda cursul de economie și dezvolta un scenariu despre 
străzile aglomerate din jurul școlii. După ce grupurile citesc scenariul, ei dezvolta 
ipotezele inițiale despre motivul pentru care străzile sunt aglomerate și cum se poa-
te rezolva problema. Dacă unul din grupuri crede ca sunt aglomerate pentru că sunt 
prea înguste și soluția este să le lărgească, cercetarea următoare despre impactul 
economic și de mediu i-ar putea informa că lărgirea nu este fezabilă. Ei vor trebui sa 
sară înapoi la pasul patru, să discute alte ipoteze și să înceapă altă cale de cercetare. 
Acest tip de strategie pedagogică orientată pe proces, auto-direcționată, îi poate 
pregăti pe elevi pentru cariere de succes după absolvirea școlii.  



Educația MaST – o poveste cu și despre matematică, 
științe și tehnologii

Klaus Nicolae Micescu

„Așa ar trebui sa fie școala românească [precum în atelierele MaST]. Ar fi necesar 
să înceapă o nouă eră a învățământului nostru. Nu am fost dependenți de profesori, 

am descoperit singuri ce învățam.” (Corina, elevă din Călărași)

”Lumea MaST este de fapt lumea în care trăim. Cu greu găsim aspecte ale vieții co-
tidiene în care să nu intervină noțiuni de matematică, științe sau tehnologii. Prin 
educația MaST le cunoaștem și le explicăm pentru a le îmbunătăți, într-un final, 
pentru folosul generațiilor de acum, dar și a celor care vor urma.” 1

Arta de a bate pasul pe loc
Studiul de impact realizat în 2001 (publicat în 2002), Școala la răscruce2:

“Cunoașterea transmisă în învăţământul nostru, în general,  și în cel obliga-
toriu, în special, este prezentată încă mai ales ca produs. Se oferă produse cogni-
tive finite, prefabricate, și se stimulează preponderent exerciţiile și capacităţile 
reproductive ale elevilor. […] Numai circa 10% din exerciţiile cognitive propuse 
elevilor în toate manualele din învăţământul obligatoriu au tangenţă cu viaţa prac-
tică. Elevii nu sunt învăţaţi să lucreze la” proiecte”, să rezolve probleme de viaţă, 
sau să descopere cum procedează adulţii performanţi pentru a aborda problemele 
lor. Sursele de învăţare dominante sunt manualul și caietul de notiţe. Ideea de 
surse alternative de învăţare, de căutare și utilizare a surselor de cunoaștere încă 
este departe de a pătrunde efectiv în învăţământul nostru. [...] Prea puțin loc se 
acordă formării pentru gestionarea înțeleaptă a vieții personale. Cunoștințele dis-
ciplinare sunt insularizate, fără a se stimula punerea lor în relație. Toate acestea și 
probabil altele similare solicită o schimbare radicală a concepției cadrelor didactice 
despre cunoașterea propusă spre învățare elevilor”. (coord. Vlăsceanu, 2002, vol. 
I, p. 871.).

Studiul longitudinal realizat în 2011, adică după 10 ani, pe un eșantion de 
aprox 3080 de elevi și 800 de profesori din județele Cluj, Iași, Sibiu, Mehedinți 
și Călărași, în cadrul proiectului POSDRU/85/1.1/S/58914 intitulat MaST Networ-

1   Cătălin Mosoia – Prefața la Manualul de calitate MaST , 2013, Atelier didactic, București
2   Vlăsceanu, L., coord., Școala răscruce – Schimbare și continuitate în curriculumul învățămân-

tului obligatoriu, Editura Polirom, 2002



I. EDUCAȚIE PENTRU TRANZIȚIA GLOBALĂ / 673

king, calitate în dezvoltarea competențelor cheie de matematică, științe și tehnologii, 
ne furnizează concluzii,  în mare parte, asemănătoare: în general, învățarea este 
centrată pe asimilarea de cunoștințe,  cadrele didactice  ”preferă modelele în care 
elevul este pasiv, fără iniţiativă, fiind solicitat doar să reacţioneze la iniţiativele pro-
fesorului. [...] marea majoritate a elevilor declară că le este mai ușor să memoreze 
informaţiile decât să le aplice sau să le sintetizeze”3 

Rezultatele testelor PISA4 (2018), după alți șapte ani: România are cele mai 
slabe rezultate din ultimii 9 ani la testele PISA. Scorul obținut este în scădere față 
de ultimele două testări la care România a participat (2012 și 2015) la toate cele 
trei domenii testate: citire, matematică și științe, potrivit rezultatelor PISA  2018 
publicate de către directoratul pentru Educație al Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OECD). Procentul de analfabetism funcțional este de 44%, 
în medie, în creștere față de 2015. 

O singură concluzie:
Educația furnizată după modelul curricular actual, în care întregul proces este 

centrat pe un șir de discipline care niciodată nu compun o imagine completă a rea-
litatății înconjurătoare, s-a dovedit a nu mai corerspunde cu evoluția cunoașterii și 
a tehnologiilor.

O soluție viabilă: Atelierele de Inovare și Creativitate MaST (AIC-MaST)
Atelierele de Inovare și Creativitate MaST (AIC) au fost create și pilotate în peri-
oada 2011 – 2013 în cadrul proiectului POSDRU/85/1.1/S/58914 intitulat MaST 
Networking, calitate în dezvoltarea competențelor cheie de matematică, științe și tehno-
logii,  în 300 de școli din 5 județe care aparțin la 5 regiuni ale țării. 

Conceptul MaST Networking a fost transferat în perioada 2017-2019 la 3 licee 
din Bulgaria în proiectul transfrontalier româno-bulgar ROBG-165 cu titlul CBC for 
MaST education5.

Actualmente, AIC –urile funcționează, în majoritatea cazurilor, în afara orelor 
de curs obligatorii, acolo unde există profesori dedicați, și au menirea de a reprezen-
ta medii educaționale de formare și dezvoltare a competenţelor știinţifice și tehnice 
ale elevilor ca o compensare a interesului tot mai scăzut față de disciplinele MaST.  
Sperăm ca în viitor AIC-urile să intre în trunchiul comun obligatoriu atât la gimna-
ziu, cât și la liceu. 

În cadrul Atelierelor de Inovare și Creativitate profesorii și elevii derulează 
proiecte interdisciplinare MaST. 

3   Iosifesc u, Ş., coord.,  Studiu longitudinal pentru monitorizarea şi evaluarea accesului la com-
petenţe MaST, proiect POSDRU/85/1.1/S/58914, Bucureşti, 2011

4     https://www.edu.ro/rezultatele-elevilor-din-rom%C3%A2nia-la-evaluarea-interna%C8%9Bi-
onal%C4%83-pisa-2018

5   http://mast-education.eu/
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Proiectul interdisciplinar MaST este un proiect de învăţare-cercetare creat de 
către un colectiv de profesori și elevi pe o temă interdisciplinară din zona discipli-
nelor matematică, științe, tehnologii. 

Activitatea în Atelierele de Inovare și Creativitate MaST a fost reglementată 
prin Metodologia Competiţiei Școala MaST-Top.  Conform acestei metodologii ateli-
erele își pot expune lucrările rezultate în urma unei activităţi de 4-6 luni într-o ex-
poziţie organizată la nivel județean, cu jurizare, în urma căreia se atribuie titlurile 
de ”Școală MaST Top” atelierelor care întrunesc anumite criterii. 

Instituții abilitate din județele Călărași, Sibiu, Cluj și Iași organizează o serie de 
manifestări (expoziții, festivaluri ale științelor, competiții etc) prin care atelierele 
au ocazia de a-și prezenta lucrările/proiectele6.

De ce învățarea în Atelierele de Inovare și Creativitate MaST  
este o altfel de învățare ? 
Experiența de nouă ani de organizare de expoziții MaST și de coordonare de ateliere 
de inovare și creativitate ne asigură competența de a afirma că învățarea în AIC-uri 
completează într-un mod fericit învățarea academică, pe discipline, iar consecințele 
au un impact pozitiv asupra evoluției viitoare a  elevului.

Considerăm că în acest moment atelierele de inovare și creativitate reprezintă 
o soluție de apropiere a învățământului nostru de aștepările de schimbare ale ele-
vilor, dar și un exercițiu de antrenare a elevilor pentru o bună integrare pe piața 
muncii. 

Atelierele de Inovare și Creativitate MaST nu reprezintă o disciplină nouă, ci în 
mod cert ele reprezintă un nou mediu educațional în care li se oferă elevilor șansa 
de a fi creativi. 

Atelierele MaST  pot coexista cu orele didactice obișnuite și ele vin să pună în 
practică, într-un mod integrat, cunoștințe de matematică, fizică, chimie, biologie și 
tehnologii.

Dacă învățarea disciplinelor MaST în orele didactice tradiționale, de multe ori 
și pentru mulți elevi este plictisitoare și dificilă, învățarea în ateliere este susținută 
de schimbarea paradigmei de învățare.    

Superioritatea învățării în ateliere apare inevitabil prin modificarea în profun-
zime a două aspecte: organizarea și principiile învățării. 

Organizarea în ateliere înseamnă ”dispariția zidurilor” dintre clase și discipline 
și posibilitatea ca la un atelier să participe elevi din clase diferite și chiar de vârste 
diferite. Totodată, atelierele permit participarea la activități, simultan, a mai mul-
tor profesori de discipline diferite. Comunicarea dintre profesori și elevi se schimbă 
în mod fundamental în urma consacrării unei relații de tipul ”mentor – ucenic”. 

6   Calendarul evenimentelor www.mast.education 



Mentorul își pune în valoare studiile și experiența de viață, iar ucenicul își descope-
ră talentele și își pune în valoare aptitudinile prin participarea la dezvoltarea unui 
proiect comun. Așadar, mediul de legătură între mentori și ucenici îl reprezintă pro-
iectul educațional MaST, un proiect de învățare-cercetare  creat de către un colectiv 
de profesori și elevi pe o temă interdisciplinară.

În plus, învățarea nu se mai întâmplă urmărind un subiect disciplinar, ci echipa 
își asumă realizarea unui proiect care reprezintă în fapt abordarea  unei teme in-
tegratoare, în care este necesară utilizarea cunoștințelor din mai multe discipline. 

Prin urmare, învățarea se produce într-un mediu de tip atelier și nu se sfârșește 
acolo, procesul continuând acasă, în biblioteci, centre de cercetare, laboratoarele 
unor înstituții/întreprinderi, muzee, grădini botanice sau zoologice, parcuri natu-
rale etc. Este o învățare bazată pe cooperare, diferențiată după aptitudini și ritm 
individual de învățare, o învățare care responsabilizează. Fiecare membru al echipei 
își asumă anumite sarcini în relație cu ceea ce este capabil să ducă la bun sfârșit. 

Responsabilizarea prin asumarea și îndeplinirea anumitor sarcini de lucru este 
reglată și de faptul că finalizarea proiectului depinde de aportul fiecărui membru al 
atelierului. 

Multe dintre argumentele relatate mai sus sunt sintetizate din cele mai auto-
rizate surse de care trebuie să ţinem cont în procesul educaţional și anume vocile 
beneficiarilor direcţi: elevii.

Raportul privind studiul de impact de tip Focus Grup7 conchide în mod catego-
ric cu aprecierea că “Atelierele de Inovare si Creativitate MaST se înscriu în tendințele 
europene ale reformei curriculare: orientarea formării spre dezvoltarea competen-
țelor, reducerea fragmentării și încurajarea inter-, trans- și multidisciplinaritătii, 
introducerea unor opțiuni pentru elevi acolo unde nu există, pedagogia centrată pe 
proiecte.” 

În loc de concluzii: ce spun elevii, ce spun profesorii participanți8 
Întrebarea nr. 1 : “Prezentați pe scurt participarea dumneavoastră în atelierul MaST 

și așteptările legate de acesta.“
“Atelierul nostru a creat modalități directe de calcul a concentrațiilor izoto-

pilor. După finalizare am îndrăgit și partea de chimie și cea de fizică. Am făcut și 
aplicatii pe probabilități. Elevii au solicitat continuarea AIC și realizarea de noi pro-
grame pe aceeași structură.”  (elev I.D.F., Sibiu)

“A fost o experiență extraordinară. Din toată perioada mea de profesor de fi-
zică a fost una din cele mai interesante experiențe. Fiind profesor de fizică, am 

7   Micescu, N.K., coord.,  Manual de calitate MaST, Editura Atelier didactic, Bucureşti, 2013
8   Coman, Ioana – extrase din Rezultatele cercetării: “-Atelierele de Inovare si Creativitate MaST- un 

cadru de construire și dezvoltare  a  competențelor cheie.”
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realizat că elevii,  pentru a fi atrași de fizică și a o îndrăgi,  pot fi implicați în activi-
tăți experimentale în cadrul proiectului. Proiectul și-a îndeplinit misiunea, a atins 
obiectivele propuse, comunicarea între elevi și profesori a fost fructuoasă, elevii 
fiind foarte încântați.“ (profesor M.P., Iași)                                                

Întrebarea nr. 2 (elevi) : “In ce fel te-au ajutat să înveți activitățile din AIC ?“
“Proiectul MaST ne-a învățat să învățăm. Cea mai ușoară  cale de a învăța este 

activitatea practică. MaST ne-a combinat unele din cele mai grele materii și ne-a 
învățat să înțelegem aceste discipline și nu am mai fugit de ele.  Ne-a făcut să privim 
din alt punct de vedere materiile grele și să ne apropiem de ele. Adică altfel decat la 
ore.” (elev Ștefan , Călărași)

“Elevul învață mai ușor când caută singur răspunsuri, informații. Eu cred că și 
la 50 de ani nu voi uita ce am învățat acum. Ar fi bine ca și cei ce vin după noi să aibă 
oportunitatea pe care am avut-o noi.“  (Carla, Calarasi, Sc. N.)

Întrebarea nr. 2 (profesori) : “Cum ați caracteriza procesul de învățare în cadrul 
AIC ?”

“Eu cred că esențial a fost că învățarea în cadrul atelierului a fost o învățare 
centrată pe elev, fiecare a participat în funcție de interesele sale, a creat, și-a valori-
ficat capacitățile și și le-a dezvoltat.“  (profesor C.M., Mehedinți)

 “Aș vrea să scot în evidentă un alt aspect al învățării și anume comunicarea. 
Elevii au învățat să accepte părerilor celor de lângă ei, să discute în grup și să ajungă 
la o concluzie, la o decizie. S-au creat legături între elevi și între profesori, superioa-
re celor obișnuite.“ (profesor A.C., Sibiu)

Întrebarea nr.3 : “Care au fost cele mai utile lucruri învățate? Dar cele mai surprin-
zătoare ?”

 “M-a surprins că un elev slab la învățătură a venit cu idei foarte bune, care au 
prins viață.” (profesor M.M., Iași)

 “Am învățat să ascult și să respect pe ceilalți și opiniile lor; am învățat sa cedez 
în fața argumentelor celorlalți.” (Gianina,  elevă din Iași)

 “Surprinzătoare creativitatea elevilor, participarea și implicarea în proiect, 
ideile neașteptate din partea lor.” (profesor C.N., Călărași)

“M-a surprins eficiența cu care s-au organizat elevii deși, aparțineau unor clase 
diferite, cu orare diferite.”  (profesor A.C., Sibiu)

“Surprinzator : au vrut să vină să lucreze și duminica. Asta pentru că au învățat 
într-un alt cadru.” (profesor G.E., Mehedinti)

“O idee nouă poate fi valoroasă indiferent cât de pregătit este cel care o emite. 
Creativitatea nu este întotdeauna legată de performanțele scolare.”     (profesor 
G.G., Sibiu)



Școala de la Bunești: Citește și construiește
Lege et labora

Petre Guran, Ana-Maria Goilav

Câteva date
•  școală de vară în desfășurare, 12 sesiuni (2008-2019), exerciţii de reflecție 

asupra câtorva dintre marile cărți ale umanității și machete de studiu de arhitectu-
ră, scara 1:1

•  870 studenți, 100 profesori invitați (arhitectură, artă, științe exacte și uma-
niste), 16 meșteri și echipele lor, săteni

•  7 monostructuri – experimente constructive, inovaţii cu tehnici contempo-
rane și materiale naturale (lemn, pământ, cărămidă, piatră) 

•  o cronică de șantier: Acasă. Școala de la Bunești. Oameni, cărți, case, Ana-Ma-
ria Goilav și Petre Guran, București, Editura Universitară Ion Mincu, 2017

•  identificăm potenţialul arhitecturii vernaculare pentru creaţia contempora-
nă și promovăm cultura arhitecturală prin relevee, chestionare, consemnări de tip 
reportaj

•  formăm cea mai tânără generaţie de reprezentanţi ai tradiţiilor creative

www.bunesti.ro

Tradiţii creative și materiale naturale în arhitectura contemporană
Ce este, totuși, tradiţia? - student la arhitectură, octombrie 2018

Școala de la Bunești își propune, de 12 ani, o reflecţie activă, sub forma unui 
șantier experimental, pe tema tradiţiei în arhitectură. Profesori, studenţi și meș-
teri, am construit până astăzi mai multe machete de studiu la scara omului, 1:1, 
realizate exclusiv din materiale naturale și în mare parte locale: lemn, pământ, 
cărămidă arsă, piatră. Totul se întâmplă într-o poiană de pe Valea Vâlsanului, din 
satul Zărnești, comuna Mălureni, judeţul Argeș. O moșie pierdută și recuperată, 
expropriată de regimul comunist și redată astăzi publicului larg sub forma unui 
parc de arhitectură unic în România, care găzduiește o comunitate universitară 
emergentă. 
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În 2008, când am început lucrul la prima machetă, prezenţa noastră a fost în-
tâmpinată în vecinătatea rurală de curiozitate reverenţioasă faţă de orășenii care se 
întorc la pământ, amestecată cu mitologia politică postcomunistă a revenirii boieri-
lor. Doar că, spre surprinderea localnicilor, care se modernizează alert cu polistiren, 
faianţă și ţiglă de tablă, „boierii” au început să ridice ziduri venite parcă din adâncul 
timpurilor, cu cele mai modeste materiale: fundaţii din pământ, pereţi de chirpici, 
tavane din nuiele, învelitori din șiţă. O arhitectură părăsită în România de astăzi 
din raţiuni progresiste, considerată inferioară tehnologic și aflată astfel în mod ne-
drept la limita legalităţii, în lipsa normativelor specifice de construcţii.

Istoria „ilegală” a arhitecturii
Una dintre cele mai diseminate știri în mediul online recentă vreme este aceea că 
Sagrada Familia, faimoasa catedrală neterminată a lui Gaudi din Barcelona, nu are 
autorizaţie de construire. Nici biserica episcopală din Curtea de Argeș nu are auto-
rizaţie, nici Sfântul Nicolae Domnesc; mai mult ca sigur, nu au nici memoriu teh-
nic, nici expertiză de structură, nici ștampilă de verificator! Realizăm că practica 
este răspândită la monumentele din întreaga Muntenie – ne găsim de-a dreptul în 
faţa constatării că întreaga istorie a arhitecturii premoderne universale este, din 
perspectiva viziunii contemporane birocratice, ilegală. În raport cu normativele de 
construcţie actuale, vechile arce și bolţi din zidărie nu sunt cu putinţă. Aceste nor-
mative constituie de altfel principalul motiv pentru care materialele naturale sunt 
astăzi ostracizate în zona preocupărilor pentru design, în registrul finisajelor, al 
„cojii” arhitecturii, al peretelui nestructural și al termoizolaţiilor. În paralel, oda-



I. EDUCAȚIE PENTRU TRANZIȚIA GLOBALĂ / 679

tă cu filosofia caselor pasive energetic și a locuirii etanșe, așa numita arhitectură 
ecologică încearcă să se impună ca versiunea la zi, ameliorată, a acelei arhitecturi 
premoderne care folosea materiale naturale, și promite o ofertă de nerefuzat, prin 
noua generaţie de materiale reconstituite, materiale inerte, ideale pentru proiec-
tant și constructor, dar nu pentru beneficiar. Lemnul lamelar și panourile CLT 
(cross-laminated-timber) sunt preferate lemnului masiv, ca de altfel orice fibră ve-
getală descompusă și folosită ca ingredient pasiv în diverse combinaţii de prefabri-
cate portante sau de închidere.

Între arhitectură și design, locul face în mod dramatic diferenţa. Dacă designul 
este prin natura lui nomad, circulând astăzi cu tot mai mare ușurinţă dintr-o parte 
în alta a lumii, locuinţele păstrează încă ceva din rezultatul sedentar, unic și irepe-
tabil al confruntării noastre cu locul: confruntare a culturii, nevoilor și capriciilor 
contemporane cu memoria locului, a ambiţiilor efemere cu bunul gust și buna mă-
sură etern valabile.     



680 / Caiet documentar 5 Calitatea vieții

De la zid la vid. Timpul arhitecturii
Arhitectul modern a fost educat să se preocupe de vid, de golul obţinut prin deli-
mitarea spaţiului, în timp ce arhitectul premodern crea pornind de la masă, de la 
zid. Cele două moduri de gândire opuse ţin de căderea arhitecturii din orizontul 
artelor liberale (știinţele umane) în lumea artelor spectacolului, de supunerea ei 
mecanismelor de consum și astfel, de raportarea recentă la arhitectură ca la un alt 
tip de marfă. Din fosta artă a reflecţiei și a discernământului, a vastei erudiţii, nu 
a mai rămas mare lucru. Noua arhitectură se justifică exclusiv prin apartenenţa la 
cultura industrială, tehnologică și prin calitatea de a epata, instant și facil, gustul 
public alterat de globalizarea falsului.  

Pe de altă parte, principala resursă a arhitecturii premoderne o reprezenta 
timpul. Tradiţia este un proiect ereditar, care începe într-o generaţie și se termină 
în alta. Constructorul premodern nu este un inventator solitar, ci mai degrabă un 
inovator discret și autentic, care pornește de fiecare dată din pole position, de la 
descoperirile părinţilor săi. Șantierul tradiţiei, în care fiecare asiză este o generaţie 
fixată în mortarul unei istorii imemoriale, a fost pentru prima dată abandonat de 
arhitectul modern. Prestator de servicii grăbit, asemeni lumii în care trăiește, el nu 
mai are timp și a învăţat să înlocuiască, încă din școală, compentenţa cu competiti-
vitatea. De cele mai multe ori private de răgazul problematizării, proiectele lui sunt 
un asamblaj eficient de prefabricate, detalii standardizate și materiale profesionale, 
dublate de o sumă tot mai mare de normative, agremente și certificări tehnice. 

Privit astăzi, filmul șantierului tradiţional pare neverosimil, pentru cantitatea 
inacceptabilă de timp implicat în construcţie. Lemnul dezhidratat azi în autocla-
vă era păstrat la uscat, pe vremuri, 7 ani, pentru a fi bun de pus în operă. Varul 
stins stătea în gropi, înainte de a deveni mortar într-o zidărie portantă, cel puţin 
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3 ani. Lutul trebuia pregătit cu un an înainte, frământat și lăsat să treacă prin-
tr-un îngheţ. În plus, toate materialele naturale pentru construcţie se recoltau sau 
exploatau nu numai dintr-un anumit loc, ci și la un anumit moment: în repaos 
vegetal, uneori după mutilări controlate în cazul arborilor, precum tăierea coroanei 
sau incizii la bază cu scopul obţinerii unor componente „specializate”, în funcţie de 
rolul jucat în construcţie. Abia apoi, după o lungă așteptare, putea să înceapă șan-
tierul propriu-zis. Deși o casă de pământ se ridica repede, într-o vară, nu se locuia 
decât începând cu anul următor. Finisajele cu pământ sunt de altfel unele dintre 
cele mai cronofage lucrări: fiecare strat de tencuială are nevoie de cel puţin 14 zile 
de uscare, înainte să fie aplicat următorul. În sfârșit, casele din materiale naturale 
presupuneau un timp ritmic de întreţinere, care se suprapunea peste calendarul 
sărbătorilor religioase, dând astfel fiecărei mâini noi de lipitură sau spoială o încăr-
cătură ritualică. 

De aici impasul în care se găsește oricine încearcă să pună faţă în faţă cele două 
lumi ale arhitecturii, situate în sisteme de referinţă antagonice. 

Produs nou, evoluat, al revoluţiei industriale, care și-a declinat vehement orice 
descendenţă profesională și culturală, arhitectul modern se vede astăzi nevoit să 
își accepte eșecul în faţa mașinilor - nu numai a acelora de construit, imprimante 
3d performante, ci și a mașinilor care proiectează, computere și softuri inteligente 
care îl fac, dacă nu încă inutil, cu siguranţă din ce în ce mai irelevant. Cu preţul con-
sumului de energie și al poluării, alte mașini continuă să îi dăruiască noi materiale 
„naturale”, reconstituite și ameliorate, pentru a construi ceea ce el numește iluzo-
riu „arhitectură ecologică”.    

După 12 șantiere, la Școala de la Bunești am conștientizat incapacitatea omu-
lui globalizat de a mai raţiona contextual, în termenii regionalismului critic - cu 



682 / Caiet documentar 5 Calitatea vieții

alte cuvinte, ai tradiţiei. Chiar și atunci când lucrează cu lemnul, arhitectul con-
temporan are reflexele proiectării în beton armat: nu își poate imagina ușor altceva 
decât o structură în cadre, din stâlpi și grinzi, nu are cum intui ipostaze alternative 
ale materialului structural, cum ar fi centurile sau contravântuirile difuze în masa 
unei perete din pământ compactat. În mintea lui, îmbinările din lemn nu se mai fac 
inteligent, prin chertări care ţin cont de musculatura fibrei, ci arată ca niște noduri 
rigide din beton armat, paralizate mecanic cu plăcuţe și prinderi metalice, care lu-
crează împotriva naturii materialului. Convinși că standardizarea este calea supe-
rioară în scopul reglementării calitative a materialelor, facem eforturi să o aplicăm 
șiţei, trestiei, paielor, pământului, pietrei, ignorând calitatea locală, vernaculară, 
inefabilă a materialelor naturale. Oare este trestia recoltată iarna în Delta Dunării 
soluţia naturală pentru învelitorile caselor din Austria? Sau șiţa din lemn de răși-
noase de la munte potrivită pentru casele din Bărăgan, sau chirpiciul cu argilă din 
carierele Moldovei la locul lui în zidurile din Tulcea? 

Arhitectura cu materiale naturale a murit, la fel cum au murit latina sau grea-
ca veche. Însă asemeni limbilor moarte, arhitectura materialelor naturale rămâne, 
la Școala de la Bunești, pe Valea Vâlsanului, aproape de Curtea Domnească de la 
Argeș, indispensabilă edificării omului.

Ana-Maria Goilav

Manifestul Școlii de la Bunești
Cu cât viaţa în oraș devine mai sofisticată și mai confortabilă, cu atât nevoia de 
simplitate devine mai mare. „Bucuriile esenţiale” rămân bucuriile primordiale. 
Atelierele de la Bunești nu propun o alternativă la locuirea sedentară urbană, ci 
construiesc structuri care invită la un stagiu complementar de locuire minimală, 
ascetică, în mijlocul naturii. Sunt ateliere de arhitectură a adăposturilor, a minimu-
lui necesar. Simplitatea cultivată la Bunești este un mod de viaţă. Curajul acestei 
simplităţi este radical diferit de confortul senzual al minimalismului modern.

MONOSTRUCTURA
Poiana de la Bunești este un mare salon sub cerul liber în care se desfășoară 

viaţa unei școli, un plan liber în care „plutesc” locuri, puncte de coagulare a comu-
nităţii cărora le corespund forme structurale, autoportante, de o extremă concizie: 
monostructuri.

Monostructura presupune identificarea totală formă-spaţiu-structură, prin 
angajarea unui singur material, a unei singure tehnici sau a unui singur principiu 
constructiv, de la fundaţie la învelitoare.

Sunt folosite exclusiv materiale naturale: lemn, pământ și piatră. Punerea lor 
în operă reprezintă tema majoră de investigaţie și inovare. Acest purism structural, 
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căruia îi corespunde asceza expresiei, face ca locuinţa să tindă spre o sculptură de 
locuit: monoxilă, monolitică, monogee.

Monostructura este o meditaţie asupra părţii și a întregului. Instrumentul 
acestei meditaţii îl reprezintă modulul.

Prin materialitatea de camuflaj, homocromă și mimetică, construcţia se con-
topește cu locul.

Monostructurile sunt forme pure, controlate de proporţii clasice și impregnate 
de simbolismul numerelor.

Monostructurile sunt așezate cardinal, în lumină, în funcţie de destinaţia lor.
Școala de la Bunești se compune din obiecte casnice la scară mare, realizate de 

mâna omului, extrapolări spaţiale ale patului, mesei, scaunului, devenite astfel lo-
curi pentru somn, masă, discuţii. Lumea acestor structuri primordiale este riguros 
dependentă de scara omului – anthropos methron.

ARHITECTUL-UCENIC
Arhitectul-ucenic nu își propune să producă ceva nou, ci să înveţe. El „face as-

cultare” de materialul natural de construcţie. Este un apologet al materialului viu, 
în stare frustă, pe care îl pune la încercare, căruia îi descoperă energiile constructive 
pentru a se lăsa condus de ele în actul edificării. Arhitectul-ucenic nu este un de-
senator ci un structurist și un constructor. Procesul de execuţie poate fi reversibil.

Poiana de la Bunești a devenit un atelier de machete de studiu la scara 1:1, 
unde detaliile de execuţie se nasc din experiment. Șantierul are rol iniţiatic. Șanti-
erul este o școală vitruviană. Niciodată arhitectul nu știe de la bun început cum va 
arăta în detaliu structura pe care o construiește. Pe o temă de lucru dată, mijloacele 
se descoperă și se îmbogăţesc pe parcurs.

REFERINŢE CULTE, TEHNICI VERNACULARE, UNICATE NO AGE
Sursele de inspiraţie sunt capodopere simultan ale tehnicii constructive și ale 

purităţii formale din arhitectura premodernă, în care materialul de construcţie na-
tural este suveran. Pentru piatră privim în arhitectura armeană și siriană, pentru 
cărămidă în arhitectura romană imperială, pentru lemn în arhitectura nordică, 
pentru pământ în arhitectura mesopotamiană și arabă. La toate acestea se adaugă 
patrimoniul satului românesc. Rezultatul este o formulă proprie, un unicat No Age.

ANAMNEZĂ
Școala de la Bunești evocă în primul rând unul din sensurile vechiului cuvânt 

grecesc schole – „timp liber”, și mai departe eliberarea de timp, ieșirea din timp. A 
construi cu piatră, lemn și pământ înseamnă a-ţi aminti de începuturi, de adăpos-
turile societăţilor arhaice, în cele din urmă a recunoaște Raiul. Construcţia este 
meșteșug iar meșteșugul ţine de revelaţie.
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CASA FACE PE OM.
Deja de mai bine de un secol, casa nu mai are nevoie de cunoașterea transmisă 

prin tradiţie. Pereţii și acoperișul vor putea fi, de la o zi la alta, abandonaţi definitiv 
în lada cu vechituri romantice. Casa se îndreaptă accelerat spre un superprodus 
tehnologic, ireproșabil, de o luciditate sticloasă. Și se îndepărtează de arhitectură.

În noaptea lungă a privegherii artelor și arhitecturii, în inflaţia de eclectisme 
din beton armat, sticlă și metal și rusticisme din piatră, lemn și pământ, creaţia 
finală a atelierelor de la Bunești nu este casa, ci omul.

Omul contemporan care reproduce gesturile ancestrale ale edificării, care se 
îndeletnicește cu arhitectura ca schole, ca hobby exsitenţial, deprinde meșteșugul 
vechi de a gândi și a simţi, de a se bucura. Exerciţiul de arhitectură de la Bunești re-
pune la propriu construcţia în mâinile constructorului. Casa îl construiește pe om.



H) EDUCAȚIE PE TOT PARCURSUL VIEȚII (CONTINUĂ) 

O societate pentru o cultură a învățării:  
„lifelong” și „lifewide”

Mirabela Amarandei

Când coordonatorii acestui volum mi-au propus să contribui cu un text care să ex-
ploreze o temă extrem de generoasă și provocatoare – învățarea pe tot parcursul 
vieții –, adică acum mai bine de 3 luni, aveam în minte că trebuie să aduc în discuție 
câteva provocări globale relevante pentru subiectul nostru, apoi contextul național 
caracterizat mai cu seamă de clivaje care, toate laolaltă, să pună în discuție nevoia 
unor intervenții mai accentuate în ceea ce privește educația permanentă- un su-
biect care aproape că nu există pe agenda publică din România. 

La începutul lui martie, însă, întreaga lume a fost dată peste cap de pandemia 
COVID-19. Viața fiecăruia dintre noi s-a schimbat sub teroarea morții cauzate de 
un dușman invizibil, sisteme întregi de producție sau de servicii publice au fost 
nevoite să se adapteze rapid unei situații cu totul noi, lanțuri comerciale globale 
au fost puse greu la încercare. Auto- izolarea impusă, închiderea temporară a unor 
servicii sau companii, tele-munca și restricționarea unor drepturi individuale, toate 
acestea fac parte din viața ”pe timp de pandemie”. 

O situație cu totul neobișnuită, pe care unii au numit-o ”lebădă neagră”, alții, 
”rinocerul gri”, încercând să surprindă caracterul posibil de anticipat al pandemiei 
cu noul coronavirus. Peste toate provocările globale sau locale, suficient de comple-
xe pentru a testa capacitatea de răspuns și reziliența sistemelor publice și voința 
liderilor, a venit această criză, cu multiplele ei implicații sociale, economice, cultu-
rale, politice.  

Ce au arătat primele luni ale crizei celor preocupați de educație și politici soci-
ale, poate mai mult decât orice, este adâncirea clivajelor, a inechităților între cei cu 
acces la o educație de calitate și cei cu resurse limitate sau lipsă, între cei vulnerabili 
și restul, între cei cu un loc de muncă stabil, sau capabili să își găsească rapid un nou 
job și cei nevoiți să muncească sezonier sau care își pierd locurile de muncă. Fețele 
sărăciei, ale instabilității profesionale, ale accesului limitat sau, și mai rău, ale lipsei 
accesului la servicii publice de educație, sănătate ori protecție socială, sunt astăzi 
în tușe mult mai groase și, pe măsură ce criza se va adânci iar guvernanții nu vor 
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veni cu soluții robuste, aceste inechități se vor accentua și ele. Pentru unii, situația 
ar putea fi fără întoarcere.

Cum se vedea lumea înainte de COVID-19
Secolul nostru este profund marcat de inteligența artificială și de (aproape) ubi-
cuitatea acesteia, de automatizare, (ro)boți, Big Data, Internet of Things, editare 
genetică, biotehnologii și neuroștiințe etc. Ne imersăm în realitate virtuală sau 
augmentată, medicii asistați de roboți transplantează organe sau țesuturi printate 
3D. Dacă Prima Revoluție Industrială a eliberat omul din capcana propriilor limitări 
fizice, această A Patra Revoluție Industrială face posibilă ștergerea sau estompa-
rea granițelor dintre spațiul fizic, lumea biologică și cea digitală, prin intermediul 
tehnologiei. În plan metaforic, putem spune că instrumentele digitale, computerul 
fac astăzi pentru mintea umană ceea ce, acum câteva secole, aburul reușea pentru 
puterea fizică a omului. 

Avansul științific și tehnologic poate seduce, într-adevăr, prin forța cu care 
transformă realitatea fizică, dar acesta generează și provocări majore legate inclu-
siv de creșterea inechităților și polarizarea economică în rândul grupurilor cu un 
grad scăzut de competențe digitale. Automatizarea sarcinilor rutiniere, care nu cer 
creativitate și inovare ridicată, va duce, în mod implicit, la redefinirea profilurilor 
profesionale și la pierderea locurilor de muncă pentru cei slab calificați, sau cu com-
petențe digitale scăzute. În cel mai fericit caz, cei cu competențe modeste vor profe-
sa în locuri de muncă prost plătite. Literatura de specialitate vorbește de câțiva ani 
de dispariția joburilor actuale și apariția altora noi: Frey și Osborne (2013) spun că 
în următorii 20 de ani 47% din actualele joburi vor fi automatizate în Statele Unite 
ale Americii (CEDEFOP, 2018), în timp ce alții- Nedelkoska și Quintini (2018)- afir-
mă că statisticile sunt exagerate și că impactul automatizării asupra joburilor nu va 
fi la scala preconizată de Frey și Osborne (CEDEFOP, 2018). Ce vor face, în această 
situație, cei care nu au avut cu șansa unei școli bune, a celor cu o educație precară? 
Sau cei care rămân fără un loc de muncă și care fie nu știu, fie nu pot accesa forme 
de educație continuă, pentru reinserția pe piața muncii? 

Nu în ultimul rând, fenomene sociale globale vor genera noi presiuni asupra ge-
nerației actuale și a celor viitoare. Aș menționa aici unul dintre fenomenele cu cele 
mai puternice efecte: îmbătrânirea populației, care va modela societatea pe multi-
ple planuri: al serviciilor sociale, al distribuției resurselor, al formării profesionale. 
Dezechilibrele generaționale vor avea impact inclusiv asupra modelelor culturale, a 
structurii sociale și a modului în care construim dialogul inter-generațional. Rapor-
tul EUROSTAT intitulat Ageing Europe. Looking at the lives of older people in the EU, 
atrage atenția asupra perspectivelor de îmbătrânire accentuată a populației europe-
ne: populația de peste 65 de ani va crește cu aproape 50% până în 2050,  în timp ce 
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populația cu vârste între 75 și 84 de ani va crește cu peste 60% (EUROSTAT, 2019). 
Desigur, asta va crește nivelul de dependență a vârstnicilor față de generațiile mai 
tinere, în condițiile în care procentul persoanelor cu vârste mai mici de 55 de ani vă 
scădea cu aproape 10% în același orizont de timp. Adăugăm creșterea speranței de 
viață, datorată în special inovațiilor în medicină, iar tendințele vorbesc de o creș-
tere semnificativă a persoanelor centenare în următorul deceniu: de la 100.000, în 
prezent, la jumătate de milion până în 2050 (EUROSTAT, 2019). Cum se va traduce 
aceasta? Se caută soluții prin care să prelungească viața activă în piața muncii, se 
pune tot mai mult problema alocării eficiente a resurselor și a modului în care soci-
etatea reușește să interconecteze generațiile și să creeze paradigme care să contri-
buie la împlinirea personală și profesională a fiecăruia.  

Pandemia a zdruncinat destul de puternic ideea de globalizare și de interco-
nectare; vom asista, cel mai probabil, la crearea de modele noi de producție locală, 
ca răspuns atât la închiderea granițelor, cât la influența și puterea Chinei. Cu toate 
acestea, încă putem vorbi de o creștere semnificativă a migrației în ultimii ani: nu-
mai în 2019, Europa găzduia 83,2 milioane de persoane născute în alt stat decât cel 
de rezidență (Migration Data Portal, 2020) iar Asia, 83,6 milioane de persoane. Și 
nu e vorba doar despre ”brain drain”- migrația creierelor-, persoane înalt calificate 
care își schimbă domiciliul și locul de muncă într-o altă țară,  care studiază sau fac 
cercetare în altă țară. Statele trebuie să răspundă cu măsuri prompte inclusiv mi-
grației venită dinspre refugiați sau cei care solicită azil.

Pandemie și reziliență
Așa cum menționam la început, pandemia COVID- 19 a generat schimbări în lanț 
în toate sectoarele economice, sociale sau culturale. Desigur, atenția s-a îndreptat 
la început mai mult asupra sănătății și a sistemelor medicale dar, pe măsură ce lu-
crurile au evoluat, criza a generat o presiune economică și socială la scară largă. E 
greu de anticipat acum- mai, 2020- cum vor evolua lucrurile în viitorul apropiat sau 
mai îndepărtat, dar sunt voci care spun că va fi pusă sub semnul întrebării inclusiv 
ideea de globalizare.  

Închiderea sau suspendarea a numeroase afaceri, limitarea drastică a mobilită-
ților și închiderea granițelor naționale au avut un impact dramatic asupra locurilor 
de muncă. Starea continuă de incertitudine și lipsa interacțiunii umane directe și-
au pus amprenta asupra stării noastre emoționale.

După criza medicală- o luptă contra cronometru împotriva morții cauzate de 
un dușman invizibil- a apărut cea economică iar guvernele naționale, Comisia Eu-
ropeană sunt chemate să găsească soluțiile adecvate, astfel încât să minimizeze 
efectele negative în planul economiilor locale și supra-naționale. Companii sau in-
stituții publice au încercat să se adapteze la o lume preponderent digitală, educația 
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a trecut din spațiul fizic în cel virtual cu o viteză care a testat capacitatea de adapta-
re a indivizilor, a instituțiilor sau a sistemelor. 

Încă nu avem date statistice raportate la nivel European în ceea ce privește 
creșterea șomajului, dar Mckinsey estimează, spre exemplu, un impact asupra a 60 
de milioane de locuri de muncă la nivel European- tăieri de salarii sau disponibili-
zări. Statele Unite au raportat în luna aprilie aproape 30 milioane de americani care 
și-au pierdut locurile de muncă. 

Întreaga lume a fost zguduită de criza de sănătate, viețile a milioane de oameni 
au fost afectate în diverse feluri, de la starea de sănătate personală ori a familiei, la 
siguranța locului de muncă sau a veniturilor, la educația copiilor, starea de bine și 
de sănătate mentală. Cu siguranță, multe dintre întrebările noastre de astăzi își vor 
găsi răspunsurile în cercetările pe care specialiștii le vor realiza despre implicațiile 
acestei perioade. În mijlocul tuturor acestor preocupări de cercetare sau de politici 
publice trebuie să stea, însă, omul și maniera în care sistemele publice, organizațiile 
private sau publice, societățile răspund nevoilor individuale de bunăstare, împlini-
re profesională și personală, securitate și stare de bine.

  
O societate pentru o cultură a învățării – „lifelong” și „lifewide”
Unul dintre răspunsurile sistemice, concertate la toate cele menționate mai sus ca 
fiind provocări majore, răspunsuri care vin nu doar ca reacție imediată ci ar trebui 
să fie, mai degrabă, construcții robuste în fața oricărei ”lebede negre” sau ”rino-
cer gri” care ar putea să încerce omenirea, este în mod cert, educația. Prin aceasta 
înțeleg nu doar perioada petrecută în școală sau universitate, ci o deschidere, o 
motivație continue pentru învățare pe care liderii politici, decidenții și, de ce nu, 
practicienii, trebuie să le mențină cât mai vii, pentru fiecare dintre noi. E ceea ce 
literatura de specialitate numește învățare pe tot parcursul vieții. 

Ideea de învățare permanentă poate fi abordată, discutată, dezvoltată din două 
perspective. Pe de o parte, avem perspectiva celor care susțin ideea de formare și 
pregătire a capitalului uman, strâns legată de competitivitate și de globalizare, și 
care identifică formarea adulților în primul rând ca răspuns la dinamica pieței mun-
cii; este cazul Băncii Mondiale. De cealaltă parte, avem paradigma umanistă, care 
susține că învățarea este o călătorie continuă pentru desăvârșire individuală- per-
sonală și profesională-, pentru libertate prin cunoaștere și auto- cunoaștere. 

Personal, pledez pentru o viziune care construiește ideea de învățare perma-
nentă în strânsă legătură cu dezvoltarea armonioasă a omului nu doar ca actor sau 
contributor pe piața muncii, ci și ca persoană cu nevoi de împlinire, de implicare 
socială, de auto-depășire.  

”Rădăcinile reale ale naturii politice a educației se regăsesc în starea de educa-
bilitate a omului. Această educabilitate este întemeiată în condiția radicală de ne-
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desăvârșire a condiției umane și în conștiința comună a acestei stări nedesăvârșite.” 
(Freire, 2000) Citatul acesta al lui Freire descrie cel mai bine, cred, natura umană 
și imperativul ca societatea să creeze mereu contexte și cadre instituționale de for-
mare și sublimare a ființei umane- de la naștere, prin educație timpurie, școală, 
universitate, apoi oportunități de învățare permanentă. Cu alte cuvinte, o societate 
al cărei ADN stă într-o cultură a învățării continue ce rezidă din misiunea nobilă a 
educației.  O societate care valorifică nu doar potențialul cognitiv al omului, ci și 
abilitățile sale non- cognitive, și care creează o școală, o educație capabilă să valori-
fice și să le modeleze într-un mod armonios.  

Chiar dacă conceptul de învățare permanentă nu e nou- el a fost folosit oficial 
pentru prima dată anii ’60, când a apărut în comunicările oficiale UNESCO- din 
păcate se fac eforturi insuficiente pentru ca sistemele de educație și formare să 
poată răspunde în mod concret provocărilor socio- economice actuale, sau chiar să 
le anticipeze pe cele viitoare, sau nevoilor individuale de dezvoltare. Dacă ne ori-
entăm perspectiva în plan mai larg, statisticile care vorbesc de inechități sociale și 
economice, de sărăcie, de lipsă accesului la servicii publice, de derapaje de la norme 
și principii democratice, ne vorbesc și de precaritatea serviciilor de educație perma-
nentă și de lipsa unei preocupări reale cu privire la învățare permanentă. Aceasta, 
chiar dacă documentele programatice, strategiile naționale sau cele internaționale, 
cum sunt, spre exemplu obiectivele UNESCO pentru dezvoltare sustenabilă, așează 
educația permanentă pe un loc privilegiat, în practică lucrurile sunt, în multe state, 
încă firave. 

România și cultura învățării  
M-aș opri asupra României, și nu doar din rațiuni din proximitate spațială, ci și din 
motive care țin de relevanță pentru discuția noastră. În România, aproape jumăta-
te dintre copii se află, potrivit Eurostat, în risc de sărăcie și excluziune socială, cea 
mai mare rată de la nivel European- 38,2%, în 2018 (Eurostat, 2020). Sărăcia vine 
însoțită de neparticipare școlară, de lipsa accesului la educație de calitate, sau de 
abandon școlar. Nivelul de educație al familiei perpetuează cercul sărăciei și fără 
intervenții ferme și de durată, acești copii nu au nici măcar șansa de a spera la un 
viitor mai bun.  

Ce se întâmplă cu cei care reușesc să urmeze cursurile unei școli din învăță-
mântul preuniversitar? Potrivit OECD, instituția care coordonează de ani buni eva-
luările PISA, aproape jumătate dintre copiii români cu vârsta de 15 ani nu dețin 
competențe de bază la citire, matematică și științe, analfabetismul funcțional atin-
gând cote alarmante- 41%.  

Despre abandonul timpuriu, adică tineri cu vârste între 18 și 24 de ani care nu 
sunt cuprinși în nicio formă de educație, datele nu sunt nici aici fericite- peste 17%, 
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una dintre cele mai mari procente, la nivel european.  Și nu în ultimul rând, aș mai 
menționa un singur element statistic relevant pentru tema noastră: România este 
țara europeană cu cea mai mica rată de participare la învățarea pe tot parcursul vie-
ții, adică doar unul dintr-o sută de români urmează o formă de învățare, de formare 
continuă, de îmbunătățire a competențelor în viața adultă.   

Vorbeam mai devreme despre nevoia de a crea și dezvolta sisteme de educație 
care să mențină vie motivația de a învăța, care să stimuleze și să creeze mentalități 
deschise în a transforma orice experiență profesională sau perosnală într-una de 
învățare. ”Lifelong” și ”lifewide” sunt cele două sintagme care cuprind cel mai bine 
ideea învățării continue. Din păcate, însă, pe datele pe care le avem despre Româ-
nia, nu putem decât schița portretul unui sistem de educație și formare învechit și 
depășit, ineficient și rupt de marile dileme ale lumii. Corelat cu marile provocări ale 
lumii de azi, menționate mai sus- noua revoluție industrială, îmbătrânire, migrație 
și, mai nou, criza pandemică-, putem cu ușurință concluziona că trăim aici două re-
alități care nu comunică între ele. Numai că ele, vrem- nu vrem, se suprapun: marile 
civilizații înțeleg nevoia unei intervenții solide, vizionare în educație și în formare 
și merg cu succes mai departe, în timp ce România persistă într-un mod aproape 
bizar în eșec. Țările nordice sunt, de câțiva ani, modele de succes când vine vorba de 
educație, de educație pentru societate și stare de bine sau de educație permanentă. 
România, însă, chiar și fără criza pandemică care adâncește cele mai dureroase cli-
vaje, nu a arătat voința și capacitatea de a 

O societate cu o școală care cultivă bucuria învățării are nevoie de profesori 
buni și dedicați, inovatori și deschiși la nou. Aceeași societate, care crede în poten-
țialul oamenilor săi, creează spații în care comunitățile se întâlnesc și construiesc 
comuniune, solidaritate și încredere. Societatea aceasta oferă a doua șansă celor 
care au abadonat, la un moment dat, școala, și creează punți pentru a valoriza di-
versitatea. Și aceeași societate face din școală, din universitate, din contextele de 
învățare, un companion pentru tânăr și adult, care nu doar că îi lărgește orizontul 
de cunoaștere, dar îi dă capacitatea și puterea de a rezista inclusiv încercărilor de 
natură socială sau emoțională. Pentru că ”lebăda neagră” sau ”rinocerul gri” vor fi, 
în viitorul apropiat, tot mai familiare generațiilor care vor veni.

Educația permanentă este, așadar, nu doar despre cunoaștere în sensul ei ști-
ințific, ca modalitate de a forma mereu o varianță mai bună a noastră din punct de 
vedere cognitiv, pentru a performa în profesie, pentru a fi competitivi într-o piață 
tot mai dură. Frumusețea lui ”lifelong” și ”lifewide” rezidă și din misiunea acesteia 
de a înzestra individul cu acele abilități care îl fac un om mai bun, un umanist desă-
vârșit, un partener de dialog mai deschis, un cetățean mai implicat, un individ mai 
rezilient, capabil să înfrunte toate provocările pe care i le poate oferi viața. Toate 
acestea se construiesc de la vârsta cea mai fragedă și se consolidează pe măsură ce 
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suntem deschiși spre învățare, iar statul oferă sau sprijină oportunități, contexte 
formale sau non- formale de educare, de recunoaștere a competențelor, de pregăti-
re permanentă. 

Ieri ne gândeam mai cu seamă la viitor când vorbeam de provocări sau de situ-
ații disruptive și de ce ar trebui să facă educația pentru societate. Astăzi, odată cu 
criza pandemică, probabil că vom începe să înțelegem că lipsa unor măsuri concrete 
și susținute pentru un sistem de educație și formare pe tot parcursul vieții, centrat 
pe nevoile individului, nu poate decât să creeze dezechilibre: pierderea locului de 
muncă și lipsa de perspectivă, în lipsa unei recalificări sau a perfecționării, adân-
cirea inechităților între categoriile sociale, ceea ce va duce la creșterea sărăciei, a 
abandonului școlar și la ratarea șansei la un viitor mai bun pentru milioane de co-
pii- viitori adulți, grave probleme de sănătate mentală în rândul copiilor, al tinerilor 
și al adulților, în lipsa unei abordări holistice din școală, universitate și sistemul de 
educație a adulților.            



Educația continuă sau de ce învățarea nu ar trebui  
să se oprească niciodată 

Madi Rădulescu

“Oricine se oprește din învățare este un om bătrân, fie că are douăzeci de ani sau 
optzeci de ani. Oricine continuă să învețe se menține tânăr. Cel mai grozav lucru în 
această viață este să îți poți menține mintea tânăra.” Henry Ford.

Henry Ford este cunoscut lumii întregi că cel care a făcut posibilă trecerea de la o 
epoca agricolă în SUA la cea industrială. Nu numai că a făcut automobilul accesibil 
lumii întregi însă, prin orientarea să către descoperire, învățare și inovare, a deschis 
calea către o revoluție de mult mai mare anvergură: producția de masă și, în acest 
fel, revoluționarea industriei globale. Un salt semnificativ pentru omenire.

În 2020 ne aflăm la începutul unei altfel de revoluții: revoluția industrială 4.0 
în care, robotizarea, automatizarea sunt prezente din ce în ce mai des iar inteli-
gența artificială și lucrul cu “learning machine” își face simțită prezența chiar și în 
viața noastră curentă unde, avem impresia că suntem încă departe de culmile dez-
voltării tehnologiei. Însă nu este chiar așa. Noile tehnologii își fac loc, se insinuează 
și fac necesară o altfel de învățare, altfel de competențe. Competențe care nu pot 
fi deprinse în școală tradițională, la nici un nivel. Competențe care se înțeleg, se 
deprind și se antrenează permanent pe parcursul vieții, prin învățare continuă.

Acest material este o pledoarie pentru învățarea continuă ca mod de a face 
față vremurilor și ca mijloc de găsire a unui sens personal și profesional într-o lume 
în care dinamica crescută ne distrage deseori de la acesta. Dezvoltarea societăților 
într-o lume a tehnologiei nu se poate face cu oameni neștiutori, neadaptați și necu-
noscători ai felului în care tehnologia le poate schimba viață, în bine sau nu. Pentru 
ca inovația să își producă efectele benefice pentru viața oamenilor aceștia trebuie 
să stie să lucreze cu ea, să rămână etici și să slujească umanității. O societate care 
alege să investească  și să sprijine educația va fi o societate care va putea prospera.

Ce este învățarea continuă?
Învățarea continuă se referă la dezvoltarea continuă a cunoștințelor și a abilităților 
care sunt necesare adaptării schimbărilor de la locul de muncă. Învățarea la adulți 
este selectivă și, de aceea, există o responsabilitate colectivă, a companiilor din me-
diul de afaceri, al administrației, al universităților, al altor instituții educaționale 
și de cercetare, de a identifica nevoile de învățare continuă, de a canaliza corect și 
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coerent eforturile de cercetare și de studiu, resursele care sunt necesare unui mediu 
în care, această învățare continuă să aibă loc.

Mediul de afaceri se implică din ce în ce mai mult în antrenarea de abilități de 
secol 21 așa cum sunt acestea denumite, de consolidarea cunoștințelor de care este 
nevoie în mediul specific al afacerii lor. România are inițiative care devin vizibile în 
învățământul dual, prin implicarea multor companii în a sprijini universități, mai 
ales pe cele tehnice, pentru a pregăti specialiști cu competențe actuale. Inițiativele, 
însă, nu se pot limita doar la mediul de afaceri. Mediul de afaceri își face bucățică 
sa. La nivel guvernamental și în mediul universitar este nevoie de a se dezvolta 
mentalitatea de învățare continuă, mentalitatea de creștere, așa cum este această 
definită de Carol S. Dweck.1

O persoană are o mentalitate de creștere atunci când are încredere că se poate 
dezvolta și prețuiește eforturile pe care le depune pentru a-și îmbunătăți perfor-
manțele. La polul opus, cei care cred că inteligența, talentul și performanțele sunt 
fixe și nu pot fi dezvoltate, au o mentalitate fixă. Studiile ne arată că persoanele 
care au o mentalitate de creștere se descurcă mult mai bine în situații dificile, sunt 
mai perseverente în față provocărilor, iar această poziționare față de adversități se 
datorează în mare parte convingerii lor că prin efort și exercițiu își pot îmbunătă-
ți abilitățile și performanțele. Persoanele cu o mentalitate fixă renunța mult mai 
repede, consideră efortul inutil și tind să se demoralizeze în fața eșecului (cei care 
au o mentalitate de creștere văd eșecul/greșelile că pe oportunități de creștere) iar 
convingerea lor este că nu se pot dezvolta, se resemnează și se plafonează. Ritmul 
susținut în care evoluează locurile de muncă, digitalizarea, ne cer cultivarea unei 
mentalități de creștere la nivelul întregii societăți, mai ales pentru tineri însă, nu 
numai la aceștia.

Mai mult decât nevoia de adaptare la “vremuri”, educația continuă are beneficii 
personale pe care, adeseori, le neglijăm. Există cercetări care confirmă că învățarea 
continuă este bună pentru sănătatea mentală a adultului, pentru angajamentul său 
civic că cetățean informat, care devine implicat și pentru viitorul familiei, în aceeași 
măsură. Cei care vor fi capabili să se adapteze, să învețe meserii noi, să învețe să 
colaboreze într-un mediu digitalizat, să lucreze de la distanță vor fi cei capabili să 
mențină un standard de viață care le va face posibilă dezvoltarea unei familii, a unei 
vieți echilibrate și de calitate. 

În ultimii 10-20 ani România a trecut printr-o transformare importantă a me-
diului de lucru: modernizare, deschidere, efectele crizei aconomice, revenirea de 
după criză, migrația forței de muncă. Migrația economică face că structura forței 
de muncă să schimbe și nevoia de a munci până la vârste mai înaintate. Însă mediul 
de lucru cere învățare și adaptare continuă. De aceea, vom fi “Școlari până la pen-

1 Dr. Carol S. Dweck – Mindset, 2012, https://fs.blog/2015/03/carol-dweck-mindset/ 
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sie”. David Epstein, autorul cărții: Range: Why Generalists Triumph in a Specialised 
 World,2 descrie oamenii care vor face față noului ecosistem al muncii ca pe niște 
oameni capabili să facă față și să accepte perspective și experiențe diferite față de 
cele cu care au fost obișnuiți și învățați în mod tradițional.

Că o concluzie, învățarea continuă este un proces de tip câștig – câștig de care 
nu ne mai putem lipsi. Este pe agenda companiilor și este nevoie să devină prioritar 
pe agenda universităților și a administrației statului. Și angajații și companiile au 
o nevoie acută de a avea un grad ridicat de actualizare pentru a se putea menține 
productivi și capabili să folosească și să integreze noile tehnologii la locul de muncă. 
Și România are o nevoie acută de un mediu de afaceri puternic și capabil să gene-
reze prosperitate. Și asta deoarece învățarea nu rămâne în mediul în care a fost 
acumulată. Această se ramifică în domenii conexe, în familie, creează în comunități 
o cultură a învățării și adaptării. O societate mai performantă.

Cadrul global al dezvoltării și învățării continue
Forumul Economic Mondial (World Economic Forum3) este o sursă extraordinară 
pentru a ne putea ghida în legătură cu o strategie de țară consistentă în ceea ce pri-
vește educația continuă, ariile în care România ar putea juca un rol vizibil în plan 
European.

Contextul global ne spune că nu doar aici ci, în majoritatea țărilor, societățile 
depun eforturi susținute de a ține pasul recalificarii și instruirii forței active de 
muncă pentru a face față revoluției industriale 4.0. 

Mai mult, estimările arată că, în 2030 vor există meserii despre care încă nu 
am auzit, meserii care vor derivă din felul în care omul interacționează cu tehno-
logia. Și vor dispărea multe meserii pentru care încă pregătim azi tinerii în școli și 
universități. Pentru aceste noi meserii, mediul școlar și academic nu are cum să pre-
gătească specialiști încă, pentru că nu au expertiza necesară. Pentru aceste meserii 
noi, oamenii se vor pregăti din mers, acolo unde lucrează, în pastille de învățare, de 
la mentori și experți, cu ajutorul tehnologiei.

“În general, guvernele găsesc dificil să organizeze în mod eficient învățarea și 
educarea continuă a forței de muncă în mod centralizat însă se descurcă ceva mai 
bine în delegarea responsabilității. Și există date care confirmă că sunt posibile la 
nivel local și regional colaborări care să sprijine.”4 Și asta vedem posibil și în Româ-
nia, mai ales în ultimii ani prin inițiativele de sprijin ale învățământului dual, însă 
mai degrabă că o reactie la nevoia de forță de muncă pentru ziua de azi și nu ca o 
stategie pe termen lung pentru formarea de competențe de secol 21.

2  Range : How Generalists Triumph în a Specialized World,  David Epstein, MACMILLAN, 2019, 
UK, London

3  https://www.weforum.org/
4   https://www.weforum.org/agenda/2017/07/lifelong-learning-helps-governments-business/



I. EDUCAȚIE PENTRU TRANZIȚIA GLOBALĂ / 695

Într-un raport publicat în 20195 Forumul Economic Mondial arată că revoluția 
industrială 4.0 va elimina cca 58 milioane de locuri de muncă tradiționale însă, va 
crea circa 113 milioane de posturi, de roluri noi, până în 2022. Ceea ce arată nu 
numai oportunitățile perioadei pe care o traversăm dar, dă o dimensiune clară a 
nevoii de învățare pentru meserii noi sau meserii practicate în contexte noi. Efor-
tul de învățare și adaptare este imens și extrem de stresant pentru oameni dacă 
nu se fac eforturi de conștientizare și de educare în favoarea învățării continue și 
a mentalității de creștere de care pomeneam. În același document, FEM publică 10 
principii universale ale educației continue de care, atât guvernele, universitățile cât 
și mediul de afaceri sunt invitate să țînă cont, în dezvoltarea strategiilor lor. 

 Mă refer aici doar la câteva. Un principiu universal invocat este cel al colabo-
rării atente între școli, universități și companii pentru a pregăti întotdeauna pro-
fesioniști având în vedere dezvoltarea următorilor 10 ani și nu nevoia actuală de 
afaceri. Adică o abordare strategică, colaborativă, permanentă.

Un al doilea principiu care merită menționat este cel al recalificarii forței de 
muncă pentru industrii avansate tehnologic. Uneori comunitățile sau companiile 
pur și simplu nu își imaginează că ar putea fi posibil și pentru ele să aibă acces la 
tehnologii înalte. Și de aceea, nu le iau în considerare în planurile lor, atunci când 
planurile există. 

Acest aspect poate fi însă, implementat la nivel local și regional, generând atât 
oportunități pentru tineri însă și posibilitatea de recalificare și reincadrare în mun-
că a celor maturi. Este esențial să se facă pași în această direcție deoarece forță de 
muncă matură are, de cele mai multe ori, și responsabilități legate de familie și are 
nevoie de sprijin pentru a rămâne competitivă pe termen lung. De aceea, strategiile 
locale de educație continuă trebuie formulate între administrațiile locale, mediul 
de afaceri, universități și școli că o rsponsabilitate legată de locuitorii apți de muncă 
și de familiile lor, în primul rând. Educația continuă este o chestiune de responsa-
bilitate socială.

Cum ar putea servi o strategie de educație continuă?
Ca orice strategie, această sprijină realizarea unui scop. Scopul unei Românii edu-
cate ține intenția celor care o conduc de a menține România relevanță pe harta 
națiunilor care produc plus valoare. Deci avem nevoie de un proiect puternic de țară 
despre educație, educație continuă și competitivitate ca națiune și nu doar ca piață 
de desfacere și forță de muncă accesibilă financiar.

Strategia răspunde întrebării CUM facem să rămânem relevanți, cum atingem 
acest scop, unde ar trebui să depunem efort, timp, energie și alte esurse pentru ca 

5  http://www3.weforum.org/docs/WEF_Guiding_principles_to_enable_production_workers_
for_the_Future_of_work_in_manufacturing.pdf
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scopul să fie atins, maximizat, pentru ca atingerea acestuia să fie garantată? 
O strategie posibil de implementat nu este un document teoretic dezvoltat 

de una dintre părțile sistemului: nu este un document administrativ, nu este un 
document academic și nu este un plan de afaceri. Este o baza de coordonare între 
jucătorii principali care, prin aliniere și coordonare, pot creiona cele mai importan-
te direcții pe care comunitatea în care servesc o are în privința învățării strategice, 
pe termen lung. 

Strategia de educație continuă locală sau regională ar vizualiza roluri foarte 
clare ale conducerii locale, ale mediului de afaceri și a universităților și școlilor. În 
afară de beneficiarii direcți ai unei astfel de strategii (angajațîi și companiile care 
ii angajează) ar există un număr important de beneficiari secundari: comunitatea 
locală – prin dezvoltarea unui număr important de locuri de muncă care sprijină 
programele de educație (cercetare, dezvoltare IT, campusuri, etc.). Tot ce implică 
afaceri locale care se dezvoltă în jurul marilor investitori industriali. Vizualizăm 
comunități mai bogate, mai informate. 

Pentru a putea crea o cultură și o deschidere a învățării continue, această învă-
țare are nevoie să fie introdusă în procesele de muncă. De aceea, orice fel de strategie 
creionată fără includerea celor trei parteneri majori (comunitate prin administrația 
locală, angajatori și școli și universități) este lipsită de sens. Indiferent cât de bine 
ar fi definit un astfel de document și o gândire “pe hârtie” dacă angajatorii nu pot 
sau nu văd beneficiile de a include învățarea continuă în procesele de muncă, este 
puțin probabil că aceasta va avea loc. Oamenii sunt concentrați, în primul rând, pe 
a performa pentru a câștigă pâinea zilnică și abia apoi pe planuri de dezvoltare per-
sonală, pe termen lung. Au nevoie de o direcție clară a dezvoltării lor și o explicare a 
beneficiilor într-un limbaj foarte accesibil. În plus, majoritatea oamenilor au nevoie 
de sprijin în a învață cum să învețe. 

Care sunt metodele de educație continuă cu care este nevoie să ne 
familiarizăm?
Care sunt metodele pe care este nevoie să le includem în muncă noastră zilnică? 
Educația adulților a fost într-o continuă evoluție în ultimii 20 de ani și, pe măsură 
ce se schimbă generațiile metodele de învățare și utilizarea tehnologiei crează un 
impact și mai puternic.

Primul impact a fost trecerea de la învățare prin citit specifică generației X 
la învățarea preponderentă prin video sau o combinație de citit și video specifi-
că generațiilor Y și Z. Dificultatea majoră de învățare o va avea însă generația X 
care necesită o recalificare accelerată și o adaptare din mers la noile tehnolo-
gii și soluții de muncă în companiile care devin digitale. Această generație trebu-
ie să facă un dublu efort: acela de a deprinde noi abilități și cunoștințe și efortul 
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de a învață într-un fel care nu le este propriu deoarece viteza de schimbare nu 
permite crearea unui set de informații de învățare redactat clasic și livrat clasic. 
O întreagă generație are nevoie să învețe să învețe: să treacă la învățare autono-
mă, învățare on-line, învățare prin video, învățare inductivămai degrabă decât de-
ductivă, într-un timp mult mai scurt și în timp ce e nevoie să se mențină productivi 
la locul de muncă. 

Cum se transformă învățarea formală?
Majoritatea universităților trec la o modalitate mai scurtă de livrare a programelor 
lor, mută în digital majoritatea cursurilor, crează programe condensate și mult mai 
specifice care pot fi mult mai rapid applicate în realitatea de la locul de muncă al 
cursanților. Universități mari precum MIT au creat platforme gratuite de învățare 
pentru majoritatea subiectelor. Astfel, are loc ceea ce se numește democratizarea 
învățării. Și, ca în orice societate liberă, neghidată inutil în arii de libertate și alege-
re umană, cei care se angrenează activ și utilizează oportunitățile sunt cei care vor 
reuși. Pentru că, a învață este o alegere. Cadrul însă, trebuie generat strategic de cei 
care sunt responsabili pentru asta.

Modalitățile de transformare a educației universitare cuprind: programe de 
scurtă durata (1 an în loc de 3), certificări profesionale (specializări înguste care te 
ajută să colectezi credite), învățare intensivă, imediată de tip bootcamp.

De asemenea, universitățile se pregătesc mult mai mult să ofere progame cor-
poratiste, conferințe dedicate unei anumite industrii, e-learning, mobile-learning.

Microlearning. Profitând de apariția smartphone, companiile care dezvoltă 
conținut educațional cât și universitățile se adresează unui segment extrem de im-
portant care dorește să învețe continuu dar care nu are timp, fiind angrenat în 
diverse activități profesionale sau au diverse alte responsabilități. Secvențe de în-
vățare de cca 15 minute, finalizate cu un un mini-test cu întrebări și răspunsuri 
se constituie astăzi în adevărate platforme de învățare, globale, accesibile, pe baza 
de  abonament accesibil și celor cărora nu le asigura companiile acest tip de învă-
țare însă care, doresc să se țină la curent cu ce se întâmplă în domeniul care le este 
de interes. Mai mult microlearningul contribuie covărșitor la dezvoltarea personală 
făcând accesibilă învățarea în domenii de interes personal: scrisul, arta, improviza-
ția, dezvoltarea personală, abilități de lucru cu diverse aplicații, gătitul etc.

Microlearningul are un specific aparte: acesta se bazează pe obiective mici, bine 
definite, sunt sesiuni de sine stătătoare și nu necesită informație adițională pentru 
a fi atins obiectivul de învățare. Necesită platforme de învățare unde să poată fi 
monitorizat procesul și progresul unui cursant.

Conferințele Virtuale . Vom fi, din ce în ce mai mult, martorii dezvoltării 
acestor conferințe virtuale unde, pot avea acces în același timp mii și mii de oameni 
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interesați de a avea acces la experiența și expertiza unui nume marcant într-un 
anumit domeniu, pentru a avea acces la noutăți sau pentru a înțelege relevanța 
unui anumit subiect înainte de a-l studia în detaliu. Conferințele virtuale sunt foar-
te atractive în materie de costuri și accesibilitate și toate părțile interesate au be-
neficii majore de învățare, de promovare, de creare a unei accesibilități lărgite la o 
informație bine structurată și livrată direct de la sursă.

Clasele “inversate” – Flipped Classroom. Într-o abordare de tip “clasa in-
versată” participanților li se alocă materiale de studiu înainte ca aceștia să particpe 
la un eveniment de învățare. În acest fel, timpul petrecut față în față se reduce și, 
interacțiunea se concentrează pe aspectele de aplicare, de împărtășire a experien-
ței, pe a face întâlnirea mult mai productivă reducând timpul de predare standard. 
Acest tip de implicare a cursanților le crește motivația și angajamentul și, în acest 
fel, învățarea devine mai profundă.

Învățarea social. Rețelele sociale capătă un rol aparte în învățarea adulți-
lor. Așa cum rețele precum LinkedIn dezvoltă propria platforma de cursuri vir-
tuale, de micro learning, încurajează grupuri de lucru și de dezbatere, au apărut 
și diverse alte aplicaii în care profesioniști interesați de a contribui și a schimba 
informație, articole, puncte de vedere, interesați de a învăța de la unii la alții, 
formează grupuri autonome de învățare. Facebook și Twitter sunt mult mai mult 
decât o rețea socială sunt platforme de învățare socială unde contribuția legată 
de diferite subiecte venită de la specialist se împletește cu nevoia de socializare 
și de schimb.

Content marketing. Chiar mai mult decât educația deschisă, microlearnin-
gul sau grupurile profesionale de învățare, marketingul bazat pe conținut relevant 
a schimbat profund piață de învățare. Mai ales în domeniul științelor sociale, a ma-
nagementului, leadershipului, a dezvoltării personale, companiile care promovează 
conținut de calitate au pătruns , de fapt, în zona educării adulților prin pastille 
de conținut relevant care, stârnesc curiozitatea, stimulează învățare și ghidează 
parcursul professional al foarte multor adulți. Blogurile, de la subiecte legate de tu-
rism, gătit la cele despre psihologie, reprezintă o alternativă foarte bogată la învă-
țarea clasică și crează acces la informație de specialitate unui număr larg de oameni 
care nu sunt interesați de obținerea unei educații formale însă care, devin din ce în 
ce mai conștienți și mai bine educați într-o zona de cultură generală, încă neevalu-
ată la adevărata valoare.

Universități alternative. Un principiu dezvoltat în Statele unite care are și 
în România un reprezentant care an de an dezvoltă programe de mare impact. “Mo-
delul educațional al Universității Alternative se află la intersecția dintre nevoile 
studenților, ale societății și ale mediului de afaceri din România. Studenții alterna-



I. EDUCAȚIE PENTRU TRANZIȚIA GLOBALĂ / 699

tivi beneficiază de 15 tipuri de experiențe de învățare, construite în colaborare cu 
peste 100 de profesioniști.”6

Self-Directed Learning – învățarea auto-condusă sau învățarea auto-
nomă. Acest tip de învățare apare în mediile care stimulează învățarea și creează 
acces la această printr-un cumul de mijloace și de resurse. Oamenii își iau dezvol-
tarea personală și avansarea profesională că pe o misiune normală. Ce este de re-
marcat însă este că, având o multitudine de mijloace și surse la îndemână, învățarea 
continuă autonomă poate genera confuzie, deci această ar trebui ghidată. 

Învățarea auto-condusă se poate continua prin cercetarea unei anumite teme 
în profunzime pentru a deveni expert în acea directie, ascultarea de podcasturi sau 
vizionarea de secvențe video de învățare, experimentarea sau explorarea anumitor 
tematici. 

Cum se construiește educația continuă ?
În primul rând, această începe cu leaderii săi. Dacă ești într-o societate care promo-
vează curiozitatea, schimbul de informație și de bune practici, pune la dispoziție 
resurse de învățare dar și generează dezbatere în privința acestor resurse atunci 
aceasta devine un mediu de educație continuă. O „organizație” care învață. Care 
învață din propriile practici și experiențe, din propriile erori și o societate care se 
ține aproape de noutăți. O astfel de societate poate deveni inovativă și creativă de-
oarece oamenii deprind obișnuință de a fi provocați intelectual și de a fi conectați la 
alte perspective decât cele pe care le cunosc deja. Este nerealist să avem așteptarea 
că toată lumea să se angreneze în activități de educație continuă însă, o abordare 
structurată și strategică a acesteia ajută și ridică standardele de performanță ale 
comunității.

De aceea, revin la idea că, un mediu de educație continuă la nivel de societate 
este o responsabilitate locală, regională a administrației locale, a mediului de afa-
ceri și a universităților. Un mediu care promovează voluntariatul local, implicarea 
mediul de afaceri în universități, sprijinul pe care companiile îl primesc de la co-
munitate pentru a crea premise de învățare și educație continuă devine un proiect 
fezabil și relevant pentru viitorul României. Creșterea noastră că țară, depinde de 
capacitatea noastră de a rămâne competitivi, inovativi, de a avea productivitate și 
de a cultiva abilități avansate, pentru tehnologia viitorului. Adică, de capacitatea 
noastră de a ne educa continuu.

6  https://scoaladevalori.ro/universitatea-alternativă-își-caută-studenți/
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Este natura umană incompatibilă cu natura?  
Cum arată sistemele naturale și umane acum  
și ce scenarii sunt pentru a evita dezastrul

Magor Csibi

În 2019, toate semnele prevesteau că 2020 va fi anul în care, mai ales discuțiile 
despre mediu și schimbări climatice vor trece la un alt nivel. Au cucerit zona main-
stream a discuțiilor sociale și își vor face apariția la discuțiile despre politici econo-
mice și sociale la cel mai înalt nivel. 

Suferințele planetei încep să domine discuțiile publice
Focurile masive din diversele zone cheie de pe planetă: Siberia, Amazon, California 
sau Indonezia, temperaturile nemaivăzute, încălzirea fără precedent, albirea cora-
lilor, dezbaterea în jurul poluării oceanelor, calitatea aerului, pădurile, speciile em-
blematice pe cale de dispariție și un nou tip de leader global, în persoana lui Greta, 
au făcut ca mediul să nu mai fie un subiect secundar în calupurile știrilor, ci mai 
degrabă o temă care domină deseori discuțiile publice.

E absolut impresionant să vedem că ecologia, un domeniu care s-a format abia 
în secolul XIX, reușește în doar câțiva ani să se impună la nivelul maselor, nu doar 
la nivelul discuțiilor de nișă. Sintagme ca biodiversitatea, ca habitatul, conceptele 
ciclurilor ecologice sau filosofia ecosistemelor, care acum câteva decenii erau ac-
cesibile doar biologilor, ecologilor și oamenilor de știință, acum au devenit parte 
a vocabularului zilnic și oricine le poate folosi aceste concepte în public, fără să se 
teamă că nu va fi înțeles.

Dacă acum 5 ani, la începuturile mișcărilor ecologice se vorbea des de proble-
me punctuale și doar de dezastre la scară mare, precum deversările de petrol, azi a 
devenit foarte clar că ecologia nu este un subiect care poate fi tratat izolat de restul 
domeniilor.

Știința, dar și experiențele ultimilor ani, ne-au învățat că abordarea unor situa-
ții punctuale, fără observarea interconexiunilor, nu poate să ne ofere răspunsuri și 
rezolvări durabile. Iar natura din jurul nostru este o uriașă rețea interconectată, în 
care nu doar pădurile virgine, dar și așezămintele noastre, ale oamenilor, fac parte 
din ce ar trebui să definim ca natură.
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Ani la rând ne-am uitat la păduri ca la o colecție mare de specii de plante și 
animale, un mare puzzle din care scoatem și la care adăugăm piese când și cum 
vrem noi și abia recent am realizat că în pădure interconectivitatea este mult mai 
complexă decât am fi putut noi să ne imaginăm vreodată. La nivelul copacilor pu-
tem observa nu numai conexiuni, dar o rețea întreagă prin care copacii comunică, 
schimbă resurse și au o memorie colectivă. Adică, la un nivel abstract am putea să 
zicem că dincolo de identitatea individuală a fiecărui copac, există și o identitate 
sau o conștiință comună, comunitară, iar asta ne arată cât de puțin știm noi despre 
sistemele care ne înconjoară sau cât de ușor luăm decizii care perturbă astfel de 
sisteme, deseori iremediabil.

Sigur, viziunea noastră, ca specie, este limitată și ne este greu să vedem siste-
mele care ne înconjoară fără să ne raportăm la existența noastră, însă toate datele 
existente în acest moment ne arată că multe dintre construcțiile noastre sociale și 
economice au fost proiectate greșit, ignorând legi elementare ale naturii. Însă, în 
acest caz legile nu sunt opționale. Se aplică și pe noi, fie că vrem, fie că nu.

De exemplu, atunci când sărim cu parașuta de la mii de metri înălțime, am 
putea crede că o bună parte a căderii noastre în gol este de fapt un zbor. Am putea 
să ne mințim că totul este în regulă, mai ales când pământul, spre care ne trage 
gravitația este pe un plan foarte îndepărtat, foarte puțin amenințător. Odată însă 
ce ne apropiem din ce în ce mai mult și obiectele de pe suprafață devin din ce în ce 
mai mari, vom avea o alegere: ori deschidem parașuta și recunoaștem că legea gra-
vitației se aplică ori închidem ochii și să continuăm să visăm că zburăm.

Și exact asta e punctul la care suntem în acest moment. Obiectele se apropie 
vertiginos de noi, devin mai mari, iar noi ne dăm seama că legenda lui Icar poate să 
aibă un final tragic și de această dată. Însă avem de ales. Putem recunoaște că nu 
putem să sfidăm nici legile gravitației, dar nici legile naturii. 
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Putem să ne oprim din a pretinde că vom crește infinit, într-o lume cu resurse 
finite. Putem să ne oprim în a genera sisteme care au ca unic scop creșterea și să ne 
oprim din a ne uita la sisteme abstracte generate de noi, cu indicatori economici, 
cu cifre și tabele. Putem, în schimb, să ne uităm la indicatori care sunt mai greu 
cuantificabili, mai greu de puși în tabele, dar infinit mai relevanți, ca bunăstarea 
sau indexul de satisfacție.

Cifrele dezastrului ecologic planetar
Raportul bianual Planeta Vie creat de experți de la London Zoological Society și 
WWF ne arată că am pierdut 60% din speciile de animale de pe planetă în ultimii 50 
de ani și această pierdere nu este deloc uniformă. Asta înseamnă că avem continen-
te întregi care pierd o mare parte a biodiversității lor din cauza unor politici publice 
bazate pe asumpții greșite, iar aceste pierderi pornesc efecte domino, care afectează 
scena globală la nivel economic, social și de mediu.

De exemplu, 83% din populația totală de specii acvatice din apele dulci au dis-
părut din 1970 până azi, afectând la nivel local milioane de oameni. Sigur, specia 
umană este una dintre cele mai adaptabile specii, dar și această adaptabilitate își 
are limitele lui.

Dincolo de probleme largi, globale, de care vom vorbi în rândurile următoare, 
avem probleme foarte punctuale cu un impact semnificativ asupra gradului de sa-
tisfacție la nivel global. 

Se estimează că în mai puțin de cinci ani suprapescuitul va cauza dispariția to-
nului din Oceanul Indian, ca apoi în câțiva ani să vedem o dispariție totală a acestei 
specii care asigură un aliment de bază pentru miliarde de oameni.
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Un alt exemplu este dispariția estimată a monoculturilor de bananiere de pe 
toată planeta, care iarăși, poate afecta în mod direct și indirect supraviețuirea gru-
purilor largi de oameni de peste tot globul. Specia Cavendish, o monocultură folo-
sită în proporție de peste 90% din plantații, este atacată de o cultură de ciuperci, în 
fața căreia știința este neputincioasă.

Iată doar câteva exemple punctuale, care pot avea un impact mare la nivel global.
Raportul amintit mai sus ne arată și faptul că în acest moment consumăm la 

nivel global ca și cum am avea o planetă și jumătate. În fiecare an marcăm Earth 
Overshoot Day. Este semnalul de alarmă pe care îl tragem ca să marcăm o limită: 
consumăm toate resursele  pe care planeta le poate produce într-un singur an.

Cu alte cuvinte, avem un sistem care ne generează datorii, iar datoriile noastre 
nu doar că devin din ce în ce mai mari de la an la an, ci duc și la dobânzi neașteptate.

De exemplu, în cercurile științifice se vorbește de ani de zile despre schimbarea 
de comportament a pădurilor, însă abia odată cu focurile masive din zona Amazo-
nului , aceste discuții au ajuns la o conștientizare mai largă. O dată cu deforestarea 
masivă, putem observa un trend nou, neștiut până acum, care ne arată că scade 
capacitatea de absorbție de carbon a zonelor mari, împădurite.

Concret, pădurile fac mai puțină fotosinteză și respiră mai mult. Unii cerce-
tători estimează că pădurile tropicale nu captează carbonul din atmosferă, ci sunt 
neutre în cel mai bun caz. Iar în măsura în care intervențiile noastre continuă și 
rata de poluare se menține, pădurile pot ajunge chiar să emită gaze cu efect de seră.

Alte cercetări ne spun că starea oceanelor se degradează masiv. Opinia ma-
joritară merge atât de departe, încât ne spune că nu mai putem face nimic ca să 
oprim dispariția coralilor. Presupun că dacă citiți această carte, puteți înțelege ce 
efecte poate să aibă asta asupra schimbărilor climatice și, implicit, asupra viitorului 
nostru.

Dar sigur, rapoartele nu ne alarmează la fel de tare ca experiențele. Și vă pot 
spune că după 7 ani de muncit direct cu aceste fenomene, după citit cercetări, ana-
lize și scenarii, poți deveni imun și la cele mai alarmiste proiecții, până când acestea 
nu intră în viețile noastre, în mod direct.

Am citit și am vorbit mult despre poluarea aerului și eram într-un fel alarmat. 
Însă oricât de informat am fost, nimic nu m-a pregătit pentru întâlnirea bruscă cu 
realitatea.

În 2017, când m-am mutat la Seoul ca Director Executiv pentru WWF Korea, 
deși știam ce mă așteaptă, m-a șocat faptul că din 365 de zile, aproximativ 65 tre-
buia să le trăiesc cu masca pe față, altfel riscam să mă îmbolnăvesc grav, din cauza 
poluării. Îmi era greu nu doar să accept faptul că am creat o lume, unde pe alocuri, 
dreptul la respirație ne era luat, dar mai ales să accept faptul că o metropolă de 20 
de milioane de oameni s-a adaptat la noua realitate.
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Sigur, toată lumea se plânge de poluare, toată lumea vrea aer curat, în campanii 
electorale se abordează subiectul, dar cu siguranță calitatea aerului nu este subiec-
tul central al dezbaterilor sociale, economice sau politice.

O altă realitate, cea legată de poluarea oceanelor, tot în Korea m-a prins. Acolo 
am văzut o primă necropsie a cadavrelor de țestoase marine eșuate la țărm. Erau 
zeci, câteodată sute de țestoase, iar colega mea, Youngran Lee, una dintre cele mai 
bune experte pe biologie marină și veterinologie care conducea operațiunea de ne-
cropsie, a arătat publicului că mortalitatea țestoaselor eșuate într-o majoritate co-
vârșitoare se datorează faptului că au ingerat deșeuri de plastic.

Dar nu trebuie să mergem atât de departe.
România are un infringement activ pe poluare urbană. Bucureștiul, Iașiul și 

Brașovul au valori de poluare mult peste cele admise la nivel comunitar. 
La fel avem și pe gestionarea deșeurilor, pe managementul pădurilor sau al râ-

urilor, iar ce este și mai grav, subiectul de mediu pare să lipsească în totalitate de pe 
agendele de politici publice la cel mai înalt nivel. În afară de discuțiile despre tăierile 
ilegale în CSAT, rareori vedem oameni și instituții capabile să formuleze răspunsuri 
integrate, pe termen lung, pentru aceste noi provocări.

Dacă în anii 70 ne permiteam să vorbim de probleme izolate sau încercam să 
găsim răspunsuri punctuale la provocările de mediu, abia acum am reușit să conști-
entizăm că discuțiile despre mediu nu au sens, dacă acestea nu fac parte din niște 
discuții mult mai largi, despre cum vedem viitorul societății, al economiei sau al 
politicilor publice.

Este imposibil să vorbim despre mediu, fără să vorbim de economie și de mo-
delele economice al viitorului. La fel, nu are rost să vorbim despre mediu, dacă nu 
vorbim și de politica energetică, de transporturi, de dezvoltare urbană, de finanțe, 
de sănătate, de agricultură ș.a.m.d.

Ecologia extinsă, suport al bunăstării prin integrarea sistemelor
Ecologia extinsă nu poate să fie un domeniu izolat, ci mai degrabă acel cadru pe 
care putem pune toate celelalte domenii. Pentru că nu are rost să dezvoltăm orașe 
în care nu putem trăi, economii care are au garanții limitate, sisteme de sănătate 
care în loc să prevină, cheltuie resurse ca să vindece bolile generate de un sistem 
nefuncțional etc.

Viitorul nostru este deseori limitat de construcțiile noastre publice, atât la ni-
vel economic, cât și la nivel politic, în care focusul e pe termen imediat sau scurt. 
Iar avantajul ecologiei este că nu are nici o noimă, decât dacă generează strategii 
pe termen lung. Sustenabilitatea nu este un termen rezervat mediului. Sustenabi-
litatea marchează sisteme care pot dăinui și pot ajuta societatea pe termen lung și 
foarte lung. Ecologia fără sustenabilitate nu are sens, însă nici celelalte domenii nu 
prea au sens, fără să ne ofere soluții pe termen lung.
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De asta e nevoie de un capitol de ecologie extinsă într-un volum despre 
 well-being. Pentru a oferi un cadru și o viziune pe termen lung.

Pentru a ne sublinia provocările existente, indiferent că vorbim despre schim-
bări climatice, migrație globală, poluare, ecosisteme, păduri, ape, toate efectele se-
cundare și scenariile legate de diversele strategii pe care le putem adopta.

Luând pe rând subiectele, vom observa fibra care le conectează, exact cum rețe-
lele de ciuperci conectează rădăcinile copacilor dintr-o pădure. O să observăm, încă 
o dată, cât este de interconectată lumea noastră și cât de mare este nevoia de a avea 
sisteme integrate.

Gândirea sistemelor integrate necesită să cunoaștem toate componentele sis-
temului, iar menirea acestui capitol este să ne introducă în lumea acestor elemente 
și sisteme, care ne oferă cadrul de funcționare a speciei noastre și a tuturor speciilor 
de pe planetă.

Iar odată ce începem să înțelegem acest sistem de operare, abia apoi o să putem 
emite pretenții de a genera acele programe, strategii și idei, care să ruleze pe acest 
sistem dat, cu limitările de rigoare, pe care orice sistem invariabil le are.

Abia după ce înțelegem rolul pădurilor, al apelor, speciilor, al diverselor eco-
sisteme, abia după ce înțelegem procesele care se petrec în jurul nostru, vom putea 
să facem un pas real spre soluții. Nu prin rezolvarea problemelor punctuale, ci prin 
regândirea sistemului.

Capitolele următoare din acest volum exact asta își propun. Să ne facă o intro-
ducere în lumea din jurul nostru. Să ne ofere o perspectivă asupra problemelor cu 
care ne confruntăm, să ne introducă în diversele sisteme naturale din jurul nostru 
și să ne arate care este punctul la care am ajuns. 

După ce avem o imagine și o analiză aproximativă a problemei și a cadrului, 
va trebui să examinăm o altă parte a naturii, natura umană și să ne uităm cu ochi 
critici la sistemele pe care le-am creat, la limitările lui și la potențiale soluții la ne-
ajunsurile actuale.

Pentru că guvernanța și impactul nostru asupra sistemelor din jur nu se gene-
rează doar de sus în jos, ci și invers, prin acțiuni, comportamente și atitudini, ne-
am gândit să venim și cu câteva exemple de bună practică, din partea unor oameni, 
organizații care deja generează schimbare pozitivă. Partea asta sperăm să ne dea 
o altă perspectivă, chiar speranță, pentru momentele în care simțim că sistemul 
clădit de noi este prea imperfect, prea rigid, prea greu de schimbat.



1) ECOLOGIA MEDIULUI FIZIC

A) ECO-INTERSECȚII

Dilema prizonierului și încălzirea globală sau despre 
testul Turing, ceasuri și nori1

Constantin Crânganu

Pandemia actuală se va termina mai devreme sau mai târziu, după care vor fi relu-
ate bombardamentele mass-media despre incendiile din Australia sau California,  
avatarurile Gretei, creșterea temperaturilor în paralel cu cea a concentrațiilor de 
CO2, apocalipsa climatică etc. Anticipând viitoarea campania mediatică, îmi permit 
să atrag atenția asupra unui eveniment remarcabil, dar care a trecut practic neob-
servat de aceleași mijloace de comunicare în masă.

În decembrie 2019, a avut loc la Madrid cea de-a 25-a Conferință a Părților 
(COP25), parte integrantă a UN Convention on Climate Change (UNFCCC). După 
2 săptămâni + 2 zile de discuții, eșecul conferinței a fost declarat fără echivoc: 

Încă o dată, nu s-au înregistrat progrese în ceea ce privește alinierea țărilor la ținta 
de 1,5 grade a Acordului de la Paris. Reguli foarte stricte sunt o necesitate absolută și 
trebuie eliminate vechile credite ne-oneste de CO2. Pentru că asta nu s-a întâmplat la 
Madrid, summit-ul s-a încheiat fără un acord (Bas Eickhout, europarlamentar olandez 
și membru al delegației UE la negocieri)

De ce COP25 a fost un eveniment remarcabil? Pentru că a urmat lui COP24, 
care a urmat lui COP23, și tot așa până la COP1, care a avut loc în 1995. Toate 
aceste conferințe și-au propus ca țel unic obținerea unui acord planetar cu privire la 
stoparea încălzirii globale antropogene, respectiv a eliminării arderii combustibili-
lor fosili, considerați sursa majoră de creștere emisiilor de CO2.  Vreme de 25 ani de 
negocieri, s-au scremut munții și s-au născut doi șoricei: unul deja mort (Protocolul 
Kyoto) și altul pe moarte (Acordul de la Paris). 

Când o echipă sportivă pierde 25 jocuri consecutive, ce se mai poate spune? 
Trebuie un nou antrenor sau/și o nouă tactică de joc. După 25 ani de eșecuri ale 
conferințelor climatice, o analiză a cauzelor dezastrului, chiar limitată la nivelul 
unui articol, ar putea arunca o lumină pentru o mai bună înțelegere a ceea ce s-a 
întâmplat și se întâmplă în continuare.

1   Articol publicat anterior, într-o variantă modificată, pe platforma Contributors, http://www.
contributors.ro/administratie/dilema-prizonierului-și-incalzirea-globala-sau-despre-ceasuri-și-nori/
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Dilema prizonierului și încălzirea globală
Profesorul William D. Nordhaus (Yale University) este primul economist laureat 
al Premiului Nobel (2018) pentru „integrarea schimbărilor climatice într-o analiză 
macroeconomică pentru un interval lung”.2 Recent, domnia sa a sugerat că unele 
concepte din teoria jocurilor ar putea elucida natura complexă a diferitelor tipuri 
de acorduri internaționale.3 

O primă categorie o reprezintă acele acorduri, relativ simple, care oferă be-
neficii majore și stimulente importante celor care vor să participe. De exemplu, în 
1951, s-a adoptat limba engleză ca mijloc universal de comunicare în aviația civilă 
pentru a se preveni coliziunile în aer sau accidentele la sol.

O a doua categorie de acorduri internaționale, cu un nivel mediu de complexi-
tate/dificultate, este bine exemplificată de tratatele comerciale bazate pe reciproci-
tate, cu avantaje bilaterale variabile tarife.

În fine, a treia categorie de acorduri internaționale se confruntă cu problemele 
cele mai  dificile, care vizează, potrivit profesorului Nordhaus, bunurile publice glo-
bale. Spre deosebire de bunurile private, pe care proprietarii le consumă/folosesc 
exclusiv, după propriile dorințe, bunurile publice globale oferă beneficii care traver-
sează granițele, generațiile sau grupurile de populații. 

Dar imediat apare întrebarea: Cine furnizează acele bunuri publice globale? 
Odată ce ele există, înseamnă că sunt acolo spre beneficiul tuturor. Dar atunci vor 
apărea și consumatori care vor căuta să se bucure de beneficiile bunurilor globale 
fără a contribui la producerea lor. În lipsa unui mecanism de acțiune colectivă, ele 
riscă să fie sub-furnizate. Similar, fără acțiuni colective, opusul bunurilor publice 
-  poluarea, zgomotul, criminalitatea stradală, creditarea bancară riscantă etc. – vor 
deveni supra-furnizate.

Un exemplu: pe 12 aprilie 2020 se împlinesc 65 de ani de când omenirea a 
primit gratuit formula vaccinului anti-poliomielitic, produs de echipa doctorului 
Jonas Salk de la University of Pittsburgh. Până atunci, milioane de copii și adulți 
(președintele F. D. Roosvelt)  din întreaga lume fuseseră mutilați pe viață din cauza 
bolii neiertătoare. Doctorul Salk nu și-a patentat niciodată descoperirea (Patent? 
There is no patent. Could you patent the Sun?) și vaccinul lui a devenit un bun public 
global fără nicio contribuție din afara Statelor Unite.

Astăzi, urmașii doctorului Salk, incluzând pe fiul lui, Peter, lucrează fără răgaz 
în laboratoarele Universității din Pittsburgh pentru a descoperi formula vaccinului 
anti-COVID-19. Și în alte laboratoare din lume se accelerează cercetările pentru 

2   Reamintesc cititorilor mei că l-am prezentat în premieră publicului românesc pe profesorul 
Nordhaus într-un articol din 2016 (Eficiența energetică poate contribui la creșterea încălzirii globale. De-
spre paradoxul Jevons și efectul de recul).

3   Nordhaus, W. D., 2020, The Climate Club  - How to Fix a Failing Global Effort, Foreign Affairs, 
May-June 2020.
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prioritatea mondială a descoperirii vaccinului. Va fi, fără îndoială, un bun public 
global. O singură întrebare am: Vor avea acei descoperitori înălțimea morală a doc-
torului Salk să declare că There is no patent. Could you patent the Sun?...

Ce se observă deocamdată este un exemplu perfect al „răului” public global: 
scăderea pronunțată a costurilor călătoriilor și a comunicațiilor de tot soiul a accen-
tuat propagarea  rapidă a virusului COVID-19, un lugubru semnal de alarmă care 
ne amintește dureros că unele forțe globale nu respectă granițele sau popoarele. În 
astfel de situații-limită apar, din păcate, și politici non-cooperante, de tipul „beg-
gar-thy-neighbor” (fă-ți vecinul cerșetor). Decizia României de a-și suspenda exportul 
multor produse agricole se încadrează în acest tip de comportament și sugerează că 
unele state se comportă ca struțul care-și bagă capul în nisip: urmărindu-și priori-
tar interesele naționale, acele țări renunță la planuri de cooperare, care oferă atât 
beneficii globale, cât și individuale pentru participanți. 

Multe din actualele probleme internaționale dificile – terorismul, migrațiile, 
conflictele armate, proliferarea nucleară, acordurile militare, războiul cibernetic 
etc. – sunt tot atâtea exemple ale dilemei prizonierului. Propusă în 1950, dilema pri-
zonierului este paradoxul central al teoriei jocurilor prin care se pot modela coope-
rarea și conflictele sociale. Paradoxul provine din faptul că hotărârile  individuale, 
raționale, pot conduce la rezultate colective non-optime într-0 situație strategică, 
în care participanții au stimulente de a obține avantaje pe seama altora. Studii după 
studii au demonstrat că în final, toate părțile pierd.4

Acordurile climatice internaționale, propuse și derulate fără succese palpabile 
în ultimii 25 de ani, se încadrează în cea de-a treia categorie, fiind, totodată, și o 
bună ilustrare a dilemei prizonierului. Decesul Protocolului Kyoto în 2012 și agonia 
actualului Acord de la Paris, semnat cu mare fanfară politico-mediatică în 2015, au 
fost produse de mai multe cauze (d. ex., structura nefuncțională a stimulării par-
ticipanților,  scara, dificultățile și costurile exorbitante de implementare, practici 
chestionabile despre calcularea bugetului de carbon al națiunilor, lipsa unor sancți-
uni clare pentru cei care nu respectă obligațiile contractuale, inexistența caracteru-
lui obligatoriu juridic pentru părțile semnatare etc.5). 

Voi discuta în continuare doar trei cauze majore, după părerea mea, care au 
contribuit din plin la eșecul eforturilor climatice globale.

4   Barrett, S., 2016, Coordination vs. voluntarism and enforcement in sustaining international envi-
ronmental cooperation, PNAS, vol. 113, no. 51, pp. 14515-14522.

Barrett, S., and A. Dannenberg, 2015, Tipping versus Cooperating to Supply a Public Good, CESifo 
Working Paper Series No. 5274, 43 p.

Idem, 2014, Negotiating to Avoid ‚Gradual’ Versus ‚Dangerous’ Climate Change: An Experimental 
Test of Two Prisoners’ Dilemmas, CESifo Working Paper Series No. 4573, 30 p.

5   Crânganu, C., 1 decembrie 2015, COP21/CMP11 – Conferința ONU asupra schimbărilor climati-
ce. Câteva lucruri despre care NU se va discuta la Paris

Idem, 16 decembrie 2015, A Stairway to (low carbon) Heaven, partea a II-a. De ce sunt sceptic?
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„Călătorii fără bilet”
Unul din viciile inerente ale unei cooperări internaționale de tip 3, supuse dilemei 
prizonierului, îl reprezintă existența „călătorilor fără bilet”, sau blatiști (free riders), 
în jargon studențesc.

Este o realitate tristă, demonstrată fără echivoc, că unele state, mânate de do-
rința prezervării interesele lor naționale, preferă „să meargă fără bilet”, adică ac-
ceptă să primească bunuri publice fără a contribui la costurile aferente producerii 
lor. În cazul acordurilor climatice internaționale, unele țări așteaptă ca altele să-și 
reducă emisiile fără să cheltuiască semnificativ ele însele pentru reduceri proprii.

A invoca interese naționale prioritare are sens atâta timp cât impacturile pro-
duse nu depășesc granițele naționale. De exemplu, un guvern își poate proteja 
cetățenii în cazul acordurile comerciale internaționale prin aplicarea unor tarife 
preferențiale (cazul recent al Statelor Unite în relațiile cu China, Mexic sau Cana-
da). Dar atunci când Statele Unite își reduc constant emisiile de CO2 prin înlocuirea 
cărbunilor cu gaze de argilă, în timp ce China, India, ori Brazilia își măresc emisiile 
și construiesc, acasă și în afara granițelor proprii, noi termocentrale pe cărbune, 
situația nu mai este OK. Politicile naționaliste, non-cooperante, centrate doar pe 
binele național și mizând pe cheltuielile altor țări pentru reducerea emisiilor sunt 
contraproductive. 

Eșecul acordurilor climatice internaționale este în cauzat în cea mai mare parte 
de „călătorii fără bilet”. Și atât președintele George W. Bush, care a respins Proto-
colul de la Kyoto, amorsat de tandemul Clinton-Al Gore, cât și președintele Donald 
J. Trump, care a decis retragerea Statelor Unite din Acordul climatic de la Paris, 
aranjat de administrația Obama, au invocat existența „blatiștilor” climatici – țări 
care beneficiază unilateral din reducerea emisiilor americane.

Un al doilea exemplu elocvent, dar nonclimatic, despre efectele nefaste ale sin-
dromului „călătorii fără bilet” are în centrul său obligațiile contractuale ale țărilor 
membre NATO, obligații asumate prin semnarea Tratatului în momentul aderării. 
Membrii NATO s-au obligat să se apare în comun – unul pentru toți, toți pentru 
unul - și să suporte în comun cheltuielile acestei apărări. Numai că, în realitate, 
povara cheltuielilor este strict asimetrică: Statele Unite au contribuit 71.7% din 
bugetul NATO pe anul 2018, mai mult decât Germania, Franța, Italia, Spania, Ma-
rea Britanie și Canada la un loc. În același an, o serie de membri NATO au cheltuit 
pentru apărare sume minuscule din PIB-urile lor: Luxemburgul – 0,46%; Belgia – 
0,90%; Spania – 0,92%; Slovenia – 0,98%. 

Țările care nu-și îndeplinesc pe deplin obligațiile asumate prin participarea în-
tr-un acord internațional privind folosirea bunurilor publice beneficiază de o „călăto-
rie fără bilet” pe seama cheltuielilor masive ale altor țări. Nu trebuie, de aceea, să ne 
mire reacțiile președintelui Trump din 2017 cu privire la viitorul organizației NATO:
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„Douăzeci și trei dintre cele 28 de state membre încă nu plătesc ceea ce s-au angajat 
să plătească și ar trebui să plătească pentru apărarea lor…Acest lucru nu este corect față 
de poporul și contribuabilii din Statele Unite…Și multe dintre aceste națiuni datorează 
sume masive de bani din anii trecuți pentru că nu-și au plătit obligațiile în ultimii ani“6

Revenind la politicile climatice de astăzi, țările nu au motive naționale înteme-
iate să participe într-un acord internațional cu obligații și penalizări clar exprima-
te pentru ne-îndeplinirea lor. Iar dacă participă, există tendința să raporteze cifre 
fictive despre emisiile lor sau pur și simplu să nu-și asume obiective ambițioase. O 
cinică rezolvare a dilemei prizonierilor climatici...

Un test Turing pentru schimbările climatice
În 1950, Alan Turing a formulat o întrebare faimoasă: Cum poate cineva să distingă 
între o inteligență umană și una artificială? Răspunsul lui a fost (înșelător de) sim-
plu: Puneți întrebări. Dacă, după primirea răspunsurilor, nu puteți spune care-i una 
și care-i cealaltă, înseamnă că practic nu există nicio diferență între ele.

În cazul schimbărilor climatice, cele două entități supuse comparației sunt da-
tele produse de modele și datele reale (observate, măsurate).

Dacă cineva compară datele produse de o modelare meteo de mare rezoluție, 
pe o suprafață limitată și pentru o singură zi, cu datele reale din acea zi, nu va găsi 
(probabil) o diferență concludentă. Cu alte cuvinte, testul Turing pentru meteoro-
logie este ușor de trecut în condițiile descrise.

Cu totul altul este cazul testului Turing climatic. Diferențele frapante între 
datele oferite de modele și cele reale din trecutul geologic al Pământului (de ex., 
modelarea glaciațiilor, concentrațiilor de CO2, temperaturilor sau a evenimentului 
Younger Dryas) dovedesc că un test Turing nu poate fi trecut. Iar dacă se încearcă 
aplicarea testului pentru predicțiile climatice viitoare, lipsa datelor de comparare 
invalidează aplicarea testului. Și atunci, dacă pentru trecut, există clare diferențe 
între datele modelărilor și datele reale, de ce ar trebui să acceptăm ca valide rezul-
tatele modelelor climatice pentru viitorii 50, 100 sau mai mulți ani?

În concluzie, modelele meteo trec ușor testul Turing, pentru că predicțiile lor 
pot fi verificate zilnic pe măsură ce datele reale devin disponibile. Dar modelele cli-
matice nu au această posibilitate – date reale sunt inexistente pentru viitor, iar pe 
baza datelor din trecut, testul Turing nu a fost promovat. 

Din nefericire, știința climatică de astăzi se identifică doar cu încălzirea globală 
și această situație nu mi se pare corectă. Este ca și cum medicina s-ar identifica cu 
oncologia, neglijând celelalte probleme. Situația este și mai gravă, ținând cont că 
încălzirea globală este doar o singură problemă climatică, cu o foarte limitată canti-
tate de date, exceptând perioada istorică. 

6   Crânganu, C., 2017, NATO iese din joc. Se încălzește, pe margine, încălzirea globală (Actualizat 2)
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Limitarea interesului științific numai la actuala încălzire globală și la predicțiile 
făcute de computere este contra-productivă în absența unor dovezi experimentale 
directe, așa cum se întâmplă cu prognozele meteo, ușor de verificat pe o bază zil-
nică. Iar pentru că un test Turing pentru climă nu este posibil, suntem nevoiți să 
„înghițim” scenariile apocaliptice produse de computere ca și cum ar fi reprezentări 
inconturnabile ale viitoarei clime terestre.

Despre ceasuri și nori
Climatologia de astăzi a dezertat de la misiunea sa primordială – cercetarea ști-
ințifică a sistemului climatic terestru cu cinci componente sinergistice – și s-a 
identificat cu studiul încălzirii globale, care atrage cele mai multe fonduri. Totuși, 
încălzirea globală are trebui să fie doar unul din numeroasele subiecte importante 
care confruntă știința climatică. De exemplu, nu avem încă o teorie comprehensivă 
a ciclurilor glaciare. Nu este clar de ce concentrațiile de dioxid de carbon și metan 
s-au schimbat în concordanță cu volumul ghețarilor. Este încă obscur mecanismul 
care a generat episodul Younger Dryas (o întoarcere neașteptată la condiții glaciare 
în timpul actualei deglaciații). Încă nu există o simulare completă a unei glaciații 
plecând de la ciclurile solare.

Toate întrebările despre Pământul-bulgăre-de gheață (Snowball Earth) sunt 
încă obscure pentru că datele geologice sunt limitate și nu avem încă o teorie care 
să explice convingător începutul și finalul perioadei când Pământul a fost complet 
acoperit cu gheață. Fenomene precum Oscilația Atlanticului de Nord (NAO) sau 
Oscilația Arctică (AO) nu sunt încă explicate.7

Pe scurt, există doar două climate – glaciar și interglaciar.
Ce ni se spune însă la schimb? 
Predominant, informații despre creșterea temperaturilor atmosferei, cupla-

te cu creșterile concentrației de CO2. Percepția publică este dominată (aș spune 
tiranizată) de experții guvernamentali, care manipulează simulări ale viitoarelor 
variații climatice. Acele simulări, numite Modele de Circulație Generală (GCM) nu 
pot fi verificate pentru că datele sunt inexistente. Așa că noi, plătitorii de taxe care 
suportă acei experți, trebuie să-i credem pe cuvânt de onoare.

Faptul că super-computerele de azi produc cantități uriașe de numere, fără a 
putea simula măcar un singur ciclu glaciație-interglaciație din trecut, ridică o sim-
plă, dar fundamentală, întrebare: De ce trebuie să le credem? 

Modelele climatice au devenit astăzi niște substitute ale realității observabile. 
Adică, avem o nouă paradigmă prin care simulările și programele computerizate 
au înlocuit  teoria și observațiile. Iar guvernele hotărăsc în mare măsură natura 
cercetării științifice și rolul principal al societăților profesionale este să facă lobby 

7   Visconti, G., 2018, Problems, Philosophy and Politics of Climate Science, Springer, 159 p.
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la guvern pentru a obține fonduri și avantaje speciale (de ex., director de institut, 
consilier științific ș.a).

În 1966, Karl Popper a ținut o prelegere, On Clouds and Clocks: An Approach 
to the Problem of Rationality and the Freedom of Man, dedicată fizicianului și filoso-
fului Arthur H. Compton la Universitatea Washington din St. Louis. În lucrarea 
menționată, marele filosof al științei a împărțit lumea în două categorii: ceasuri și 
nori. Ceasurile sunt sisteme ordonate, reprezentând sisteme complet deterministi-
ce. Norii sunt o harababură epistemică, „extrem de neregulată, dezordonată și mai 
mult sau mai puțin imprevizibilă”, practic niște obiecte non-predictibile. Aparent, 
dihotomia aceasta se reduce la dezbaterea dintre credincioșii determiniști și necre-
dincioși. Primii pretind că o cunoaștere a legilor care controlează unele fenomene 
particulare și a condițiilor inițiale ar fi suficientă pentru a studia evoluția unui sis-
tem în orice moment temporal. Din acest punct de vedere, toți norii sunt ceasuri, 
chiar și cei mai noroși dintre nori! De altfel, determiniștii mai pretind că diferența 
dintre nori și ceasuri este doar faptul că în cazul celor din urmă nu cunoaștem legile 
care controlează originea și creșterea lor.

Greșeala climatologiei moderne este de a pretinde că totul este un ceas, motiv 
pentru a încerca să ne seducă iar și iar prin simulări produse de modelările climatice 
neverificate din lipsa datelor. Vrem să credem că vom înțelege natura și clima ei 
dacă vom găsi instrumentul potrivit pentru a-i tăia articulațiile și a ne uita înăun-
tru. Dar această abordare este sortită eșecului. Pentru că trăim într-un univers al 
norilor, nu al ceasurilor. Popper dixit:

…to some degree all clocks are clouds; or in other words, that only clouds exist, 
though clouds of very different degrees of cloudiness.8

8   Karl R. Popper, K. R., 1972, Of Clouds and Clocks: An Approach to the Problem of Rationality and 
the Freedom of Man, in Popper, Objective Knowledge: An Evolutionary Approach, Oxford: Clarendon Pre-
ss, p. 213; subliniat în original.



Vreme și climă

Roxana Bojariu

Organizația Meteorologică Mondială (OMM) definește clima, în Ghidul practicilor 
climatologice, ca reprezentând: «sinteza condițiilor de vreme dintr-o anumită zonă, 
pe baza șirurilor lungi de observație (minimum 30 de ani de referință) ale variabile-
lor atmosferice»1 (WMO, 2018).  O altă abordare a înțelegerii climei pornește de la 
definirea unui sistem global - geosistemul - format din atmosferă, ocean, criosferă 
(stratul de zăpadă, ghețarii continentali, permafrostul/solul înghețat și gheața ma-
rină), litosferă și biosferă2. Clima este starea fizică de echilibru a acestui geosistem, 
definită de un set de valori mediate ce caracterizează componentele sale, la care se 
adaugă parametrii statistici corespunzători fluctuațiilor (varianța, covarianța etc.).  
Componentele cele mai active sunt atmosfera și oceanul planetar, ele asigurând, în 
sistemul climatic, transportul energiei furnizate de Soare.

Variabilitate și schimbare climatică
Datorită complexității geosistemului, există permanent fluctuații ce scot sistemul 
climatic din starea de echilibru, dar, de cele mai multe ori, după un timp, acesta 
revine la starea inițială. Însă când perturbațiile cauzate de diferiți factori ce influ-
ențează cantitatea de energie înmagazinată în sistemul climatic sunt suficient de 
puternice, ele pot să determine trecerea de la o stare de echilibru la o cu totul alta, 
adică pot provoca o schimbare climatică. Schimbările climatice sunt însoțite de mo-
dificări semnificative ale caracteristicilor statistice (valori medii și extreme) pentru 
mărimile fizice care caracterizează geosistemul (figura 1).   

Schimbările climatice în contextul geologic
Pe durata de 4,5 miliarde de ani de când există, Terra a trecut prin multe schimbări 
climatice, datorită unor factori diverși, care au determinat perturbaţii în geosistem, 

1   WMO Guide to Climatological Practices. (2018). 139 pp. ISBN 978-92-63-10100-6
2   Trenberth Kevin E. (Editor). Climate System Modeling (1992). Cambridge University Press. 

788 pp, ISBN 0-521-43231-6.



II. ECOLOGIE EXTINSĂ. STAREA DE SĂNĂTATE A SOCIETĂȚII / 717

pe scări de timp foarte diferite. Dacă vorbim de miliarde de ani, trebuie să luăm în 
considerare ciclul de viață al Soarelui. Soarele este o stea pitică galbenă a cărei evo-
luţie se va sfârși în stadiul de gigantă roșie, peste aproximativ 5 miliarde de ani. In 
cursul ciclului său de viaţă, Soarele devine din ce în ce mai luminous, intensitatea 
radiaţiei solare crescând cu 10% la un miliard de ani. Peste 1 miliard de ani, tempe-
ratura la suprafaţa Soarelui va fi atât de mare încât va face imposibilă existenţa apei 
în forma lichidă pe Terra, ceea ce va însemna distrugerea totală a biosferei terestre. 
In schimb, pentru ciclul de activitate solară de 11 ani, variaţia radiației solare ce 
ajunge pe Terra este destul de mică, astfel încât la scările de timp interanuală și de-
cenială, aceasta poate fi considerată aproximativ constantă. Situaţia este, evident, 
diferită la scări de timp seculare și mai mari.  

La scări de timp de ordinul sutelor de milioane de ani, procesele geologice de 
modificare a distribuţiei oceane-continente produc schimbări climatice importante, 
datorită, în principal, modului diferit în care cele două componente ale sistemului 
climatic se încălzesc și transferă energia provenită de la Soare. In 1915, cercetăto-
rul german Alfred Wegener a propus teoria deplasării continentelor care postulează 
că părţi ale scoarţei terestre se deplasează deasupra unui miez lichid.  

Figura 1. Schimbarea climatică evidențiată prin modificări ale parametrilor statistici și 
impactul lor asupra caracteristicilor fenomenelor extreme. După Bojariu și colab. (2015)

Influenţa ciclurilor astronomice asupra climei globale este modulată prin va-
riaţiile asociate ale radiaţiei solare incidente pe suprafaţa Pământului. In prezent, 
unghiul pe care îl face axa Pământului cu planul orbital este de aproximativ 23,5º. 
El variază între 22,1º și 24,5º, într-un ciclu cu perioada de aproximativ 41 000 de 
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ani. Schimbarea înclinării axei Pământului determină modificări ale severitătii și 
contrastului dintre anotimpuri: cu cât unghiul este mai mare, cu atât verile sunt 
mai calduroase și iernile mai reci. Când unghiul se micșorează, contrastul dintre 
vară și iarnă se reduce și zăpada acumulată în anotimpul rece nu dispare total în 
anotimpul cald, favorizând extinderea stratului de zăpada permanentă și a gheţa-
rilor continentali. In aceste condiţii, se declanșează procese de amplificare a ano-
maliilor deja existente în geosistem, care accelerează acumularea gheţii și zăpezii 
și duc la iniţierea unei glaciaţiuni. Momentul din an în care Pământul se găsește în 
poziţia cea mai apropiată de Soare, în mișcarea sa de revoluţie (la periheliu), variază 
dupa un ciclu de aproximativ 23 000 de ani. In prezent, periheliu este în ianuarie, 
ceea ce face iarna emisferei nordice ușor mai caldă. In urmă cu aproximativ 11 000 
de ani, periheliu era în iulie, accentuând contrastul dintre anotimpurile solstiţiale. 
Excentricitatea orbitei Pământului în jurul Soarelui (diferenţa formei orbitei reale 
faţă de orbita perfect circulară) variază și ea în cicluri de 100 000 si 400 000 de ani. 
Combinaţia tuturor acestor cicluri determină distribuţia latitudinală și sezonieră a 
radiaţiei solare incidente, într-o anumită epocă, controlând creșterea și retragerea 
calotelor glaciare3. Calculele arată că, din punct de vedere al valorilor parametrilor 
orbitali actuali, nu ne putem aștepta prea curând la o tranziţie spre următoarea era 
glaciară. Pentru ca o nouă glaciaţiune să se producă, ar trebui să mai treacă cateva 
zeci de mii de ani4.

La începutul secolului XX, climatologul și matematicianul sârb Milutin Milan-
kovitch a explicat existenţa ciclurilor glaciare prin modificările predictibile, la scara 
de timp de timp de zeci și sute de mii de ani, ale parametrilor care caracterizează 
orbita Pământului și înclinarea axei sale. La sfarșitul secolului al XIX-lea, chimistul 
suedez Svante Arrhenius propusese ca explicaţie a ciclurilor glaciare, modificarea 
intensităţii efectului de seră prin modificărea concentraţiei dioxidului de carbon 
din atmosferă.  Teoriile de azi unifică cele două abordări și explică marile ritmuri 
glaciar-interglaciar și schimbările climatice naturale asociate, atât prin modificările 
parametrilor orbitali și axei de înclinare a Pământului, cât și prin intervenţia, pe 
acest fundal, a proceselor de feedback declanșate în geosistem, procese ce împre-
ună cu factorii externi determină variaţii atât ale dioxidului de carbon cât și ale 
temperaturii medii globale. 

3   Milankovitch, M. 1941 Kanon der Erdbestrahlungen und seine Anwendung auf das Eiszei-
tenproblem Belgrade. New English Translation, 1998, Canon of Insolation and the Ice Age Problem. 
With introduction and biographical essay by Nikola Pantic. 636 pp. Hardbound. Alven Global. ISBN 
86-17-06619-9.

4   Bojariu R, Bîrsan MV, Cică R, Velea L, Burcea S, Dumitrescu A, Dascălu SI, Gothard M, Dobri-
nescu A, Cărbunaru F, Marin L, 2015: Schimbările climatice – de la bazele fizice la riscuri și adaptare. 
Editura Printech, București. 200 pp. DOI: 10.13140/RG.2.1.1341.0729 ISBN: 978-606-23-0363-1. 
http://www.meteoromania.ro/anm/images/clima/Schimbariclimatice2014.pdf
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Schimbarea climatică actuală
Bilanţul radiativ, care determină câtă energie de la Soare rămâne în geosistem, 
este influenţat de compoziţia atmosferei, mai precis, de concentraţia gazelor radi-
ativ-active și de cantitatea de aerosoli (particule solide sau lichide în suspensie în 
atmosferă). Gazele radiativ-active (gazele cu efect de seră) lasă să treacă radiaţia 
solară incidentă, dar absorb radiaţia emisă de suprafaţa încălzită a Pământului și 
o reemit atât spre exterior, în spaţiul cosmic, cât și înapoi, în sistemul terestru, 
determinând astfel o reducere a pierderilor de energie din sistem. In clima actuală, 
principalul gaz cu efect de seră este reprezentat de vaporii de apă. In atmosfera 
joasă, cantitatea de vapori de apă este determinată de echilibrul natural dintre eva-
poraţie și precipitaţii, nefiind direct afectată de activităţile umane (deși există o 
influenţă indirectă, datorată feedback-urilor declanșate de încălzirea globală). Alte 
gaze radiativ-active importante sunt dioxidul de carbon, metanul, oxidul de azot și 
compușii carbonului cu clorul și fluorul. Pe termen lung, rolul dioxidului de carbon 
devine predominant. Spre deosebire de alte gaze radiativ-active, dioxidul de carbon 
nu e distrus de reacţii chimice sau fotochimice, iar timpul sau de rezidenţă în atmo-
sferă este de ordinul mai multor sute de ani. Există un efect de seră natural, care 
sporeste cu aproape 33° C temperatura medie globala la suprafaţa terestră, faţă de 
cazul în care n-ar exista atmosfera cu gaze radiativ-active (adică de la -18 ° C la 15 
° C)5. Efectul de seră natural a făcut posibilă dezvoltarea vieţii pe planeta noastră.  

Impreună cu efectele aerosolilor, care obturează radiația solară direct, efectele 
caracteristicilor suprafeţei terestre și ale gazelor radiativ-active acţionează asupra 
felului în care radiaţia solară incidentă este absorbită, reflectată și împrăștiată. Ast-
fel, activităţile umane, generând cantităţi din ce în ce mai mari de gaze cu efect de 
seră, intervin asupra unuia din factorii definitori pentru climă: energia de orginie 
solară, disponibilă în sistemul terestru. Cantitatea de dioxid de carbon din atmo-
sferă a crescut cu peste 40% față de epoca preindustrială, iar cantitatea de metan 
s-a dublat ca urmare a activităților umane6. Indexul anual al gazelor cu efect de seră 
(GES) elaborat de NOAA (SUA) arată că din 1990 până în 2013 forțajul radiativ al 
gazelor cu effect de seră a crescut cu 34%, din care contribuția dioxidului de carbon 
acoperă 80%. 

Schimbarea climei a început deja. Temperatura medie globală a crescut cu 
aproape 1°C față de perioada preindustrială, considerată, în acest caz, a fi a doua 
jumătate a secolului XIX. Temperatura medie în Europa a crescut chiar mai mult, cu 
aproape 1,5°C, tendința crescătoare cea mai accentuată înregistrându-se în ultime-

5   Peixoto JP, Oort AH (1992) Physics of Climate, American Institute of Physics, New York, 520 
pp. ISBN 9780883187128.

6   IPCC (2013) The physical science basis. Contribution of working group I to the fifth assess-
ment report of the intergovernmental panel on climate change. In: Stocker TF et al., editors. Climate 
change 2013. Cambridge: Cambridge University Press; 2013.  
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le decenii. Nu doar temperatura aerului la suprafața terestră a crescut, observațiile 
indică o încălzire a întregii troposfere (stratul cel mai consistent al atmosferei din 
punct de vedere al masei și locul de producere al principalelor fenomene de vreme 
și climă), începând cu a doua jumătate a secolului XX. În același timp, frecvența 
și intensitatea unor fenomene extreme observate au crescut, începând din 1950. 
Frecvența valurilor de căldură a crescut în mare parte din Europa, Asia și Australia6. 
Din ce în ce mai multe episoade cu precipitații abundente s-au înregistrat în multe 
regiuni continentale, în special în America de Nord și Europa. Nu doar troposfera 
se încălzește, ci și oceanul planetar, după cum arată observațiile. Mai mult de 90% 
din energia reținută în sistem prin intensificarea efectului de seră, începând din 
1971 până în 2010, a fost înmagazinată în oceanul planetar. Criosfera a fost și este 
și ea afectată de încălzirea globală. Învelișurile de gheață ale Groenlandei și Antarc-
ticii de Vest și-au redus din masă, cei mai mulți ghețari continentali s-au diminuat, 
iar aria acoperită de gheața marină din Arctica are o tendință puternică de scădere. 
Stratul continental de zăpadă sezonieră s-a redus, mai ales în lunile de primăvară. 
Nivelul oceanului planetar a crescut cu 19 cm în perioada 1901-20106. 

Conform estimărilor realizate pe baza rezultatelor mai multor experimente 
numerice, prezentate în Raportul al V-lea al Comisiei Interguvernamentale pentru 
Schimbări Climatice6, temperatura medie globală va crește până la sfârșitul secolului 
XXI, față de perioada 1850-1900, probabil, cu peste 1,5°C în majoritatea scenariilor 
de concentrații atmosferice ale gazelor cu efect de seră (RCP), cu excepția scenariu-
lui cel mai optimist (RCP 2.6). În cazul scenariilor mai pesimiste (RCP 6.0 și RCP 
8.5) probabil că această creștere va depăși 2°C6. Cantitatea de precipitații și configu-
rațiile sale, la nivel global, se așteaptă să se modifice până la sfârșitul acestui secol, 
cu mari diferențieri regionale care vor accentua contrastele între regiunile umede 
și aride. Schimbările observate deja în criosferă vor continua și se vor amplifica în 
viitoarele decenii. Proiecțiile privind nivelul oceanului planetar sugerează creșteri 
depinzând de scenariu, cuprinse între 0,2 m și 0,55 m pentru RCP 2.6, între 0,32 m 
și 0,63 m pentru RCP 4.5, între 0,33 m și 0,63 m pentru RCP 6.0 și între 0,45 m și 
0,82 m pentru RCP 8.5, experții neexcluzând însă valori care să depășească aceste 
estimări (datorită incertitudinilor legate de mecanismele ce afectează învelișurile 
de gheață ale Groenlandei și Antarcticii)6. Rezultatele modelelor numerice, prezen-
tate în același Raport al IPCC6, sugerează și o altă consecință a schimbării globale: 
intensificarea ciclului hidrologic. Această intensificare poate determina creșterea 
intensității și / sau a frecvenței unor evenimente extreme (secete, inundații, cicloni 
de la latitudinile medii, furtuni tropicale) în multe din regiunile globului. Alte feno-
mene extreme, precum valurile de căldură se vor produce cu frecvență sporită, vor 
fi mai persistente și mai intense pe continente6. 
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Schimbarea climatică în România
În perioada 1901-2019, la nivelul României, temperatura medie anuală a aerului a 
crescut cu mai mult de 1 ° C. Creșterile de temperatură nu sunt uniforme, în funcție 
de factorii locali, ele variază, pe regiuni și în funcție de anotimp. De exemplu, în-
cepând din 1961 și până în prezent, mediile temperaturii aerului au crescut cu 2-3 
grade Celsius, în cazul verii, în regiuni din sudul țării. 

Analiza efectuată utilizând datele colectate la stațiile meteorologice cu șir lung 
(1961-2016) din rețeaua Administrației Naționale de Meteorologie, evidențiază 
tendințe crescătoare semnificative statistic (la un nivel de încredere de cel puțin 
90%) ale temperaturii aerului pentru vară, primăvară și iarnă. Vara, tendințele de 
creștere ale temperaturii sezoniere sunt semnificativ statistic pe tot teritoriul Ro-
mâniei. Primăvara, aceste tendințe crescătoare acoperă cea mai mare parte din teri-
toriul țării, iar iarna, temperaturile cresc semnificativ mai ales în regiuni din sudul, 
centrul și nord-estul României (figura 2). 

Observațiile din România arată că deja înregistrăm o tendință de creștere a 
numărului de zile cu valuri de căldură, în special în zonele de câmpie din sudul și 
vestul țării. Intensitatea precipitațiilor tinde și ea să crească, mai ales pe intervale 
de timp scurte. Experimentele numerice cu modele climatice globale și regionale 
arată că aceste tendințe vor continua și se vor amplifica și în viitor, odată cu inten-
sificarea încălzirii globale. (Figura 2)

Anumite caracteristici ale unor fenomene extreme vor fi modificate în condi-
țiile schimbării climatice, de exemplu, precipitațiile asociate furtunilor vor fi mai 
severe. E posibil ca statistica tornadelor să se modifice și ea odată cu încălzirea glo-
bală, acestea putând deveni mai frecvente. Cercetările științifice sunt în derulare, 
pentru a oferi detalii mai precise ale influenței schimbării climatice asupra evoluției 
viitoare a fenomenelor extreme, la nivel regional și local.

Nu vom avea două anotimpuri, vor fi tot patru, dar cu caracteristici schimbate 
față de cum se manifestau în trecut. Vor fi tot patru anotimpuri pentru că nici si-
tuarea pe glob a României, nici înclinarea axei Pământului pe planul orbitei sale în 
jurul Soarelui nu se vor modifica. (Deriva continentelor ce ar putea modifica situa-
rea României pe glob e un proces la scara de timp a sutelor de milioane de ani, iar 
modificarea axei de înclinație a Terrei se petrece pe intervale de timp de zeci de mii 
și sute de mii de ani.) (Figura 3)

În deceniile ce urmează, toate anotimpurile vor avea un regim termic mai ridi-
cat. Statistic vorbind, primăvara și ciclul de vegetație se vor declanșa mai devreme, 
vara se va prelungi înspre prima parte a toamnei.

Pentru viitorul apropiat (2021-2050), la nivelul României, rezultatele expe-
rimentelor numerice cu modele climatice indică, față de intervalul de referință 
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(1961-1990) o creștere medie a temperaturii lunare în cea mai caldă luna a anului 
cu peste 4 ° C și o reducere medie a cantității lunare de precipitații de până la 15 
%, în timpul verii, în cel mai pesimist scenariu. Diferențe climatice mai mari sunt 
așteptate de la mijlocul secolului XXI către sfârșitul său. În acest caz, în condițiile 
scenariului pesimist, creșterea medie a temperaturii pentru România poate trece 
de 9 ° C în lunile de vară (august), iar reducerea medie a cantității lunare de preci-
pitații ajunge, vara, până la 35 % în intervalul 2061-2090, comparativ cu intervalul 
1961-1990 (Figura 3).

iarnă                                                                                                  vară

vară                                                                                                toamnă

Figura 2. Tendințele observate ale temperaturii aerului la 124 de stații  meteorologice 
cu șir lung (1961-2016) din rețeaua Administrației Naționale de Meteorologie. Tendințele 
semnificative (nivel de încredere egal sau mai mare de 90%) sunt reprezentate prin triunghi roșu 
pentru creșterea temperaturii și triunghiuri albastre pentru descreșterea temperaturii. Cercurile 
gri ilustrează locațiile fără tendințe semnificative statistic. După a VII-a Comunicare națională la 

UNFCCC (2017)7.  

7   A VII-a Comunicare națională la UNFCCC (2017). 273 pp. 
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Figura 3. Schimbările în mediile lunare multianuale în orizonturile de timp 2021-2050 vs. 
1961-1990 (stânga) și 2061-2090 vs. 1961-1990 (dreapta) ale temperaturii aerului (în °C, 
sus) și precipitații (în %, jos), mediate pe tot teritoriul României, în condițiile mai multor 
scenarii climatice. Au fost folosite rezultate ale generațiilor de modele climatice globale CMIP 3, 

CMIP 5 și CMIP 6. După Bojariu și colab. (2020)8.

8   Bojariu R, Bîrsan MV, Cică R, Velea L, Burcea S, Dumitrescu A, Dascălu SI, Gothard M, Dobri-
nescu A, Cărbunaru F, Marin L, 2020: Schimbările climatice – de la bazele fizice la riscuri și adaptare. 
Ediția a II-a. In pregătire.
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Figura 4. Diferențele sezoniere relative în numărul de zile în care indicele de confort temperatură/
umezeală depășește pragul de 80 de unități (THI ≥80), pentru intervalul mai-septembrie, în peri-
oada 2021-2050 (coloana din stânga) și 2071-2100 (coloana din dreapta), în condițiile scenariului 
moderat al concentrațiilor atmosferice ale gazelor cu efect de seră (RCP 4.5) (rândul superior) și în 
ale celui pesimist (RCP 8.5) (rândul inferior), comparativ cu intervalul de referință 1971-2000, pe 

baza ansamblului simulărilor EURO-CORDEX a patru modele climatice regionale (media celor patru 
modele). După Velea și Bojariu, 20189.

Cantitățile medii sezoniere de zăpadă vor scădea puternic pe întreg teritoriul 
României. Scăderea grosimii stratului de zăpadă în perioada octombrie-aprilie de la 
sfârșitul acestui secol ar putea fi mai mare de 80% (comparativ cu perioada de refe-
rință octombrie-aprilie 1971-2001) în zonele din vestul, centrul și sudul României. 
În munți, reducerea este ușor mai mică, variind de la 60% la 80%, la sfârșitul seco-
lului XXI, în condițiile scenariului pesimist. Reducerea stratului de zăpadă ar putea 
favoriza incendiile de vegetație în vara ce urmează. Pe măsură ce în bazinele râurilor 
devin dominante precipitațiile lichide, se estimează că debitele de apă vor crește iar-
na și vor scădea în primăvară și vară. Ciclul anual al debitelor râurilor se va modifica, 
cu impact asupra agriculturii și al generării de energie electrică prin hidrocentrale. 

Schimbarea climatică ar putea reduce resursa de apă de pe teritoriul României, 
mai ales în regiuni din sud și sud-est. Bazinul Argeșului, cel ce alimentează cu apă 

9   Velea L. and Bojariu, R. (2018) Summer thermal discomfort conditions in Romania under cli-
mate change scenarios, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, August 2018, Vol. 
13, No. 2, p. 595 - 603; DOI:10.26471/cjees/2018/013/050
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capitala țării, ar putea suporta tendințe accelerate de aridizare, comparativ cu alte 
râuri, în condițiile scenariului cel mai pesimist al schimbării climatice.

Figura 5. Diferenta medie a ansamblui de 4 modele regionale in intensitatea medie zilnică a preci-
pitatiilor (in mm) pentru perioada 2021-2050 față de perioada de referință 1971-2000, în condițiile 

unui scenariu moderat al schimbării climatice. După Bojariu și colab. (2015).

De asemenea, proiecțiile climatice arată că schimbări ale temperaturii medii 
și cantităților medii de precipitații au loc împreună cu schimbări în statistica fe-
nomenelor extreme, precum creșterea intensității și frecvenței valurilor de căldură 
(Figura 4), creșterea intensității precipitațiilor (ceea ce favorizează producerea de 
inundații rapide). Proiecțiile viitoare sugerează că cele mai mari creșteri ale intensi-
tății precipitațiilor vor fi în zone muntoase din Apuseni, Carpații Meridionali și Nor-
dul Carpaților Orientali și în regiuni din sudul Oltenia și Moldova (Figura 5). Este cu 
atât mai îngrijorător cu cât acestea sunt zone unde pădurile au fost tăiate pe supra-
fețe însemnate, astfel încât rolul lor în diminuarea viiturilor de pe versanți dispare. 

În marile aglomerări urbane, efectele schimbării climatice sunt amplificate de 
mediul artificial construit ce determină, de exemplu, formarea insulei de căldură a 
orașului. Astfel, valurile de căldură sunt amplificate în mediul urban, iar calitatea 
aerului scade în aceste condiții, când stabilitatea atmosferică face ca poluanții lo-
cali să fie reținuți în zona orașului. Atât efectul de disconfort termic cât și scăderea 
simultană a calității aerului au un impact crescut asupra sănătății publice. Inunda-
țiile urbane sunt și ele amplificate în orașe, în condițiile în care intensitatea preci-
pitațiilor crește, iar izolarea solului cu asfalt și construcții determină o creștere a 
scurgerii apei la suprafață și o reducere a apei infiltrate în sol.
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O altă posibilă modificare suscită interes, atunci când vorbim de viitorul clima-
tic al României - mult discutatul fenomen de deșertificare. Acesta nu implică însă 
doar aspectul climatic, ci și factori legați de tipul solului, acoperirea terenului, gesti-
onarea culturilor agricole. Astfel că, în anumite limite, tendințele climatice de aridi-
zare, ce se vor înregistra în cazul schimbării climatice, mai ales în lunile de vară, pot 
fi diminuate sau amplificate de acțiunile locale ale omului. De exemplu, distrugerea 
perdelelor de arbori, desecarea zonelor umede din lunca Dunării, neadaptarea ti-
purilor de culturi agricole pot să își adauge efectele celor provocate de aridizare, 
contribuind astfel la instalarea și expensiunea fenomenului de deșertificare.  

Urgența climatică 
Omul a scurtcircuitat cicluri naturale ce acționează la scară geologică și a modificat 
compoziția atmosferei, intensificând efectul de seră, în cele câteva sute de ani de 
epocă industrială, prin arderea combustibililor fosili, creați de natură în sute de 
milioane de ani. A făcut-o în logica tipului de cultură ce valorizează efemerul unui 
așa-zis câștig <<aici și acum>>, fără a lua în calcul toate consecințele prezente și 
viitoare ale acțiunilor sale în geosistemul complex ce îl include. 

Specia noastră, de-a lungul evoluției sale, s-a adaptat diferitelor schimbări cli-
matice, dar scările de timp pe care s-au produs acele schimbări, în trecut, au fost 
foarte mari: de la zeci de mii la sute de mii și chiar milioane de ani. Pentru a face 
față schimbării actuale, ce se derulează foarte rapid, în zeci de ani, nu ne mai ajută 
nici mecanismele genetice de selecție naturală, nici modele culturale rămase ne-
schimbate din trecut. Urgența provocării căreia trebuie să-i facem față cere un nou 
model cultural care să favorizeze un transfer accelerat de cunoaștere și creativitate 
dinspre persoane spre societate – cu cât mai divers, cu atât mai acoperitor pentru 
incertitudinile viitoare legate de consecințele schimbării climatice asupra societă-
ții. Comunicarea, schimbul de idei și deschiderea către cei diferiți nouă au fost de-a 
lungul istoriei avantaje evolutive și devin cu atât mai necesare azi când trebuie să 
ne adaptăm mult mai rapid mediului în schimbare.  

Schimbările sunt inevitabile. Putem însă acționa, câștigând timp, prin diminu-
area emisiilor de gaze cu efect de seră, într-un efort global, astfel încât să încetinim 
și să limităm creșterea rapidă a temperaturii medii globale. Temperatura medie 
globală a aerului e un indicator care înseamnă multe alte modificări în sistemul 
climatic (schimbări în intensitatea și frecvența fenomenelor extreme, creșterea ni-
velui oceanului planetar, topirea ghețarilor continentali, a învelișurilor de gheață 
ale Groenlandei și Antarcticii, a gheții marine din Arctica, creșterea temperaturii 
oceanului și acidificarea sa etc.). Tratatul de la Paris (2015) are ca țintă limitarea 
creșterii temperaturii medii globale, până la sfârșitul secolului acesta, la 1,5 grd. C 
față de nivelul preindustrial (considerat a fi cel din a doua jumătate a secolului XIX). 
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Pe de altă parte va trebui să ne adaptăm la schimbările deja produse în siste-
mul climatic. Soluțiile practice sunt cele ale științei și tehnologiei, dar punerea lor 
în aplicare însemnă în primul rând un salt cultural al societății umane, cu modifi-
cări profunde ale tiparelor economice și sociale. Vorbim de economia circulară, de 
exemplu, dar vorbim și de alegerile noastre personale, în viața de zi cu zi, care să 
meargă în sensul naturii, iar nu împotriva ei: folosirea rațională a tuturor resurse-
lor de apă, energie, dietă bazată pe produse locale (cu amprentă scăzută din punctul 
de vedere al emisiilor gazelor cu efect de seră), transport cât se poate de verde. 

Schimbarea climatică nu trebuie privită ca o fatalitate: putem și trebuie să ne 
dezvoltăm economic în noile condiții climatice, ba chiar cu o creștere a calității 
vieții. Există nișe de oportunitate ce pot fi identificate și exploatate în condițiile 
acestei provocări, astfel încât societatea umană să își continue, mai departe, cursa 
evolutivă. România va trebui să se adapteze unei noi ordini climatice, odată cu în-
treaga lume. Este o provocare, dar și o șansă. În acest punct de inflexiune al istoriei, 
societatea noastră ar putea să facă saltul care să ne accelereze evoluția, recuperând 
rămânerile în urmă și pornind pe calea unei dezvoltări economice durabile, bazată 
pe cunoaștere, condiție a armoniei sociale și a evoluției civilizaționale. 

  



Climă și politică1

Sorin Cucerai

Indiferent de standardul fixat (de perioada de referinţă în raport cu care facem 
comparaţia), rezultatul este același: temperatura la nivel global a crescut și conti-
nuă să crească. Asta e ceea ce ne spun datele.

1. Încălzirea globală este un fenomen real. Știm asta fără nicio urmă de dubiu 
prin simplă măsurare. Dacă, de exemplu, luăm ca standard temperatura medie glo-
bală din perioada 1951-1980, temperatura medie din perioada 2010-2018 este cu 
0,73 grade Celsius mai mare.

Indiferent de standardul fixat (de perioada de referinţă în raport cu care facem 
comparaţia), rezultatul este același: temperatura la nivel global a crescut și conti-
nuă să crească. Asta e ceea ce ne spun datele.

Cât despre datele însele, ele sunt furnizate în principal de 3 organisme indepen-
dente: de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) din Statele 
Unite, de Goddard Institute for Space Studies care ţine de NASA, și de HadCRUT (o 
colaborare între agenţia meteorologică britanică și Unitatea de Cercetări Climatice 
a University of East Anglia). Începând cu 2010 avem o serie suplimentară de date, 
oferită de Berkeley Earth, un ONG californian.

Prin urmare, avem 4 serii de date, fiecare dintre ele fiind independentă de cele-
lalte 3, iar toate aceste serii spun unul și același lucru: că, la nivel global, temperatura 
este în creștere. Faptul că toate cele 4 organizaţii menţionate își obţin datele inde-
pendent de celelalte ne garantează dincolo de orice îndoială că, așa cum spuneam, 
încălzirea globală este un fenomen real - și că, în consecinţă, negarea lui ne trimite 
direct în zona ficţiunii, iar ignorarea lui ne anulează orice șansă de a-i putea face faţă.

Dacă în anii ’80 ai secolului trecut Margaret Thatcher putea fi întrucâtva scuza-
tă pentru scepticismul ei cu privire la realitatea încălzirii globale și dacă în anii ’90 
Vaclav Klaus putea fi încă tolerat ca un excentric, astăzi negaţioniștii și indiferenţii 
nu doar că nu mai au nicio scuză, dar sunt de-a dreptul periculoși.

1   Material publicat anterior pe platforma Ziarul de Iași, la adresa https://www.ziaruldeiasi.ro/
stiri/clima-si-politica--231784.html
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2. Încălzirea globală nu este doar un fenomen real, ci și unul în expansiune. 
Altfel spus, temperatura medie la nivel global crește într-un ritm tot mai accelerat. 
Și acest lucru îl știm dincolo de orice îndoială, cu ajutorul datelor furnizate de orga-
nizaţiile amintite mai sus.

Dacă luăm din nou ca standard temperatura medie globală din perioada 1951-
1980, observăm că în deceniul 1980-1989 temperatura a crescut cu 0,17 grade 
Celsius faţă de perioada de referinţă, în deceniul 1990-1999 temperatura a crecut 
cu 0,31 grade Celsius, în deceniul 2000-2009 cu 0,51 grade Celsius, iar în actualul 
deceniu, până în prezent, cu 0,73 grade Celsius.

Diferenţa de creștere a temperaturii de la un deceniu la altul se accentuează 
- de la 0,17 grade Celsius (deceniul 1980-1989 faţă de cel anterior), la 0,26 grade 
Celsius (deceniul actual faţă de 2000-2009). Nu e așadar deloc întâmplător că 9 din 
cei 10 cei mai călduroși ani din 1880 și până în prezent îi găsim în secolul XXI, iar 7 
din cei 10 îi găsim în perioada din 2010 încoace.

Pe scurt, încălzirea globală se accelerează. De aici și sentimentul din ce în ce 
mai pregnant al urgenţei cu care ar trebui să luăm măsuri pentru a putea face faţă 
acestui fenomen. Fiindcă în absenţa unor astfel de măsuri, lucrurile pot deveni greu 
de gestionat și, la limită, catastrofale.

3. Încălzirea globală cu care ne confruntăm în ultima sută de ani și cu precădere 
în ultimii 70 de ani este un fenomen generat în principal de oameni și de activităţile 
lor - prin exploatarea din ce în ce mai extinsă a combustibililor fosili și prin despă-
duririle tot mai accentuate.

Firește, aceasta nu este nici prima, nici ultima perioadă de încălzire globală din 
istoria Pământului. Dar, spre deosebire de toate cele precedente, ea este cauzată 
în principal de oameni și lucrul ăsta îl știm fără dubiu - și tot datorită știinţei și a 
metodelor știinţifice de evaluare.

Unele schimbări de climă pot fi explicate prin variabilitatea internă a sistemu-
lui climatic însuși. Avem astfel cicluri climatice care pot dura între câţiva ani (feno-
menul El Niño, de exemplu) și câteva sute sau chiar mii de ani.

Separat, avem schimbări produse de factori exteriori sistemului climatic. Unele 
dintre ele sunt naturale, precum erupţiile vulcanice sau variaţiile orbitei pe care Pă-
mântul se învârte în jurul Soarelui. Altele însă sunt produse nemijlocit de oameni.

Pe scurt, de fiecare dată când avem de-a face cu o schimbare climatică, ea este 
generată de mai multe cauze, dintre care unele sunt majore, iar altele au o influenţă 
mai mică. Pentru a stabili cauzele majore, oamenii de știinţă folosesc modele com-
puterizate. În cazul actualei încălziri globale, toate modelele arată faptul că ea nu ar 
fi existat fără influenţa decisivă a activităţilor umane generatoare de gaze de seră. 
Iar aceste activităţi sunt, în principal, utilizarea extinsă a combustibililor fosili și 
despădurirea accentuată a planetei.
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De exemplu, nivelul de dioxid de carbon din atmosferă a început să crească 
odată cu declanșarea Revoluţiei Industriale și a ajuns astăzi să fie semnificativ mai 
ridicat decât în orice altă perioadă din ultimii 800 de mii de ani.

Tocmai de aceea, cel de-al cincilea raport de evaluare (AR5) produs în 2014 de 
către IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) conchide că “influenţa 
umană asupra sistemului climatic este limpede. Este extrem de probabil (o probabi-
litate de 95-100%) ca influenţa umană să fi fost cauza dominantă a încălzirii globale 
între 1951 și 2010”.



Adaptare sau o schimbare nouă de paradigmă?

Virgil Alexandru Iordache

În acest text explorez posibilele răspunsuri la următoarea întrebare : este posibilă 
o adaptare la fenomenul schimbărilor climatice sau este nevoie de schimbări 
fundamentale ca să reușim să facem față provocărilor noi ? În prima parte carac-
terizez structura fenomenului din punct de vedere științific, iar în a doua parte 
schițez răspunsurile folosind cadrul analitic degajat în prima parte.

Structura întrebării din punct de vedere științific
În limbaj științific avem de a face cu o întrebare legată de o problemă socio-ecolo-
gică, adică una care depinde de înțelegerea unor procese cuplate, unele având loc în 
natură, alte în societate și influențându-se unele pe altele. Spectrul de cunoștințe 
necesar pentru a înțelege o astfel de problemă este amplu, aceste cunoștințe nu pot 
fi aprofundate de o singură persoană, ceea ce face ca în sens strict un răspuns com-
prehensiv la întrebarea formulată în debutul acestui text să poată fi dat numai de o 
echipă de oameni de știință, sau folosind rezultele unei astfel de echipe. 

Ce fel de echipă de oameni de știință ? Termenul tehnic pentru a desemna ast-
fel de echipe este cel de interdisciplinaritate, sau transdisciplinaritate. Abordarea 
de tip interdisciplinar asumă că problema respectivă se poate rezolva cu ceea ce se 
știe din disciplinele existente, iar abordarea de tip transdisciplinar prespune că e 
nevoie și de ceva nou, peste ce au produs disciplinele ștințifice relevante separat. 
Există două abordări mari în cercetarea trandisciplinară legată de mediu, ambele 
implică și nespecialiști, actori interesați în rezolvarea problemei, sub umbrela ge-
nerală a coproducției1 cunoașterii științifice, dar în mod diferit. Într-una actorii 
care nu au competențe științifică au autoritate asupra proceselor epistemice tipice 
producerii științei, în cealaltă acestea rămân strict apanajul oamenilor de știință va-
lidați academic. În primul mod se susține necesitatea depășirii științei așa-zis nor-
male într-o abordare post-normală, în celălalt standardele științei moderne rămân 

1   Teoria coproducției este un domeniu ștințific vast și riguros, cu numeroase abordări. Felul în 
care cei preocupați de mediu preiau informațiile și limbajul din acest câmp de cunoaștere este parțial.
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aceleași, doar agenda și validarea relevanței rezultatelor ei fiind influențate puter-
nic de actorii externi, deținători de interese, în procesul de co-producție. Aborda-
rea transdisciplinară de tip post-normal tinde să fie afiliată ideologic opțiunilor de 
stânga, transformiste, se propun transformări sociale ample chiar de către oamenii 
de știință, care astfel intră practic în zona decidenților. Abordarea transdisciplinară 
cu menținerea standardelor științei moderne este neutră ideologic, rezultatele ei 
fiind transferate actorilor sociali relevanți care vor lua decizii folosind și aceste re-
surse într-un proces decizional/politic separat, distinct de producerea cunoașterii 
științifice.

Acestea fiind spuse, putem vedea de la bun început că există deja un răspuns 
scurt la întrebarea care ne interesează, un răspuns formulat de o parte din comu-
nitatea științifică implicată în știința dezvoltării durabile prin însuși felul în care 
acești oameni de știință și-au redefinit știința și i-au dat mize politice transfor-
miste. Acest răspuns este cu accent pe transformări fundamentale, restructurări 
sociale masive, și are mai degrabă un caracter de nișă, nu este universal acceptat 
în comunitatea oamenilor de știință, care practică în majoritate știința modernă 
obișnuită. Rezultatele științei normale pot eventual duce la aceeași concluzie ca 
abordarea postnormală, dar nu în mod necesar, cel mai adesea lucrurile fiind mai 
nuanțate. În știința normală nu există un control al oamenilor de știință asupra 
procesului decizional, care depinde exclusiv de procese politice în care pot interveni 
și oameni de știință, dar în calitate de cetățeni egali cu ceilalți participanți, fără să 
transforme autoritatea epistemică în una cu relevanță politică.

În continuare abordez analitic din perspectiva științei normale structura pro-
blemei transdiscplinare care ne interesează, legată de reacțiile la schimbările clima-
tice.

Procesele implicate în schimbările climatice
Problematica schimbărilor climatice are mai multe straturi : un nivel al cunoașterii 
fundamentale despre procesele naturale, unul al instrumentelor științifice aplica-
tive disponibile pentru asistarea deciziilor, unul al asistării efective a deciziilor, și 
unul al comunicării publice cu privire la faptele din toate aceste straturi. Pentru 
primul nivel trebuie să facem apel la cunoștințe fundamentale din științele vieții 
și pământului, pentru al doilea la dimensiunile aplicative ale acestora, pentru al 
treilea la științe sociale, în special economie (cu accent pe știința managementului) 
și științe politice, iar pentru ultimul la științele comunicării.

Procesele naturale implicate în schimbările climatice țin de funcționarea soa-
relui, activitatea vulcanilor și intervenția antropică industrială. Influența solară se 
propagă de la scară globală la scară locală, iar cea a vulcanilor și cea antropică de la 
scară locală la scară globală. Fiecare dintre acestea induc tipare de variație a variabi-
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lelor climate cu diferete scări spațiale și de timp. Schimbările climatice ca atare re-
zultă din toate aceste procese cuplate, de mare complexitate și constau în tendința 
de creștere a temperaturii detectabilă la scări de timp de ordinul deceniilor, precum 
și în modificări ale distribuției spațiale și temporale și a intensității fenomenelor 
meteorologice. Pentru a putea spune cu siguranță care este ponderea intervenției 
antropice a fost necesară dezvoltarea unei game de largi de modele matematice și 
se poate spune că există o contribuție certă, indiscutabilă, datorată activității uma-
ne la schimbările climatice din ultimul secol. Negaționismul climatic nu se poate 
susține științific.

Un element important pentru discuție este acela că schimbările sunt diferite la 
scări diferite, de la scară globală la scară locală, iar modelele actuale explicative sunt 
dezvoltate mai ales la scară globală, cele la scări locale fiind o direcție de cercetare 
în curs de dezvoltare.

Din punct de vedere aplicativ ne interesează nu numai explicarea situației ac-
tuale și identificarea cauzelor la standarde științifice, ci și predicția situației în vii-
tor. Predicția este ceva cu totul diferit decât explicația, deoarece situația modelării 
matematice a proceselor în științele vieții și pământului nu este ca în fizică, nu 
avem de a face cu legi ale naturii, ci numai cu modele cu valoare limitată, bazate pe 
observațiile anterioare disponibile. În cazul particular al activităților vulcanice, de 
exemplu, nu avem la dispoziție nici măcar probabilități de apariție a erupțiilor de 
mare amploare care ar putea să influențeze clima, și ca urmare nu le putem înclude 
în scenariile de predicție a schimbărilor climatice. În condițiile luării în considera-
re a proceselor mai bine cunoscute științific, cele sub influența activității solare și 
antropice, se pot face scenarii de predicție a schimbărilor climatice care se pot livra 
decidenților. Scenariile cele mai bine fundamentate științific sunt la scară globală, 
la scări mai mici cunoașterea științifică disponibilă fiind mai mică, în special în ce 
privește efectele ecologice ale acestor modificări. Observăm că poate exista în mod 
obiectiv un grad mai mic de încredere în ce privește eficiența măsurilor împotriva 
schimbărilor climatice chiar și la oameni de știință care acceptă ca indiscutabil fap-
tul că schimbările climatice au și o cauză antropică.

În procesul de luare a deciziilor intră pe lângă capitalul de cunoaștere științifică 
fundamentală (explicații) și aplicativă (predicții) și alte tipuri de resurse, cum sunt 
cele financiare, culturale, umane, și sunt relevante și alte obiective organizaționale 
și sociale, diferite de cele de mediu (economice, de sănătate, etc). Este important de 
observat că la aceeași cunoaștere științifică disponibilă pot rezulta decizii diferite 
în funcție de caracteristicile sociale și organizaționale, care sunt atât de diferite pe 
suprafața planetei. Astfel, deși luarea deciziilor la nivel global este necesară, nu este 
la fel de clar care este cum diferă situația de la caz la caz în diferite regiuni și țări 
în ce privește urgența luării deciziilor respective. Lacunele de cunoaștere științifică 
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bine fundamentată despre schimbările climatice la niveluri regionale, naționale și 
locale restricționează major deciziile comune la nivel nu doar local, ci și global, în-
trucât nu se știe riguros care va fi distribuția spațială a formelor de manifestare a 
schimbărilor climatice și a efectelor lor.

Planul comunicării publice deciziilor este supus constrângerilor ce ține de toa-
te elementele teoriei comunicării (emițător, canal, receptor). Prin natura legităților 
care controlează comunicarea publică se ajunge la simplificări excesive ale mesaje-
lor și la polarizări care în realitatea descrisă analitic nu se pot susține.

Elementul teoretic suplimentar caracteristic cercetării transdisciplinare so-
cio-ecologice este legat de felul cum gândim cuplarea proceselor naturale și sociale 
atât într-un sens cauzal, de la natură la societate, cât și în celălalt, care susține 
reacționa rațională la schimbările care au avut loc. Nu există teorii în discipinele 
tradiționale cu privire la acest cuplaj, în științele vieții și pământului procesele soci-
ale intervin cel mult ca un factor extern, iar în științele sociale externe situația este 
în oglindă. Ca exemplu, teoretizarea serviciilor ecosistemice, a felului cum pot fi 
incluse în managementul organizațiilor și societăților, țin de un astfel de modul de 
cunoaștere prezent numai într-o abordare transdisciplinară. Teoretizarea și produ-
cerea de cunoaștere cu privire la astfel de chestiuni și a altora care țin de cuplarea 
între procese de diferite dtipuri face obiectul cecetării transdisciplinare normale a 
mediului.

Conceptele de adaptare și schimbare fundamentală
Adaptarea este un proces caracteristic fie obiectelor productive biologice (organis-
me) și sociale (organizații), fie populațiilor de astfel de obiecte.

Atunci când este caracteristic organismelor sau organizațiilor individuale fe-
nomenul care asigură adaptarea este așa numita plasticitate fenotipică, adică po-
sibilitatea obiectului productiv de a avea trăsături diferite în diferite condiții de 
mediu fără ca identitatea sa să se schimbe, adică fără să aibă un genotip diferit, în 
cazul organismelor, sau sau să-și modifice trăsăturile interne care dau identitatea, 
diferite forme de capital fizic, uman, cultural, în cazul organizațiilor. Există o anu-
mită marjă de variabilitate a organismelor și organizațiilor în funcție de condițiile 
de mediu, diferită de la specie la specie, și de la tip de organizație la organizație, sau 
de la cultură la cultură.

Atunci când este caracteristică populațiilor de organisme sau organizații, și 
în general oricăror tipuri de unități productive, adaptarea se bazează pe selecție 
(având în spate procese de competiție) și pe alte tipuri de relații (cooperare, sim-
bioză, etc) între obiectele productive diferite. Adaptarea de acest fel elimină prin 
sortarea pe bază performanăță anumite tipuri de obiecte productive în procesele de 
selecție și poate duce la tipuri noi de organisme sau organizații (specii).



II. ECOLOGIE EXTINSĂ. STAREA DE SĂNĂTATE A SOCIETĂȚII / 735

Prin prisma celor două tipuri de adaptare de mai sus se poate observa că ter-
menul schimbare fundamentală nu este complet distinct de cel de adap-
tare, o schimbare fundamentală putând avea și în urma proceselor de adaptare 
la o scară de timp caracteristică acestora, una care depinde de durata vieții acelor 
organisme sau organizații.

Ideea de schimbare fundamentală pe altă cale decât cea evolutivă nu este pre-
zentă în biologie, exceptând aspectele biotehnologice, de modificare a structurii 
genetice a organismelor, dar este prezentă în științele sociale în sensul construcției 
de la zero sau a reconstrucției unor noi organizații sau chiar societăți, în afara ori-
căror procese de evoluție socială la scară istorică de timp.

Am degajat așadar următoarele opțiuni :
•  o adaptare în limitele structurale ale sistemelor socio-ecologice existente, ale 

plasticității fenotipice
•  o adaptare prin procese evolutive de selecție socio-culturală, care duc și la 

schimbări fundamentale la scara de timp a proceselor istorice (multe decenii, se-
cole)

•  o transformare rapidă constructivistă a societății (de exemplu la scara câtor-
va ciclurilor politice electorale)

Din punct de vedere descriptiv toate aceste trei realități există în funcționarea 
reală a sistemelor socio-ecologice, cu ponderi diferite ale importanței lor în diferite 
culturi și civilizații.

Sintetizând, întrebarea formulată în limbaj comun cu care am pornit se referă 
la o problemă transdisciplinară de mediu. O parte a problemei este de structură și 
funcționare a sistemelor socio-ecologice (ce anume a dus la schimbările climatice și 
ce consecințe au acestea la diferite scări), cealaltă parte este de management al sis-
temelor socio-ecologice (în ce fel pot influența în mod rațional dinamica sistemelor 
socio-ecologice după ce au avut loc schimbările climatice).

Răspunsuri posibile la întrebarea noastră
Întrebării disjunctive inițiale de tipul “ori o variantă, adaptare, ori altă variantă, 
schimbare fundamentală” îi putem un răspun format dintr-o o conjuncție de trei 
variante : și adaptare în limitele plasticității fenotipice, și un anumit grad de rați-
onalism constructivist, și adaptare prin evoluție culturală (în ordinea scărilor de 
timp ale celor trei procese). Este important managerial să recunoaștem și existența 
celui de al treilea proces, chiar dacă nu îl putem controla în sens strict, ci numai în 
ce privește menționarea unor condiții necesare pentru el (de exemplu păstrarea 
unor anumite limite cu un grad relativ limitat de permeabilitate între unitățile po-
tențiale ale competiției și pentru alte tipuri de relații).

Adaptarea în limitele plasticității fenotipice a societăților poate fi caracaterizată 
în termeni de rezistență la perturbări și reziliență, capacitate de revenire la o stare 
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funcțională după perturbări. Este documentat că anumite forme organizaționale și 
sociale sunt mai rigide, mai puțin adaptabile, iar altele mai adaptabile, rezistente și 
reziliente. Adaptabilitatea, de exemplu a societăților de tipul democrației liberale, 
are niște costuri care nu pot fi susținute decât de o producție pe măsură. Este legitim 
ca în comunitățile mult afectate de schimbările climatice, de exemplu cele montane 
care se bazau pe industria sporturilor de iarnă, să existe eforturi de adaptare fără 
modificări interne majore atât cât este posibil (cazul stațiunilor din Alpi). Este lipsită 
de orice rațiune managerială investirea în noi infrastructuri de ski atunci când se 
conturează iminența unor schimbări climatice, dar astfel de decizii oportuniste fără 
valoare strategică s-au luat în comunități românești lipsite de cunoașterea științifică 
și managerială neceseară care să susțină plasticitatea fenotipică.

La scară socială plasticitatea fenotipică tinde să fie asociată cu o organizare 
policentrică, societățile organizate top-down fiind eficiente în ce privește controlul 
structural, dar mult mai puțin adaptabile la factori perturbatori cum sunt schim-
bările climatice.

Adaptarea prin procese de evoluție culturală, schimbări fundamentale la scară 
medie și lungă de timp, este un proces în care rezultatul nu este controlat pe cale ra-
țională. Adaptarea și schimbarea fundamentală de acest fel care îi urmează depinde 
de existența unor limite clare între unitățile de producție, adică de o populație de 
entități care au limite clare și nu foarte permeabile între societăți, așa cum există 
între organismele din populația biologică. Este documentat istoric că unele tipuri 
de civilizație apar, că altele dispare, că unele modele culturale au succes în anumi-
te condiții, alte în alte condiții și există teorii științifice ale proceselor de evoluție 
culturală. Ca și în situația evoluției biologice și cea culturală nu este în sensul unui 
progres, ci în sensul eficienței de funcționare în condiții de mediu existente. Ceea 
ce e performant acum poate deveni mai puțin performant în alte condiții de me-
diu Avantajul acestui tip de proces este că populația de organisme sau de sisteme 
sociale supraviețuiește, chiar dacă unele dintre sisteme dispar. Valoarea diversită-
ții genetice în populații naturale este tocmai că permite supraviețuirea populației 
printr-un astfel de proces. Din punct de vedere uman astfel de procese inevitabile 
nu sunt de dorit din rațiuni morale, etice, dar asta nu înseamnă că ele nu există. Se 
încearcă azi în măsura posibilului minimizarea ponderii unor astfel de procese, cel 
puțin în cultura occidentală. Ca și organismele, și organizațiile și societățile pot mo-
difica mediul în care se află, iar schimbările climatice au o astfel de dimensiune : so-
cietăți performante în anumite condiții naturale au modificat mediul și e posibil să 
nu mai fie performante în condițiile modificate. Procesele de evoluție și schimbare 
fundamentală de acest fel nu pot fi prezise nici în biologie, nici în științele sociale, 
ele pot fi doar înțelese post-factum și explicate. Imposibilitatea prezicerii e legată 
de faptul că intervin mereu factori externi, contingenți care modifică mediul, nu 
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doar cei care sunt deja cunoscuți din cercetări anterioare. Nici mutațiile interne ale 
organismelor și organizațiilor care susțin diversitatea lor nu pot fi explicate, dar cel 
puțin în societăți ele pot fi încurajate în anumite culturi care susțin creativitatea, 
sau descurajate în altele.

Al treilea răspuns este de intervenție rațională deliberată majoră pentru re-
structurare economică și socială la scările unde perspectivele adaptării prin plasti-
citate fenotipică e evident că nu sunt favorabile, iar scara de timp și consecințele 
etice ale proceselor de adaptare prin selecție culturală nu sunt acceptabile. Este 
evident că acest răspuns poate fi luat în considerare de la caz la caz, de la situație 
la situație. Este la fel de evident că el nu poate substitui toate celelalte tipuri de 
procese și răspunsuri posibile, așa cum și funcționarea unei organizații nu este un 
proces strict rațional, ci numai structurat rațional de proceduri, comunicare for-
mală, planificare. Dacă la scară organizațională tipul de management necesar, ca 
paradigmă a intervenției raționale, e bine fundamentat pentru diferite situații, la 
scară socială mare (comunități, națiuni, entități supranționale) el nu mai poate fi la 
fel de bine fundamentat datorită complexității prea mari a problemei. La scară so-
cială mare apar ideologiile politice, fiecare având anumite elemente de raționalitate 
și unele elemente de idei acceptate fără o fundamentare rațională. Nici o ideologie 
nu deține un răspuns complet la problemele sociale, în particular la cele de mediu. 
În aceste condiții. Este de dorit să existe un sistem de instituții care încurajează 
ca reprezentanții fiecărei ideologii să folosească informațiile furnizate de 
știință, să permită exprimarea publică a fiecărei ideologii care nu elimină însuși 
sistemul de instituții necesar pentru exprimare,  și să permită trecerea periodică a 
reprezentanților fiecărei ideologii la decizii în funcție de rezultate efective obținute 
de decidenții anteriori, așa cum sunt percepute de beneficiarii finali, contribuabilii.

Așa cum în domeniul științei cercetarea transdisciplinară post-normală e 
complementară epistemic cu cea transdisciplinară normală și valoarea fiecăreia se 
judecă după rezultatele efective și valoarea acestora în rezolvarea problemelor de 
funcționare a sistemelor socio-ecologice, la fel și în zona decizională diferitele abor-
dări, ideologice de data aceasta, sunt complementare și acceptabile câtă vreme nu 
perturbă regulile fundamentale ale jocului, slujirea cetățenilor, iar valoarea lor se 
judecă în funcție de ce au produs concret pentru cetățeni, nu doar la scara de timp 
a unui ciclu electoral, ci și la scara de timp a multiple cicluri.

Ceea ce este rațional e caracterizabil ca atare la multiple scări temporale și spa-
țiale, de la cea organizațională, la cea a strategiilor societăților, la cea a proceselor 
de evoluție culturală. Rezultatele acțiunilor la fiecare scară mai mare devin condiții 
de graniță pentru acțiunea rațională la scară mai mică.

În concluzie, este posibilă o adaptare la fenomenul schimbărilor climatice, 
ea are loc atât la scara organizațională și socială în limitele rezistenței și rezilienței 
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acestora, dar este nevoie și de schimbări fundamentale ca să reușim să facem 
față provocărilor noi, atât de schimbări prin acțiuni raționale intenționate deco-
operare între actorii organizaționali și statali interesați, cât și schimbări rezultate 
neintenționat printr-o competiție constructivă sau alte tipuri de relații între enti-
tățile care au în mod tradițional structuri organizaționale și instituționale diferite. 
Deciziile raționale optime nu pot fi luate nici strict top-down, nici strict buttom-up, 
ci probabil cel mai bine într-o abordare policentrică, în care contează atât factorii 
structurali interni, cât și constrângerile obiective externe venind din partea unor 
procese și obiecte de scară mai mare.



Clima și migrația. Din Levant în Europa, de la sat la oraș

Raul Cazan

Acum o lună, la începutul lui 2020, editorul acestui volum îmi cerea să scriu un arti-
col despre eco-migrație, accesul la apă și hrană, despre noua configurație mondială. 
Îmi venea să arunc replica cum că imigrația (influxul de migranți) nu e o problemă 
care să afecteze România, ba chiar pălește și în sfera publică europeană. Nici nu 
îmi închei bine șirul gândurilor, iar știrile încep să curgă pe portalurile românești: 
cazul Ditrău – doi singalezi brutari sunt mazilți, de catre o mulțime agitată, din 
slujbele lor  intr-o mică firmă din localitatea secuiască; Erdogan amenință Europa 
cu „deschiderea granițelor” pentru refugiații sirieni, parcursul celor 70.000 de mi-
granți sirieni dinspre Turcia spre Europa Centrală urmand sa treaca -oroare! – prin 
România; Austria „își închide frontiera”, teroriștii ISIS se ascund printre nefericiții 
care vor să părăsească Turcia, apocalipsa zombie... 

 
Cum se golea Levantul
Spre sfârșitul lunii august în 2015, după peripluri estivale prin câteva comuni-
tăți montane din Carpații Meridionali, plecam cu trenul din Transilvania și mă 
îndreptam spre Budapesta. Știrile internaționale erau crunte, sute de mii de refu-
giați sirieni traversau Balcanii în drumul lor către landurile făgăduinței din Europa 
Centrală. Însă peisajele de pe valea Mureșului cu vârfurile line ale Șureanului ori, 
la orizont, țancurile Retezatului mă izolau complet de tumultul lumii de aiurea. 
Mă preocupa soarta comunităților pastorale din munții noștri, mă frământa în-
trebarea de ce se golesc cătunele de ciobani. Dar la știrile TV vedeam cum se golea 
Levantul.

La Békéscsaba trenul zăbovește vreo trei ore. Sute de sirieni se cățărau pe trep-
tele vagoanelor, ba chiar și pe ferestre. Erau familii întregi, tineri, bătrâni, mame și 
copii, toți cu priviri pierdute și chipuri epuizate. Unii vorbeau engleza.

Fayed, un tânăr sirian de vreo 25 de ani, îmi spunea că familia lui s-a mutat 
dintr-un sat din centrul Siriei în Alep în 2010 și apoi în Al-Bab, o localitate care 
avea recorduri sinistre de bombe incendiare aruncate de trupele lui Assad peste 
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locuitori. Motivul inițialal plecării lui Fayed fusese insa seceta neobișnuită care le 
golise satul de păstori în câțiva ani. Toți plecaseră spre marele oraș.

În stația Keleti din Budapesta vorbeam cu Ali, un inginer mecanic sirian în 
vârstă, dar născut la Tikrit în Irak. El părăsise anterior Irakul, în 2003, înaintea in-
vaziei anglo-americanilor împotriva lui Saddam; „sunt dublu emigrant”, glumea el. 
Spunea cam același lucru precum Fayed, dar dintr-o perspectivă destul de diferită: 
populația cartierului său din Alep s-a dublat în anii premergători războiului civil din 
cauza fluxurilor de oameni din regiunile rurale Ar-Raqqah și Deir ez-Zor. 

Din 2007 până în 2010, Siria a cunoscut cea mai gravă secetă din istoria măsu-
rătorilor meteo. Această secetă este parte a unei tendințe de scădere a precipitați-
ilor de iarnă în regiune, care a fost legată de schimbările climatice1. Conform unui 
studiu mai recent, schimbările climatice au făcut această secetă de 2-3 ori mai pro-
babilă2. Ulterior mi-au explicat aceste fenomene  Francesco Femia și Caitlin Werrell, 
co-fondatori și directori la Centrul pentru climă și securitate din Washington D.C.

Combinată cu gestionarea greșită a resurselor naturale de către regimul Assad, 
care a subvenționat culturile cu consum intensiv de apă, cum ar fi cultivarea bum-
bacului și a încurajat practicile cu multă risipă precum irigarea prin inundare, aceas-
tă secetă a dus la pierderea unui procent semnificativ din culturi și niște schimbări 
ale destinației terenurilor aproape nebunești, pe mari suprafețe din Siria. Consecu-
tiv, cel puțin două milioane de fermieri și păstori s-au deplasat din zonele afectate, 
mulți dintre ei fugind spre centrele urbane- spuneau Femia și Werrell.

Există, cu siguranță, o legătură între schimbările climatice și mișcările interna-
ționale ale migranților ori chiar ale refugiaților, îmi scria Gregory White, profesor 
asociat la Colegiul Smith și autor al cărții „Schimbări climatice și migrație: securita-
te și frontiere într-o lume fierbinte”3.

„Dar de îndată ce se recunoaște și se explorează această legătură, trebuie să se 
știe că e o chestiune mult contextualizată. Legăturile sunt foarte complicate. De-a 
lungul ultimului deceniu sau chiar două, Siria și întregul bazin mediteranean au 
cunoscut impactul schimbărilor climatice antropice. Dovezile sunt profunde. Aces-
tea au afectat aprovizionarea cu apă, culturile și performanțele economice”, scria 
același autor.

Iar, în moduri foarte complexe, schimbările climatice au contribuit deja la alte 
dinamici politice.

1   Hoerling, M., J. Eischeid, J. Perlwitz, X. Quan, T. Zhang, and P. Pegion, 2012 (March): On the 
increased frequency of Mediterranean drought. J. Climate, 25, 2146-2161. 

2   Kelley, Colin, Climate Change in the Fertile Crescent and Implications of the Recent Syrian 
Drought, in Proceedings of the National Academy of Sciences 112(11) · March 2015

3    White, Gregory, Climate Change and Migration. Security and Borders in a Warming World, 
Oxford University Press, 2012, https://global.oup.com/academic/product/climate-change-and-mi-
gration-9780199794836?cc=be&lang=en&
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Mormolocii
Cu ani în urmă, chiar înainte de semnarea „Cadrului de adaptare” de la Cancun, în 
2010, Mohamed Mijarul Quayes, fost secretar de externe la Ministerul Afacerilor 
Externe al guvernului Republicii Populare Bangladesh, a menționat un fenomen 
cunoscut sub numele de efectul de mormoloc. Pe scurt, pentru că acolo, în capitala 
Dhaka, se concentrează toate resursele de hrană și apă, metropola este în creștere, 
cu oameni care își croiesc drum în oraș pentru alimente și alte resurse, venind din 
provinciile rurale. Cauza principală este stresul ecologic.

Această deplasare internă masivă a trecut în mare măsură neobservată de co-
munitatea internațională, iar în 2011 Siria se credea, în general, imună la insta-
bilitatea cu care se confruntau alte țări din „Primăvara arabă”, spuneau Femia și 
Werrell. Deși nu este perfect clar cum a contribuit această deplasare de populație la 
mișcarea revoluționară, este clar că Siria era deja un loc instabil și că stresul climatic 
a jucat un rol serios în această instabilitate.

Astfel, din 2007 până în 2010, o secetă exacerbată de condițiile climatice a 
contribuit la o deplasare internă masivă a popoarelor în Siria; această deplasare a 
contribuit la instabilitatea care a precedat conflictul, iar acest conflict a condus la 
criza refugiaților.

“Sunt de acord cu diplomatul din Bangladeshi”, spunea White. „Schimbările 
climatice pot contribui la o urbanizare mai apropiată, intra-țară sau intra-regio-
nală. Aceasta este o adevărată provocare pentru orașe, desigur. Și poate determina 
presiuni ulterioare care duc la migrare.”

Pe de altă parte, „pentru a migra la nivel internațional e nevoie de resurse care 
sunt adesea indisponibile pentru locuitorii săraci din mediul rural și urban, ast-
fel încât tratarea orașelor ca stații pentru migrația climatică este [...] incompletă”, 
adaugă White.

Or, ignorarea impactului trecut și viitor al schimbărilor climatice asupra mi-
grației ar fi naiv.

„Totuși, în același timp, a arăta o legătură de cauzalitate directă între schimbă-
rile climatice și mișcările de refugiați pe scară largă ar fi mai mult decât naiv; acesta 
ar ignora cauzele mai imediate și presante ale fluxurilor de migranți refugiați și for-
țați (de exemplu, conflictul, guvernarea eșuată, diplomația inadecvată, intervenția 
directă și sprijinul combatanților etc.). Oamenii fug din Siria și Irak, Eritrea și Libia 
din tot felul de motive complicate, dintre care schimbarea climatică este o piesă”, 
explica White.

Fluxul actual de refugiați sirieni în țările vecine și Europa este rezultatul direct 
al unui război civil brutal în această țară4. Imposibilitatea unui trai sigur, ca urmare 

4   Femia, F., C. Werrell, The Climate Factor in Syrian Instability: A Conversation Worth Continu-
ing, 2017, Center for Climate and Security, https://climateandsecurity.org/2017/09/08/the-clima-
te-factor-in-syrian-instability-a-conversation-worth-continuing/
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a războiului, este cauza imediată a acestei crize a refugiaților. Nimeni nu poate pre-
tinde că a părăsit Siria „doar din cauza schimbărilor climatice”.

Cu toate acestea, un regim Assad care a fost incapabil sau nu a dorit să gesti-
oneze în mod adecvat resursele de apă și alimentare ale țării în fața unui climat în 
schimbare, a stabilit condițiile pentru o cantitate semnificativă de deplasare inter-
nă în anii care au dus la conflict. Este dificil să argumentăm că Siria era o națiune 
stabilă, așa cum au făcut-o mulți analiști la acea vreme, în timp ce o deplasare inter-
nă atât de importantă a avut loc5.

Deci un climat în schimbare și o secetă extremă sunt pur și simplu o parte a 
imaginii unui stat sirian care slăbește înainte de revoltă.

Există, de asemenea, și „imobilii involuntar”. Populațiile cele mai vulnerabile, 
uneori, nu au nici măcar resursele sau rețelele necesare pentru a se muta într-un 
loc mai bun, iar aceste populații se vor găsi prinse în medii din ce în ce mai inospi-
taliere.

Migrația ca adaptare
Migrația a fost numită o mare problemă. Ea este, de asemenea, o soluție. În comu-
nitatea globală există aceste propensiuni către a construi ziduri, evalua Quayes, cu 
toate acestea, migrația este parte a adaptării. Deplasarea este însă un fenomen care 
va trebui să necesite mai multe niveluri de răspuns. Problemele de adaptare sunt 
extrem de complexe, iar migrația se referă doar la mobilitate. „Migrația este o ale-
gere, așa că aș folosi termenul deplasare”, explica Quayes, fostul minstru de externe 
din Bangladesh.

Tratarea migrației ca o adaptare necesară la schimbările climatice viitoare nu 
este un lucru în sine. Desigur, „dacă / când oamenii trebuie să se deplaseze din cau-
za schimbărilor climatice treptate sau a unui eveniment cataclismic determinat de 
schimbările climatice, atunci aceștia se adaptează cu siguranță.” 

O singură problemă apare în ce privește adaptarea: ar părea că ea absolvă gu-
vernele, firmele și comunitățile de a depune eforturile necesare pentru atenuarea 
cauzelor, explica White. Nu, guvernele sunt eminamente responsabile.

Într-o lume în care schimbările climatice pot pune presiuni ? sporite asupra 
resurselor naturale, este rezonabil să proiectăm că fluxurile de migrație vor crește 
semnificativ6.

„Cheia este ca la nivelul comunitatatii internaționale să existe un focus pe a 
ajuta oamenii să-și dezvolte rezistența la aceste schimbări climatice, precum și să 
diminueze schimbările în sine. Chiar si în situațiile în care adaptarea in situ este 
imposibilă, comunitatea internațională trebuie să furnizeze instituții capabile să 

5   idem
6   Femia et al.
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absoarbă, în mod umanitar, creșteri ale migrației. Instituțiile de securitate din în-
treaga lume ne spun că a trecut timpul pentru a ne pregăti și a reduce riscurile de 
schimbare climatică. Acum trebuie să acționeze factorii noștri de decizie civilă.7”

Migrația, deplasările și relocările au fost prezentate pentru prima dată în tex-
tul Cadrului de adaptare de la Cancun, în 2010, ca aspecte tehnice și de cooperare 
internațională, subliniind anumite activități care se califică pentru finanțarea adap-
tării. Mobilitatea umană în contextul Convenției-cadru a Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice este diferită de alte protocoale internaționale, cum ar fi Con-
venția de la Geneva (1951).

Jose Miguel Guzman de la UNFPA (Fondul pentru populație al Națiunilor Uni-
te) a menționat la o oarecare Conferință a părților a Convenției Cadru a Națiunilor 
Unite privind Schimbările Climatice (UNFCCC) că „migrația și schimbările clima-
tice sunt profund legate. Urbanizarea rapidă va avea loc în următorii ani în Asia și 
Africa, în special”. Doi factori trebuie combinați - mișcări ridicate ale populațiilor și 
planuri de adaptare cu finanțare ulterioară în cadrul ONU.

Refugiații climatici. Probleme de securitate
Profesorul White scria că nu putem numi refugiații care ajung în Europa „refugiați 
climatici”. „Cred că ar fi o eroare gravă. Aceasta ar contribui în continuare la trata-
rea schimbărilor climatice ca pe o provocare în materie de securitate (care trebuie 
îndeplinită prin măsuri de securitate la frontieră și manevre inutile) și ar absolvi 
datoria guvernelor de a face față unor cauze mai imediate și mai substanțiale.”

Majoritatea indivizilor din Orientul Mijlociu fug de condițiile precipitate de vio-
lența politică, nu de un climat în schimbare8. „Cu toate acestea, este important să nu 
uităm rolul pe care îl au condițiile climatice extreme și incapacitatea guvernelor de a 
gestiona în mod adecvat aceste condiții care cresc stresul pe mijloacele de trai, și slă-
besc contractul social dintre guverne și public. În Siria, schimbările climatice par să fi 
jucat un rol în scăderea dramatică a precipitațiilor de iarnă, care au jucat la rându-le 
un rol în decimarea mijloacelor de existență și în deplasarea a milioane de oameni.”

Având în vedere că proiecțiile viitoare pentru regiune pictează o imagine a us-
cării continue, va fi esențial pentru guvernele din regiune, noi - Uniunea Europeană 
și comunitatea internațională- să facă ceva serios în ceea ce privește clima, apa și 
securitatea alimentară. În caz contrar, „națiunilor le va fi greu sau aproape imposi-
bil să se reconstruiască într-o lume lipsită de resurse9”.

Migrația se va întâmpla oricum și nu este soluția, ci doar o oportunitate. Mi-
grația ca adaptare aduce o mică diferență - este percepută pe termen lung și trebuie 

7   idem
8   idem
9   idem
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planificată. Deplasarea și migrația sunt cele mai profunde dimensiuni umane ale 
schimbărilor climatice. Chiar IPCC a avertizat încă din anii 90 că populația este 
unul dintre cele mai puternice efecte ale schimbărilor climatice.

Un autor celebru spunea anecdotic că statele eșuate și sărăcia sunt determi-
nanți mai importanți ai schimbărilor climatice decât chiar CO2. Eradicarea sărăciei 
și stabilizarea populației este primul pas al răspunsului la schimbările climatice din 
planul B. al lui Lester Brown.

Eco-migranții vor veni în România?
Da. Dincolo de faptul că România se occidentalizează încet, până în 2050 multe 
zone ale țării pot rămâne reziliente la schimbările climei. Efectul mormoloc se va 
întâmpla și în viitoarele aglomerări urbane de la noi: Bucureștiul metropolitan și 
Clujul. De când am vorbit cu șeful diplomației de la Dhaka, în fiecare an 200.000 de 
locuitori ai Bangladeshului își pierd locuințele datorită eroziunii.

Dar sunt sute de alte zone cu stres climatic în sudul global, iar deplasările po-
pulațiilor vor fi spre nord, spre Europa. Iar România va primi mulți noi locuitori 
nu doar urmare a unor cote europene, ci pentru că reziliența la stresul ecologic a 
românilor va fi suficientă, iar nivelul de trai, deși inferior celui din Occident, va fi 
atrăgător și bun pentru reconfigurarea comunităților. 

În aceeași vară a anului 2015 consemnam în munții Carpați dispariția unei în-
tregi civilizații montane. Multe comunități pastorale ale mărginenilor dispar în ton 
cu propria noastră ignoranță. Acele familii pastorale migrează la rându-le. Desigur 
motivele sunt multe și complexe, însă stresul ecologic e unul dintre ele. 

Acolo l-am întâlnit pe Petrică Vlad, cioban din mărginimea Cugirului.
„De la 1 400 de metri trebuie să ducem vitele la 1 600 (sau la 1 500 de metri).” 

Pășunile mai înalte au devenit mai bogate în iarbă în ultimele două decenii.
„Da, mai bogate, dar acolo este apă, dom’le. Și clima este mai rece; căldura este 

prea multă, e insuportabilă”, spune păstorul.
Scaieții uscați „au urcat pe munte” în ultimii 20 de ani, se plânge Petru. Erau 

mai jos, spre lunca Mureșului, doar în terenurile unde băgai plugul, adaugă el. Tot 
el a observat timp de 17 ani o retragere a zăpezilor de pe vârfurile Retezatului, iar 
linia brazilor câștigă altitudine, dar a pierdut zonele mai joase unde se extind pădu-
rile de fag „când nu le taie”.

Majoritatea din zonă au plecat. Unii jos, la oraș, alții chiar în străinătate unde 
„să pune bază pe muncă”. Împreună cu Petru Vlad am intrat într-unul dintre cele 
mai curajoase proiecte „judiciare”, People’s Climate Case, prin care mai mulți cetă-
țeni europeni din toate colțurile continentului au chemat U.E. în fața Curții Euro-
pene de Justiție pentru lipsa de ambiție în combaterea schimbărilor climatice.

Procesul, început de doi ani de zile, încă nu are hotărâre judecatorească, dar 
certitudinile sunt demografice: păstorii sunt tot mai puțini, iar cei mai ortomani, cu 
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turme de sute de oi, vor să angajeze străini fie și din Orientul Mijlociu. Aceștia din 
urmă nu vor veni la noi numai pentru o viață mai bună, ci pentru că se pot și se vor 
adapta mai ușor încălzirii climei din zonele noastre temperate.

Concluzia e precum mai sus și nu are mai nimic academic: eco-migrația nu e 
doar un efect al stresului de mediu sau climatic ci adaptare. Or în deceniile ce vor 
veni, din Lunca Dunării și până pe crestele Carpaților se vor vorbi multe limbi din 
Babelul de la miazăzi. 



Energia nucleară, parte a soluției imperativului climatic

Cosmin Ghiță

Industria energetică la nivel global trece printr-un proces de transformare fără 
precedent, unul al eco-economiei, în care schimbările climatice au devenit o pri-
oritate pe agenda globală. Extinderea accesului la energie și, în același timp, redu-
cerea drastică a emisiilor de gaze cu efect de seră care provoacă încălzirea globală 
și schimbările climatice se află printre provocările centrale cu care se confruntă 
omenirea în secolul XXI. Ultimii ani sunt caracterizați prin creșterea îngrijorărilor 
privind schimbările climatice și păstrarea în prim plan a țintelor de decarbonizare 
și a politicilor energetice pe termen lung care configurează rolul energiei nuclea-
re, atât la nivel global, cât și regional și național. La nivel global, interesul pentru 
energia nucleară este unul constant, mai ales în țările în curs de dezvoltare. Aproxi-
mativ 10% din energia electrică produsă la nivel mondial este generată de cele 440 
de reactoare nucleare, energia nucleară fiind a doua sursă de electricitate cu emisii 
reduse de carbon.

Acordul de la Paris, semnat de 195 de state, prevede menținerea creșterii tem-
peraturii globale sub 1,5 grade Celsius față de nivelul erei pre-industriale. Pachetul 
de măsuri legislative adoptat de UE – Energy Roadmap 2050 -  prevede reducerea 
emisiilor de CO2 cu 80% până la nivelul anilor 2050 cu un milestone de 40% până 
în 2030. Principalele măsuri în vederea atingerii țintelor de decarbonizare includ 
eficiența, investiții în energia regenerabilă și în energia nucleară și dezvoltarea teh-
nologiei pentru captarea și stocarea carbonului. 

Exista o nevoie clară de noi capacităţi nucleare în întreaga lume, atât pentru a 
înlocui vechile centrale care folosesc combustibili fosili, în special cărbune și care 
produc emisii semnificative de dioxid de carbon, cât și pentru a satisface cererea 
crescuta de energie electrica, în special în statele emergente. În prezent, aproxi-
mativ doua treimi din energia electrica a lumii provine din arderea combustibililor 
fosili. Până în 2050, daca se vor atinge obiectivele privind schimbările climatice, 
80% sau mai mult din energia electrică va trebui să fie produsa având emisii reduse 
de carbon. Energia nucleara reduce deja emisiile de dioxid de carbon cu aproximativ 
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doua gigatone pe an, echivalentul eliminării emisiilor a peste 400 de milioane de 
mașini. 

Energia nucleară este mare parte a soluției de producere de energie fara emisii 
de carbon în multe zone ale lumii, precum Statele Unite, Uniunea Europeana, Core-
ea de Sud, aducând o contribuţie importanta la reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de sera, furnizând în același timp energie electrica în cantităţile din ce în ce mai 
mari necesare dezvoltării economiei globale. Realizarea obiectivului de a asigura 
accesul la energie electrica pentru un număr suplimentar de 1,3 miliarde de oameni 
la nivel global până în 2030 necesita o combinaţie de soluții de producere a energiei 
electrice, cât mai puţin poluante. În acest scenariu, energia nucleara este parte a 
soluției, datorita avantajelor pe care le deţine, precum stabilitate în sistemele naţi-
onale, caracteristica dovedita recent, în timpul pandemiei de Coronavirus, energie 
nepoluanta, producţie în banda și atenția pentru dezvoltarea de noi tehnologii nu-
cleare scalabile și flexibile, în așa fel încât să răspundă oricăror cerinţe de sistem.

La nivelul Uniunii Europene, pentru atingerea obiectivului de decarbonizare 
a economiei până în 2050, este nevoie ca un sfert din energia electrica produsa în 
Uniunea Europeana să fie din surse nucleare. În Uniunea Europeana, energia nu-
cleara asigura 26% din sursele primare de energie și reprezintă mai mult de jumă-
tate din energia cu emisii reduse de dioxid de carbon produsa. 

În ceea ce privește perspectivele energiei nucleare în Europa Centrala și Est cu 
ținta anului 2050, România susţine ideea unui mix energetic echilibrat și eficient, 
în care energia nucleara are o pondere semnificativa și o contribuţie importanta 
pentru atingerea țintelor de decarbonizare și obiectivelor strategice asumate de 
România.  Daca ne uitam la prognozele de creștere a aportului energiei nucleare în 
statele membre ale Uniunii Europene, coroborat cu atingerea țintelor de decarbo-
nizare 2050 observam o tendinţă clară de revigorare a industriei nucleare sau de 
lansare a acesteia în state care s-au bazat preponderent pe combustibili fosili până 
în prezent: Bulgaria 36%, Polonia 28%, Cehia 54%, Ungaria 58%, Slovacia 59%, 
Lituania 53%, Slovenia 43%.

Organizaţiile internaționale din industrie, dar și inițiativa globală Clean Ener-
gy Ministerial, la care România a aderat în anul 2018, cauta să dezvolte industria 
la nivel global, să ofere statelor interesate de nuclear ca soluţie la problemele de 
mediu, update-uri tehnologice, să răspundă cerințelor politicilor energetice de de-
carbonizare. Comisia Europeana, AIEA, NEA sustin aceste eforturi. Studiul reali-
zat de MIT conchide ca energia nucleara este esențială decarbonizarii, însă, pe de 
alta parte, este necesara orientarea către scalabilitatea proiectelor și economicitate 
în vederea menținerii costurilor de decarbonizare și, la fel de important, pentru a 
permite investițiile în proiecte cu emisii scăzute de CO2, asa cum este și energia 
nucleara.
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România recunoaște contribuția energiei nucleare, sursa de producţie în ban-
da, la decarbonizarea sistemului energetic și promovează energia nucleară ca sursa 
primara curata de producere a energiei. Un pas important în acest sens îl constituie 
promovarea inovației și a noilor tehnologii nucleare, inclusiv a parteneriatului cu 
energia regenerabila, în scopul facilitării tranziției către o economie cu emisii redu-
se de carbon, energia nucleara fiind recunoscuta ca sursă „verde”, nepoluată, stabilă 
și sigură. La nivel național, prin strategia energetica cu perspectiva anului 2050, 
dezvoltarea de noi capacitați nucleare este prevazuta ca o componenta esențială 
a menținerii independentei energetice pe termen mediu și lung și de asigurare a 
atingerii țintelor de decarbonizare.

În prezent, în România, energia nucleara asigura aproximativ 18% din necesa-
rul de energie al tarii prin unitățile aflate în funcțiune la Cernavoda. Unitatea 1 a 
intrat în operare comerciala în 1996 și Unitatea 2 în 2007, producția anuala fiind 
de aproximativ 11 TWh. Unitățile de la Cernavoda utilizează tehnologie canadiana, 
CANDU 6, cu uraniu natural și apa grea ca agent de răcire și moderator, produsa 
în România. Prin factorul de capacitate de la punerea în funcțiunea Unităților de la 
Cernavoda, România ocupa locul 1 în lume, în topul reactoarelor nucleare, conform 
publicației Nuclear Engineering International.

Energia nucleara la nivel global și european se conturează ca o opţiune ferma 
și fiabila pentru asigurarea necesitaților de energie prezente și viitoare, fiind sus-
ținută atât de guverne, cât și de populație (în România, spre exemplu, gradul de 
acceptanta pentru noi proiecte nucleare este de peste 65%), o industrie în continua 
evoluţie, cu proiecte inovatoare și cu performante demonstrate.

România se încadrează în aceasta dezvoltare europeana, prin angajamentul 
ferm de dezvoltare a programului nuclear și prin rolul de hub regional al cercetării 
și inovației. În acest context, exista mult interes pentru dezvoltarea de noi tehno-
logii nucleare, de noua generaţie, care într-un viitor vor completa și ulterior înlocui 
actualele generații de reactoare nucleare. SN Nuclearelectrica, prin Memorandu-
mul de Înţelegere încheiat cu NuScale vizează o aliniere la ultimele tendințe în 
tehnologie și realizarea unui schimb de informaţii tehnice și economice cu privire 
la tehnologia nucleara inovatoare dezvoltata de NuScale. Scopul acestui MoU este 
evaluarea dezvoltării, autorizării și construcției reactoarelor modulare mici (SMR) 
ca o potențială soluţie pe termen foarte lung pentru România, ulterior obținerii 
experientei în exploatare a SMR-urilor la nivel internaţional. 

Același interes a fost manifestat de SNN și în ceea ce privește implicarea în dez-
voltarea proiectului ALFRED, reactorul rapid răcit cu plumb, dezvoltat de ICN Pitești 
în cadrul consorțiului FALCON prin încheierea Memorandumului de Înţelegere.

Totodată, SN Nuclearelectrica a semnat în data de 15.06.2020, alături de alte 
companii din energie, institute de cercetare și asociaţii, o scrisoare comuna în aten-
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ția Comisiei Europene cu privire la contribuția surselor cu emisii reduse de carbon 
la producerea de hidrogen, conducând astfel la atingerea țintelor de decarbonizare 
stabilite pentru anul 2050. În prezent, producția de hidrogen, necesar în indus-
trie, transporturi și producerea de energie este asigurata în proporţie de 95% prin 
utilizarea gazului metan, ceea ce conduce la emisii semnificative de CO2. Pentru 
fiecare kilogram de hidrogen produs, sunt emise 10 kilograme de CO2. Companiile 
și asociațiile semnatare ale scrisorii recomanda luarea în considerare a unei serii de 
propuneri și principii privind generarea de hidrogen curat în documentele Energy 
System Integration Strategy și Clean Hydrogen Strategy care vor fi emise în viitorul 
apropiat de către Comisie în cadrul European Green Deal. Propunerile constau în 
incurajarea producției și cererii de hidrogen provenind din surse curate, ceea ce va 
permite înlocuirea hidrogenului furnizat din surse cu emisii semnificative de CO2 
utilizat în prezent în industrie și extinderea utilizării hidrogenului curat și în alte 
sectoare industriale, cu rol în decarbonizare.

 Producerea de hidrogen prin utilizarea energiei nucleare este considerata de marile 
companii producătoare și consumatoare din Europa ca un parcurs potenţial pentru re-
venirea din criza economica generata de pandemia de COVID-19. Acestea recomanda 
Comisiei Europene introducerea în dezbatere publica și în politicile energetice vii-
toare a rolului esenţial pe care energia nucleara trebuie să îl aibă în decarbonizarea 
sectorului energetic și industrial, inclusiv prin producerea de hidrogen prin capa-
citățile nucleare existente cât și prin cele noi care vor fi construite în România și 
Europa. Dezvoltările viitoare ale energiei nucleare, necesita angajarea în prezent a 
unor investiţii atât în cercetare și dezvoltare, cât și în construirea de noi capacităţi 
de producţie și prelungirea duratei de viata a celor existente. Nuclearul demon-
strează flexibilitate și versatilitate prin aplicațiile sale, cu rol esenţial în relansarea 
economica a Europei.

Nu există o singură soluție pentru o decarbonizare eficientă, în limita unor 
costuri rezonabile și într-un orizont util de timp. Soluția este o integrare eficientă a 
tuturor surselor de energie cu emisii scăzute de CO2. Referitor la rolul energiei nucle-
are, există poziții publice, oficiale ale unor organisme internaționale cu rol major în 
definirea politicilor energetice prin contribuții semnificative în studii. NEA, AIEA, 
IPCC , chiar și CE prin “A clean planet for all” susțin, argumentat, rolul energiei 
nucleare în decarbonizare. Este nevoie de o sursă capabilă să asigure constant pro-
ducția, să nu fie puternic climatic dependentă și să asigure securitatea furnizării. De-
carbonizarea se poate realiza, în timp, conform țintelor stabilite și în limita unor costuri 
sustenabile, doar dacă include echitabil toate sursele curate.

MIT susține într-un studiu independent  că energia nucleară este sursă „fer-
mă” și este esențială pentru obținerea unui sector al energiei electrice profund 
decarbonizat. Pentru majoritatea regiunilor, inclusiv UE, îndeplinirea obiectivelor 
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din 2050 necesită o combinație de resurse, în principal resurse ferme, fapt care ar 
trebui să fie pe deplin contabilizat în politicile de decarbonizare și în îndeplinirea 
obiectivelor. 

Inițiativa CEM, prin programul sau NICE Future, pe deplin conștientă de toate 
aceste aspecte la nivel internațional, sesizează, analizează și propune soluții pen-
tru a permite industriei energetice să furnizeze energie curată. De aceea, Green 
Deal, implicit taxonomia, trebuie să țină cont de toate aceste aspecte și în viitorul 
apropiat să se realizeze o evaluare realizată de un grup internațional de experți 
asupra întregului ciclu de viață al industriei nucleare prin raportare la impactul de 
mediu. Forumul Atomic Român (ROMATOM) susține, în completare, ca ambiția de 
a înlocui cărbunele cu surse regenerabile fără a menține și dezvolta flota nucleară 
nu este realistă. Industria nucleară din România a solicitat, în acest sens, insti-
tuțiilor europene reconsiderarea rolului energiei nucleare pentru un mediu curat, 
prosperitate și o securitate energetica sporită. Astăzi, România are o producție de 
energie semnificativă bazată pe combustibili fosili, cu o cota vizibilă a cărbunelui. 
Ambiția de a înlocui aceste surse fosile exclusiv cu surse regenerabile, pe parcursul 
de decarbonizare până în anul 2050, fără a menține flota nucleară existentă, pre-
lungindu-și durata de viața și dezvoltând-o în continuare prin noi unități nucleare, 
nu este realistă, chiar și în condițiile unei creșteri a interconexiunilor cu rețelele 
electrice vecine, susține ROMATOM. Energia nucleară pentru România contribuie 
cu aproximativ 33% din totalul energiei curate produsă, asigură 12.000 de locuri 
de muncă și contribuie cu 5,7 miliarde de euro PIB-ul național. În acest sens, RO-
MATOM a transmis Comisiei Europene, în luna aprilie 2020, poziția să cu privire 
la consultarea publică pe subiectul Finanțării durabile – Sistem de clasificare al UE 
pentru investiții ecologice – Regulamentul delegat al Comisiei privind o taxono-
mie de atenuare și adaptare la schimbările climatice – Foaia de parcurs, accentuând 
ideea ca tehnologiile regenerabile de producere a energiei, împreuna cu energia nu-
cleară, vor fi coloana vertebrală a unui sistem energetic european fără carbon, în 
parcursul spre o economie fară emisii de carbon în anul 2050. 



B) ECOLOGIA ȘI PROTECȚIA ECOSISTEMELOR „SUPORT”

De ce avem nevoie de arii naturale protejate?

Florin Stoican

Ariile naturale protejate sunt pentru natură și pentru oameni. Sunt spațiile în care 
eșantioane din natură s-au menținut într-o stare bună de conservare prin grija 
unor oameni. Astfel ele sunt moștenirea noastră și totodată datoria de a le lăsa la 
fel generațiilor următoare. Ele au căpătat o importanță tot mai mare pe măsură ce 
presiunea omului asupra naturii și resurselor sale a crescut, odată cu creșterea po-
pulației planetei. Nevoia de a conserva peisaje emblematice, de a proteja specii rare 
a venit ca o reacție firească la punerea în pericol a acestora.

Pentru că natura și problemele pe care le cauzăm noi acesteia nu au niciun fel 
de granițe, nici ariile protejate nu trebuie privite ca niște împrejmuiri izolate în care 
păstrăm câte ceva din ce a fost odinioară în jur. Trebuie să avem grijă de natură 
peste tot unde aceasta se află însă ariile protejate oferă niște eșantioane mai bine 
păstrate, niște nuclee care ar trebui interconectate prin culoare ecologice în rețele 
de conservare a naturii.

Istoria protecției naturii nu începe cu protejarea naturii, ci cu protejarea unor 
situri sacre, aflate unde altundeva decât în natura unde omul le-a construit. Prime-
le decrete regale de protejare a unor areale au fost în India, acum peste 2000 de ani. 
În alte zone, inclusiv în Europa, protecția unor areale naturale a venit din conside-
rente egoiste ale unor bogați care voiau să aibă la dispoziție trenuri de vânătoare și 
relaxare. 

Proteste și mișcări de masă pentru legislația de conservare a zonelor 
naturale
Mult mai târziu și ca urmare a creșterii impactului antropic asupra unor areale na-
turale, au apărut mișcări de masă, ale unor elite sau populații indigene, care au 
dus în timp la protecția legală pentru conservare a unor zone naturale. Una dintre 
primele astfel de mișcări este cea din secolul al XVIII-lea din actualul Parc National 
Lake Ditrict (1), din Cumbria, Regatul Unit al Marii Britanii. Primele tentative de 
protejare au venit din partea poeților și pictorilor romantici reprezentați de Wi-
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lliam Wordsworth (2), care voiau păstrearea intactă a peisajelor din care-și inspirau 
creațiile.

Primul parc național al lumii este Parcul National Yellowstone (3), pe înființa-
rea căruia și-a pus semnătura Abraham Lincoln în 1872. Prima arie protejată legal 
este considerată o rezervație forestieră din Trinidad-Tobago, protejată din 1776, 
sau, din alte surse, Muntele Bogd Khan din Mongolia, protejat din 1778.

Mișcările de înființare de arii protejate pe scară largă au luat amploare însă la 
începutul secolului trecut, mai întâi în America de Nord, Australia, Noua Zeelandă 
și Africa de Sud, apoi în toată lumea. Primele 9 parcuri naționale din Europa au fost 
înființate în 1909 în Suedia. În România primul parc național a fost înființat în 
1935 în Munții Retezat.

Toate inițiativele de înființare a ariilor naturale protejate au venit din dorința 
de a păstra și conserva zone din natură în fața expansiunii și impactului activită-
ților antropice. În SUA și Europa s-a vrut protajarea unor peisaje emblematice, în 
Africa motivul a fost mai mult conservarea speciilor. Inițiativele de conservare au 
fost multe și diverse, din mai multe direcții, preluate și promovate încet-încet de 
către oamenii de știință numiți conservaționiști și puse în practică prin intermediul 
politicienilor, înr-o mulțime de feluri, diferite de la țară la țară. Abia în 1933, la 
Londra, la Conferința Internațională pentru Protecția Faunei și Florei s-a realizat 
un prim standard în domeniu și s-a ajuns la un consens terminologic. În 1948 apa-
re sub egida UNESCO Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN) 
(4), care a asigurat și asigură umbrela conservării naturii la nivel mondial. La ora 
actuală IUCN are stabilite 6 categorii principale de arii naturale protejate: rezervații 
naturale strict protejate și zone de sălbăticie, parcuri naționale, monumente ale 
naturii, rezervații naturale pentru managementul speciilor și habitatelor, peisaje 
protejate (parcuri naturale) și arii protejate pentru utilizarea durabilă a resurselor 
naturale.

În acest timp au apărut o mulțime de convenții internaționale pentru protecția 
speciilor și habitatelor terestre și acvatice, acte normative adoptate la nivel de țară, 
sisteme de administrare a ariilor naturale protejate, modele și ghiduri, organiza-
ții-suport pentru conservare, proiecte și programe care au sprijinit sau au încercat 
să spijine conservarea naturii. Au fost create rețele naționale și internaționale de 
arii protejate. Importanța conservării naturii a ajuns să fie percepută acum nu nu-
mai de către cercetători și conservaționiști, dar și de către publicul larg și prin aces-
ta și de către politicieni. Conservarea a luat și ea noi turnuri, a căpătat noi aspecte, 
imposibil de imaginat acum 100 de ani. Au apărut arii naturale protejate urbane și 
rețele ale lor, care să răspundă nevoilor populației urbane în creștere de a se apropia 
de natură, de a cunoaște natura și de a trăi sănătos în natură, aproape de aglomeră-
rile urbane și în interiorul lor. Au început să fie integrate pe lângă biodiversitate și 
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conceptele de geodiversitate și patrimoniu cultural. S-a trecut de la protecția strictă 
a speciilor și habitatelor la valorificarea patrimoniului natural în folosul comuni-
tăților locale și al vizitatorilor. S-au dezvoltat o adevărată industrie și concepte de 
management al vizitatorilor legate de turismul din ariile naturale protejate.

Ariile naturale protejate, în cifre
La ora actuală în lume sunt aproape 200.000 arii naturale protejate, reprezentând 
cca 15% din suprafața terestră și a apelor terestre, cca 10% din zonele costale și ma-
rine teritoriale și cca 5% din suprafața oceanelor (5). E mult, e puțin? Depinde pe 
cine și de unde întrebi. Sunt unii, inclusiv politicieni, care văd în ariile naturale pro-
tejate o piedică a dezvoltării și accesului la resurse (minerale, păduri, terenuri agri-
cole, faună de interes cinegetic și piscicol etc.) și le-ar vrea restrânse ca dmensiuni și 
restricții și exploatate intensiv. Sunt alții care spun că-s prea puține, e nevoie să fie 
extinse pentru salvarea biodiversității și trebuie protejate mai strict. Există o cae-
gorie de mijloc care crede se poate îmbina protecția și conservarea cu valorificarea 
sustenabilă a resurselor naturale. De exemplu există mișcarea Half-Earth Project 
(6) care consideră fundamantat științific că pentru salvarea biodiversității și deci și 
supraviețuirea noastră ca specie, ca parte a biodiversității și dependentă de aceasta, 
e nevoie de protecția a jumătate dintre suprafețele terestre și marine ale planetei.

Ce ne oferă biodiversitatea în complicata ecuație a crizei climatice?
Știu că importanţa conservării naturii nu e atât de ușor de explicat și înţeles. Asta 
pentru că dispariţia unui fluture din pădurile tropicale amazoniene, a unei orhidee 
din Parcul Național Buila-Vînturarița sau a vidrelor din Parcul Natural Văcărești nu 
ne afectează în mod direct și sunt departe de cei mai mulți dintre noi. Și omenirea 
se confruntă acum cu probleme mult mai stringente și mai aproape de noi, cum ar fi 
problemele acute de sănătate, lipsa apei potabile, foamete, sărăcie și deficitul de edu-
caţie, probleme de care oamenii se lovesc direct și dur. Cine se mai gândește la pro-
tejarea unor specii și habitate departe de noi și a căror importanță nu o înțelegem?

Însă toate aceste probleme sunt doar niște efecte ale unot cauze profunde, 
printe care și pierderea biodiversităţii. Eu sper ca după a ceastă pandemie să fi rea-
lizat câți mai mulți dintre noi cât de fragile sunt sistemele social și economic de care 
suntem atât de mândrii și de unde vine fragilitatea lor: de la agresiunea civilizației 
umane asupra habitatelor naturale și biodiversității.

Declinul biodiversităţii, ca parte a crizei schimbărilor climatic, ne poate lovi 
indirect pe toţi, mai dur decât orice problemă socială și economică. Pentru că bi-
odiversitatea nu înseamnă numai specii și habitate. Biodiversitatea înseamnă aer 
curat, apă potabilă, mâncare sănătoasă, sănătate. Sigur că tot din biodiversitate 
vin și amenințări, dar acestea apar tocmai când omul uită să țină cont și de restul 
formelor de viață de pe planetă. 
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Există studii care dovedesc fără tăgadă că în ultimii 50 de ani, omul și activi-
tăţile antropice au reușit să stârpească de pe planetă 80% dintre mamifere, 60% 
dintre vertebrate, 50% dintre plante și 15% dintre pești. În ultimii 25 ani biodiver-
sitatea planetei s-a redus cu o treime.

Acum 3 ani, în revista BioScience, 15.364 cercetători din 184 de ţări au publi-
cat “World scientist’s worning to humanity – second notice” (7), după 25 de ani de la 
primul avertisment. Acum comunitatea știinţifică arată că trendurile previzionate 
se confirmă și că omenirea nu numai că nu a făcut progrese, dar a și regresat în a 
evita o catastrofă la scară planetară spre care ne îndreptăm vertiginos. Ce ne ofe-
ră biodiversitatea în această ecuație complicată a crizei climatic? Ne oferă enorm: 
pădurile planetei reglează clima, sechestrează carbon și produc oxigen, recifii de 
corali și organismele marine calcifiante purifică apa și în decursul istoriei vieții pe 
Pământ au sechestrat în depozitele carbonatice cele mai mari cantități de carbon, 
de 10.000 de ori mai mult decât în rezervele de hidrocarburi și toate ecosistemele 
terestre la un loc. 

Ca geolog știu că viaţa pe Pământ este de cel puţin 3,8 miliarde de ani și că pla-
neta a mai trecut prin vreo 25 extincţii la scară planetară, dintre care 5 majore. Cea 
mai celebră este cea de la sfârșitul Cretacicului, de acum 65 milioane de ani, cand 
odată cu dinozaurii au dispărut 75% dintre specii. Iar cea mai mare este cea de la 
limita Permianului cu Triasicul, de acum 252 milioane de ani, când au dispărut 96% 
dintre specii. Specia noastră este pe planetă de numai 300.000 de ani, iar în accep-
ţiunea modernă de numai 30.000 ani. Iar în ultimii 200 ani, în special în ultimii 50, 
am devenit principala noastră ameninţare.

Planeta și viaţa au capacitatea de a supravieţui fără probleme și chiar de a pros-
pera apoi fără noi, însă noi ca specie nu avem nicio șansă în momentul actual să 
supraviețuim fără ele. Deci conservarea biodiversității, ale cărei vârf de lance sunt 
ariile naturale protejate înseamnă șansa noastră la supaviețuire pe planetă. Deci nu 
mai e o problem de considerente romantic, de conservare a unor peisaje, de prote-
jare a unor specii sălbatice, ci este o problem de viață și de moarte pe noi ca specie, 
parte a biodiversității.

Altfel terminăm odată cu noi și toate problemele de mediu, sociale, economice, 
politice, religioase și filozofice cu care ne pierdem vremea acum. Poate doar dacă 
avântul tehnologic nu ne va oferi în curând șansa de a migra pe o altă planet să 
avem o altă alternativă. Sau poate că ne vom trezi în ceasul al 13-lea și vom face 
ceva semnificativ care chiar să conteze la scară planetară pentru oprirea declinului. 
Dar până atunci ce putem face pentru asta? E foarte simplu: sa ne conservăm bio-
diversitatea prin orice mijloace și cu orice costuri, iar aceasta se face cel mai bine în 
ariile naturale protejate.

Dar nu e suficient să înființăm arii naturale protejate, e nevoie să și avem grijă 
de ele. Pentru că habitatele și speciile nu se protejază doar prin hotărâri ale guver-
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nelor și prin trasarea de către om a unor linii pe niște hărți. Padurile, apele, munții, 
animalele, plantele au nevoie de ajutorul nostru concret. Au nevoie să fie protejate, 
respectate, prețuite nu numai pentru ce ne oferă ca resurse și materii prime, ci și 
pentru că sunt colacatari cu aceleași drepturi la viață pe aceeași planetă pe care o 
împărțim. 

Administrarea ariilor naturale protejate are și ea o istorie lungă, similară cu 
cea a înființării acestora dar mai mult sau mai puțin întârziată. Dacă în multe zone 
înființarea a însemnat multă vreme doar un act normativ emis de către autorități, 
alții au luat și administrarea în serios și au asigurat resursele necesare acesteia. 

În USA de exemplu s-a creat încă din 1916 US National Park Service (8), 
structură guvernamentală care administrează în prezent 412 parcuri și mo-
numente naționale. Totul a început in 1903, când marele iubitor de natu-
ră John Muir (9), după ce a fondat câteva parcuri naționale (acum e numit 
părintele parcurilor naționale), l-a convins pe vizionarul președinte Theodor Ro-
osvelt să facă din cnservarea naturii o politică de stat, inclusive prin achiziția te-
renurilor private din parcuri pentru un mai bun control al conservării acestora. 
US National Park Service a tot crescut și dezvoltat rețeaua de parcuri naționale, 
administrată în folosul naturii și al oamenilor, considerată de mulți ca fiind poate 
cel mai bun lucru făcut de americani pentru continent.

Administrarea patrimoniului natural
La polul opus există țări printre care din păcate se numără și România, în care con-
servarea și ariile naturale protejate au fost multă vreme doar un act formal, fără 
efecte directe, asta și din cazua regimului comunist căruia nu prea i-a păsat de ast-
fel de mofturi cum ar fi conservarea. Au trecut 65 de ani de la înființarea primului 
parc național până la inființarea primelor administrații de parcuri și a trebuit să 
intrăm în Uniunea Europeană ca să începem să ne luăm mai în serios obligațiile 
de conservare asumate prin convențiile internaționale. Și încă suntem în situația 
în care statul român nu susține direct conservarea naturii și administrarea ariilor 
naturale protejate. 

Eu cred că fiecare țară are obligația de a se îngriji de patrimoniul natural na-
țional, ca parte a efortului global de conservare. De ce oare ar trebui să facă asta? 
Din foarte multe motive: pentru că este o datorie față de urmași, fiindcă natura 
nealterată poate constitui baza dezvoltării durabile, pentru ca astfel se salveaza 
specii și habitate rare și periclitate, pentru că prin asta se asigura baza dezvoltării 
ecoturismului, resurse pentru cercetare și educație ecologică și multe altele.

Iar România se poate mândri cu ceva în fața celorlalte țări ale Uniunii Euro-
pene: cu patrimoniul natural. Noi încă mai avem păduri virgine, urși, lupi și râși. 
Avem și noi Rezervația Biosferei Deta Dunării, 13 parcuri naționale, 16 parcuri 
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naturale, sute de rezervații naturale, monumente ale naturii, toate reprezentând 
aproape 8% din teritoriul național și situri Natura 2000 pentru protecția habitate-
lor și speciilor, considerate la noi tot arii naturale protejate, cu care suprafața totală 
protejată ajunge la aproape 24% din teritoriul național. Le avem dar nu prea știm 
să avem grijă de ele.

Administrarea ariilor naturale protejate este diferită de la țară la țară, dar toate 
au ca element comun implicarea statului prin instituțiile sale. Paradoxul ân Europa 
este că țările care au ajuns să conștientizeze valoarea naturii și să și aibă resurse 
pentru protejarea ei, să nu prea mai aibă ce proteja, iar cele care au ce proteja, cum 
e și cazul nostru, să nu aibă resursele necesare și să nu realizeze ce au de pierdut 
sau să nu vrea s-o facă. 

În România statul se implică doar declarativ în protecția ariilor naturale cu 
care altfel se laudă peste tot. La noi statul a ales varianta de a delega administrarea 
ariilor naturale protejate. Astfel s-a creat, inițial dintr-o soluție de moment care 
apoi s-a permanentizat, un sistem de incredințare prin contract a administrării ari-
ilor naturale protejate către cine este interesat (10). Parte dintre administratori și 
custozi au făcut treabă bună, avem exemple de arii naturale protejate cu realizări 
remarcabile din proiecte și parteneriate, însă suntem foarte departe de ceea ce ar 
trebui nevoie. (11) La presiunea societății civile, în 2016 s-a înființat și la noi o 
agenție națională pentru administrarea ariilor naturale protejate (ANANP) (12), 
care însă în loc să aducă un plus prin implicarea statului, a reușit să distrigă și ceea 
ce construise cu greu până atunci, Printr-o ordonanță de urgență s-au desființat 
custodiile și au fost eliminate ONG-urile dintre cei care pot participa la adminis-
trarea ariilor naturale protejate, fără să se pună ceva în loc și ne-am întors iarăși în 
urmă cu 20 de ani, când înființam și noi primele administrații de parcuri. (13)

În această situație nu putem vorbi de asigurarea nevoilor de conservare, iar 
aceasta înseamnă probleme mari cu care ariile naturale protejate de la noi se con-
fruntă, toate fiind cauza creșterii presiunii antropice asupra refugiilor de viață 
sălbatică. Fără a fi o listă completă, cele mai mari amenințări sunt: construcții și in-
vestiții de toate felurile (drumuri, microhidrocentrale, cariere, pârtii de schi, insta-
lații de transport pe cablu, stațiuni, construcții diverse etc.); exploatări forestiere 
(deopotrivă legale și ilegale); vânătoare și pescuit necontrolate; braconaj; pășunat 
intensive; activități de culegere, colectare necontrolată a fructelor de pădure, ciu-
percilor, plantelor medicinal; colectarea fosilelor, rocilor și mineralelor, speleote-
melor; turism necontrolat. Toate acestea duc la distrugerea unor ecosisteme, la 
perturbarea și fragmentarea habitatelor, la lipsa de liniște pentru faună, la distru-
geri și degradări ireparabile ale mediului.

Problemele cele mai mari ale administerării sunt legate de: incoerență și bâl-
bâială legislativă, măsuri contrare din partea altor sectoare – în special cele inves-
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tiționale în infrastructură, păduri și agricultură –, ineficiența autorităților și lipsa 
sprijinului acestora, lipsa de resurse umane și financiare.

Câștigurile și beneficiile indirecte ale conservării în ariile naturale protejate 
sunt mari și diverse, pe de o parte pentru comunitățile locale, pe de alta pentru vizi-
tatorii zonelor protejate, pentru noi toți. Putem vorbi aici de activități ecoturistice, 
de la servicii de cazare, transport și masă până la servicii specifice de interpretare și 
cunoaștere a naturii, ghidaj, închiriere de echipamente și altele, dar și de utilizarea 
durabilă și eficientă a resurselor naturale disponibile, de la fructe de pădure și lemn, 
până la produse tradiționale și resurse de apă. Iar mult mai importante, deși mai 
greu vizibile și cuantificabile sunt conservarea habitatelor și a speciilor, păstrarea 
nealterată a peisajelor, potențialul de recreere, cunoaștere și educație, sechestrarea 
de carbon, emisiile de oxigen și altele. Dar acestea trebuie gândite la scară regiona-
lă, nu restrânse la teritoriul ariilor naturale protejate. Granițele acestora sunt niște 
convenții ale oamenilor, ursul și lupul nu țin cont de limitele administrative, juri-
dice și politice ale momentului. La fel și beneficiile. Ariile naturale protejate trebuie 
să fie privite ca niște poli ai dezvoltării regionale. Dacă ele sunt conservate, asigură 
pilonul principal al dezvoltării regiunilor.

Asta trebuie să le cerem cu toții politicienilor și instituțiilor: să conservăm na-
tura și să avem grijă de ariile naturale protejate pentru noi și pentru generațiile 
viitoare și să le transformăm în centre de dezvoltare regională.

Parcul Naţional Buila-Vânturariţa și Parcul natural Văcărești, bune 
practici de dezvoltare prin conservarea naturii
Împreună cu prietenii din două organizații neguvernamentale am înfiinţat în 2004 
Parcul Naţional Buila-Vânturariţa (14) și în 2016 Parcul natural Văcărești (15). 

În Oltenia de sub Munte am realizat că în locurile și zilele în care trăim noi 
astăzi, nu se poate face conservare făcând abstracție de oameni, de comunităţile lo-
cale și de vizitatorii zonei, de nevoile și interesele lor. Astfel că un proiect de conser-
vare s-a transformat într-unul de dezvoltare a întregii comunităţi locale din jurul 
parcului, prin conservare, bazată pe valorificarea durabilă a patrimoniului natural 
și cultural extraordinar din zonă. Am oferit astfel, prin înfiinţarea și promovarea 
parcului, pe lângă conservarea unui colţ important de natură sălbatică, o alterna-
tivă de dezvoltare sănătoasă a zonei. În timp, rezultatele nu au întârizat să apară: 
de la câteva sute de oameni care vizitau parcul înainte, acum s-a ajuns la 25.000 
vizitatori pe an, iar investiţia noastră de cca 300 mii euro s-a multiplicat de peste 
100 de ori și a ajuns să aducă beneficii zonei, deja de peste 30 milioane de euro prin 
dezvoltarea de servicii, începerea unor afaceri în domeniul turismului, locuri de 
muncă, taxe la bugetul local. Asta înseamnă dezvoltarea prin conservarea naturii și 
utilizarea durabilă a resurselor naturale și culturale.
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De ce nu ne-am conserva aceste resurse pentru a ne face o strategie de dezvol-
tare durabilă bazată pe valorificarea sustenabilă și promovarea lor? Am putea crea 
nuclee de dezvoltare durabilă în comunităţile din jurul ariilor protejate, cele mai 
multe dintre ele sărace și fără alternative și am obţine astfel suficiente resurse și 
pentru conservarea patrimoniului.

Înfiinţarea Parcului Natural Văcărești este un alt exemplu de importanță al 
ariilor protejate. Potenţialul parcului este uriaș din punct de vedere al educaţiei de 
mediu, fiind situat în mijlocul a 15% din populaţia ţării dar și al promovării, fiind în 
capitală, deci cu o vizibilitate și expunere foarte mari. Acum lucrăm a dezvoltarea 
unei rețele naționale  de arii naturale protejate urbane, care să apropie oamenii de 
natură și să-i reînvețe s-o primească în viața lor.

Eu cred că dacă ne adunăm mai mulţi, putem face și mai multe, și mai repede, 
și mai bine. Prin educaţie pentru natură și sănătate și prosperitate aduse de natură 
putem schimba complet mentalitatea românilor faţă de natură, în sensul acceptării 
ei. Nu o facem numai pentru parcurile Buila și Văcărești, nici numai pentru noi, 
satul sau orașul nostru, ci o facem pentru întreaga planetă și pentru biodiversitatea 
ei, din care și noi facem parte.

Note:
(1) https://www.lakedistrict.gov.uk/ 
(2) https://en.wikipedia.org/wiki/William_Wordsworth
(3) https://www.nps.gov/yell/index.htm
(4) https://www.iucn.org/
(5)https://wdpa.s3.amazonaws.com/Protected_Planet_Reports/2445%20Global%20Protec-

ted%20Planet%202016_WEB.pdf
(6) https://www.half-earthproject.org/
(7) https://academic.oup.com/bioscience/article/67/12/1026/4605229
(8) https://www.nps.gov/index.htm
(9) https://en.wikipedia.org/wiki/John_Muir
(10) https://florinak.wordpress.com/2015/12/28/sistemului-romanesc-de-administrare-a-arii-

lor-naturale-protejate/
(11) https://florinak.wordpress.com/2018/06/17/situatia-ariilor-naturale-protejate-din-roma-

nia-in-2018/
(12) https://florinak.wordpress.com/2016/04/02/cum-infiintam-agentia-nationala-pen-

tru-arii-naturale-protejate-3/
(13) https://florinak.wordpress.com/2018/12/06/cum-are-grija-statul-roman-de-ariile-prote-

jate/
(14) http://kogayon.ro/ro/
(15) https://parcnaturalvacaresti.ro/



Cât de vii sunt apele din România?

George Bouroș

Apa este o resursă de care România nu duce lipsă, cei mai mulți dintre noi, privim 
apa ca un bun cuvenit, cel puțin, în comunitățile rurale din Carpați, apa este la pa-
chet cu aerul și soarele, este gratis. Puțini dintre noi ne-am imaginat că apa ar putea 
să dispară și că va trebui să plătim scump pentru această resursă primordială. La 
alții deja se întâmplă,  la noi încă nu este cazul. România încă mai este țara în care 
poți supraviețui fără să cumperi odată în viața ta apă îmbuteliată. Cu toate acestea 
de la an la an, am început să plătim un preț tot mai mare pentru apa menajeră, pre-
țul mediu în 2020 este de peste 4 RON/m31. Creșterea semnificativă a tarifelor în 
ultimii ani a condus la o îngrijorare din ce în ce mai mare cu privire la accesibilitatea 
la apă pentru cei cu venituri reduse (factura medie pentru alimentarea cu apă și 
canalizare se ridică la 4-5 % din venitul mediu al gospodăriilor). Totodată industria 
apei îmbuteliate înregistrează creșteri enorme. În anul 2019, s-au îmbuteliat 1,3 
miliarde de litri cu o valoare de piață, estimată la 1,56 de miliarde de lei2, însă dato-
rită cererii tot mai mari, aceasta se poate dubla sau chiar tripla în următorii doi-trei 
ani. Este cazul să ne alarmăm?

De ce resurse de apă potabilă dispune România?
Pentru început, propun să inventariem resursele de apă dulce disponibile la nivel 
național. Desigur, acestea sunt distribuite neuniform în timp (diferă de la un ano-
timp la altul și chiar de la un an la altul) și spațiu (diferă în funcție de regiune și de 
relieful acesteia). 

Resursele de apă dulce din România se află atât în apele de suprafață (râuri, 
lacuri, fluviul Dunărea) cât și în apele subterane. România are o rețea densă de 
cursuri de apă: 78.905 km de râuri,  împărțită în 11 bazine hidrografice și 3450 de 

1   https://www.anrsc.ro/avizare-preturi/
2   Societatea Naţională a Apelor Minerale.
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lacuri naturale, însă acestea au o contribuție nesemnificativă la volumul total de 
apă dulce din România3.

Resursele de apă din râurile interioare sunt de aproximativ 40 mld. m3 , iar 
Dunărea la intrarea în țară transportă un volum de 85 mld. m3 de apă la care se mai 
adaugă și cele 9,6 mld. m3 de apă subterană, atât ape freatice cât și ape de adânci-
me. Așadar din totalul teoretic de 134,6 mld. m3 de apă dulce, potrivit gradului de 
amenajare al bazinelor hidrografice, utilizabili sunt doar circa 38,346 mld m3, din 
care 13,679 mld. m3 în râurile interioare, 20 mld. m3 în Dunăre și 4,667 mld. m3 
în apele subterane4.

Dacă ne raportăm la populația actuală a țării dispunem de 2,660 m3/loc./an, 
însă dacă luăm în considerare doar aportul apelor interioare, fără Dunăre, dispu-
nem teoretic de 1,770 m3/loc/an.5 Ați spune că stăm bine, însă din păcate situația 
se prezintă dramatic când începem să analizăm statisticile globale. Dacă ne rapor-
tăm doar la cantitatea de apă din apele interioare abia reușim să depășim pragul de 
1,700 m36 ce este considerat pragul minim pentru a fi încadrat în statele cu deficit 
de apă și totodată Romania este una dintre țările cu cel mai mare stres hidric pe cap 
de locuitor din Europa. Având în vedere că mai mult de jumătate din apa potabilă 
utilizabilă provine din Dunăre, România este dependentă de managementul apei 
din țările din amonte. 

Cu toate acestea consumul general de apă a scăzut drastic din 1990, de la 20.4 
la 6.5 miliarde m3 pe an, în prezent, atât pentru populație cât și pentru adminis-
trație și economie, înregistrând astfel cea mai mare scădere a captării de apă din 
respectiva perioadă dintre toate țările UE. Spre exemplu în 1990 industria de mine-
rit, prelucrătoare și construcții utiliza un volum de apă de 9,2 miliarde m3 pe an, pe 
când în prezent, aceleași industrii utilizează sub 3,6 miliarde m3 pe an. Agricultura, 
Silvicultura și Piscicultura utiliza un volum de 5,3 mld. m3/an în 1990, iar în pre-
zent aceleași ramuri ale economiei utilizează sub 0,5 mld. m3/an, chiar și consumul 
din gospodării s-a redus la mai bine de jumătate din 1990 până în prezent de la 315 
mil. m3/an la 140 mil. m3/an7.

Cauza majoră a diminuării consumului de apă din România este dată de schim-
bările din ultimele trei decenii din industrie și agricultură. Scăderea drastică a 
cererii de apă este benefică din punct de vedere cantitativ pentru managementul 
resurselor de apă, însă, această situație ne oferă o imagine falsă în ceea ce privește 
securitatea apei, ce este deja amenințată de schimbările climatice.

3   Administrația Națională Apele Române
4   Administrația Națională Apele Române
5   Administrația Națională Apele Române
6   Damkjaer S, Taylor R. The measurement of water scarcity: Defining a meaningful indica-

tor. Ambio. 2017;46(5):513‐531
7   Administrația Națională Apele Române
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Câți dintre noi avem acces la alimentarea publică cu apă? Dar ce se 
întâmplă cu apa uzată?
Resursa teoretică de apă este suficientă pentru toți însă populația deservită de sis-
temul public de alimentare cu apă a reprezentat aproximativ 70% din populația 
rezidentă a României în anul 2019. Majoritatea populației deservite de sistemul 
public de alimentare cu apă situându-se în mediul urban, cu 98,7 % din populația 
urbană, însă în mediul rural doar 35,3% din populația rurală beneficiază de alimen-
tare publică cu apă.8 Astfel rata de acces a românilor la apa potabilă din sistemul 
public este de sub 70 %, la care se mai adaugă aproximativ 8 % din populație cu 
sisteme individuale de alimentare cu apă.9

Așadar circa 4,5 milioane de români nu au acces la apă potabilă, îndeosebi în 
zonele rurale și mai bine de jumătate dintre aceștia (12 % din populația națională) 
se bazează pe surse de apă nesigure.10

Din păcate, doar jumătate din populația României era racordată în 2018 la re-
țeaua de canalizare, astfel apa utilizată de aproximativ 28 %11 din populație este 
deversată fără să fie epurată, având un impact ridicat asupra naturii.

Lipsa de acces la rețeaua de canalizare face ca mai bine de 6 milioane de români 
să nu aibă acces la toalete igienice și aproximativ 70 % din populația țării să aibă 
acces la toalete în casă.12

Acest decalaj de acces al populației României la serviciile de alimentare cu apă 
și canalizare este unic la nivelul Uniunii Europene, clasând  România și în urma 
unor state non-membre din regiune, precum Serbia și Ucraina.

Cum va fi viitorul și accesul la resursele de apă potabilă?
Efectele schimbărilor climatice deja se fac simțite pe teritoriul României, însă frec-
vența și magnitudinea secetelor va crește în următorii 20 – 30 de ani, în multe 
zone ale țării, îndeosebi în zona de sud și sud-estică, zonă cheie pentru siguranța 
alimentară a țării, deoarece aici avem cea mai mare suprafață de terenuri arabile și 
infrastructură de irigații din țară. 

Creșterea frecvenței și a magnitudinii inundațiilor pe întreg teritoriul Români-
ei, ca efect al schimbărilor climatice, reprezintă o altă amenințare asupra securității 
apei. Viiturile și inundațiile vor deveni tot mai violente, iar România va fi probabil 
una dintre cele mai afectate state din UE de efectul inundațiilor. Infrastructura 
actuală pentru protecția împotriva inundațiilor nu beneficiază de o mentenanță 
corespunzătoare, fiind necesare noi investiții. 

8   INSSE, 2019
9   idem
10   idem
11   Administrația Națională Apele Române
12   idem
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Cu toate că aceste statistici sumbre și voci alarmiste răsună de zeci de ani, la 
nivel național nu se iau măsuri, cel mai probabil reacția va fi prea lentă și vom fi 
luați prin surprindere și de această dată.

Securitatea apei va deveni una dintre principalele probleme alea României, 
dacă ne raportăm la datele de evoluție climatică și previziunile oamenilor de știință 
din ultima perioadă, ce argumentează instalarea în două-trei decenii a unui climat 
semi-arid în sudul și sud-estul țării.13

Accesul la resursele de apă potabilă, va deveni o problemă stringentă, îndeo-
sebi pentru populația cu venituri reduse, având în vedere creșterea prețului la ser-
viciul de alimentare cu apă și canalizare. Cele mai afectate zone vor fi cele din zona 
de sud, paradoxal județe riverane Dunării, precum: Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, 
Ilfov și Călărași și județele de la est situate la granița cu Republica Moldova drenate 
de râul Prut: Botoșani, Iași, Vaslui.

Care este calitatea apelor?
Conform Administrației Naționale Apele Române, 70,97 % din corpurile de apă 
din România se prezintă într-o stare ecologică bună și foarte bună. Evaluarea stării 
ecologice a corpurilor de apă - râuri (2.349 corpuri de apă) s-a realizat pe baza ana-
lizei nevertebratelor bentice, faunei piscicole, fitobentosului și fitoplanctonului, a 
parametrilor fizico-chimici generali și a poluanților specifici.14

Din punct de vedere chimic, corpurile de apă de suprafață dulce din România 
stau bine, dintr-un total de 3027 de corpuri de apă analizate, 97,72 % dintre aces-
tea sunt într-o stare chimică bună.15

Și apele subterane din Romania au o calitate chimică relativ bună, dintr-un 
total de 141 de corpuri de apă monitorizate, doar 19,86 % dintre acestea nu ating 
o stare chimică bună.16

În ceea ce privește calitatea apei din lacuri, din 23 de lacuri naturale evaluate, 
doar 9 au o calitate bună, însă paradoxal lacurile artificiale, au o calitate mai bună, 
din 94 de lacuri artificiale, 58 au o calitate bună.17

Având în vedere că aproximativ 70% din corpurile de apă de suprafață din Ro-
mânia au o stare ecologică bună sau foarte bună (desigur, cu discrepanțe mari între 
bazinele hidrografice) ne încadrăm cu succes în obiectivul UE de 60%. Totuși tre-
buie să remarcăm starea precară a lacurilor și a apelor Dunării, afectată și de țările 
situate în amonte. 

13   Schimbările climatice : de la bazele fizice la riscuri şi adaptare, Roxana Bojariu, Marius-Victor 
Bîrsan, Roxana Cică, București, Printech 2015

14   Administrația Națională Apele Române
15   Administrația Națională Apele Române
16   Administrația Națională Apele Române
17   Administrația Națională Apele Române
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Conform datelor statistice furnizate de Administrația Națională Apele Româ-
ne, avem încă multe corpuri de apă naturale la nivel național. Dintr-un număr total 
de 3027 corpuri de apă identificate, 81,60% dintre acestea sunt naturale și 16,12% 
sunt puternic modificate și doar 2,28% artificiale.

Din punct de vedere calitativ se pare că stăm bine în ceea ce privește apele, 
însă cu toate acestea observăm sursele de poluare ale apei, nu sunt deloc puține. 
Doar în intervalul de timp al anilor 2012 – 2017 au fost înregistrate 365 poluări 
accidentale grave ale apelor interioare, anual fiind înregistrate în medie 60 de astfel 
de incidente18.

Pe lângă aceste poluări accidentale avem și surse permanente, punctiforme de 
poluare ce contribuie într-un mod dezastruos la degradarea calității apei din Ro-
mânia.

O sursă semnificativă de poluare sunt aglomerările urbane ce au peste 2000 
de locuitori, ce nu sunt racordate la sistemul de canalizare, sau care sunt legate la 
sistemul de canalizare dar apele colectate nu sunt epurate. Surse de poluare sunt și 
localitățile din mediul rural sub 2000 de locuitori ce nu beneficiază de serviciile de 
alimentare cu apă și/sau canalizare. Totodată și aglomerările urbane ce au sistem 
de epurare a apelor uzate sunt o sursă importantă de poluare a apei, dacă nu au 
capacitatea de a colecta și epura amestecul de ape uzate și ape pluviale în perioadele 
cu precipitații abundente. La acestea se adaugă și managementul necorespunzător 
al deșeurilor menajere la nivelul localităților, ce constituie o altă sursă de poluare 
difuză a apei pe plan local.

O altă sursă importantă este reprezentată de industrie, îndeosebi cele ce eva-
cuează ape uzate care conțin substanțe periculoase în concentrații peste limitele 
legislației în vigoare, cauzând poluarea mediului acvatic.

Apele uzate evacuate atât de consumatorii casnici cât și de cei industriali con-
țin, în special materii în suspensie, substanțe organice, nutrienţi, dar și alţi polu-
anți ca metale grele, detergenți, hidrocarburi petroliere, micro poluanți organici, 
etc. depinzând de tipurile de industrie existente, cât și de nivelul de pre-epurare al 
apelor industriale colectate.  

Agricultura este o altă sursă de poluare a apei ce nu trebuie ignorată, principa-
lii poluatori sunt fermele zootehnice ce evacuează substanțe periculoase, în mare 
parte provenite din materiile fecale ale animalelor de fermă dar și din substanțele 
de curățare a spațiilor de creștere a animalelor.

Activitățile agricole pot conduce și la poluarea difuză a resurselor de apă. Căile 
prin care poluanții (în special nutrienţii și pesticidele, dar și alţi poluanți) ajung în 
corpurile de apă sunt diverse (scurgere la suprafață, percolare, etc.).  

Sursele de poluare difuză sunt reprezentate în special de:

18   Administrația Națională Apele Române
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- Stocarea și utilizarea îngrășămintelor organice și chimice;
- Creșterea animalelor domestice;
- Utilizarea pesticidelor pentru combaterea dăunătorilor.
La nivel național au fost identificate circa 150019 de surse punctiforme de po-

luare semnificativă a apei, majoritatea dintre acestea provenind din surse urbane 
și surse industriale. 

Sursele de poluare industriale și agricole contribuie la poluarea resurselor de 
apă, prin evacuarea de poluanţi specifici tipului de activitate desfășurat. Astfel, se 
pot evacua substanțe organice, nutrienţi (industria alimentară, industria chimică, 
industria fertilizanților, celuloza și hârtie, fermele zootehnice, etc.), metale gre-
le (industria extractivă și prelucrătoare, industria chimică, etc.), precum și micro 
poluanți organici periculoși (industria chimică organică, industria petrolieră, etc.).

Pe lângă aceste surse de poluare chimică a apei mai există și numeroase surse 
de poluare fizică a apei precum: hidroenergia, exploatările de agregate minerale, 
producerea de energie nucleară și alte industrii ce utilizează apa la instalațiile de 
răcire industriale sau o uzinează.

În 2013 în România existau peste 430 de microhidrocentrale ce se aflau în di-
ferite stadii de planificare, autorizare și construcție și mai mult de un sfert dintre 
acestea se aflau în arii protejate sau la limita acestora.20 Multe dintre acestea au 
fost construite pe râuri de munte protejate cu o importanță deosebită pentru fauna 
acvatică, însă în contextul perioadelor de secetă din ultimii ani, aceste râuri au fost 
distruse atât în aval de microhidrocentrală cât și în amonte.

Exploatarea de agregate minerale din albia minoră a cursurilor de apă are un 
efect negativ major asupra tuturor speciilor acvatice, dar în special a celor de pești, 
cu toate acestea, ea se practică pe numeroase cursuri de apă din țară: Siret, Mureș, 
Suceava, Moldova și multe altele.

Pentru moment calitatea apelor din România este bună, însă având în vedere 
creșterea și diversificarea factorilor ce contribuie la degradarea acestora, în viitor 
trebuie să ne așteptăm la o scădere alarmantă a calității acestora, dacă nu luăm 
măsuri de eliminare a problemelor.

Biodiversitatea apelor dulci?
Raportându-ne la cele arătate anterior câtă viață mai avem în apele noastre, cât de 
vii mai sunt ele?

În comparație cu alte state europene, încă stăm bine, în ceea ce privește biodi-
versitatea, dat fiind că aproximativ jumătate din suprafața României este acoperită 
de ecosisteme naturale sau semi-naturale. Majoritatea plantelor și animalelor din 

19   Administrația Națională Apele Române
20   Asociația WWF Programul Dunăre – Carpați România - https://raurileromaniei.ro/
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România depind de apă, acesta reprezintă elementul primordial al conservării bio-
diversității.

România are una dintre cele mai mari diversități biologice din Uniunea Eu-
ropeană cu peste 3.700 specii de plante și peste 33.800 specii de animale. Dintre 
aceste specii aproximativ 1000 se găsesc doar în România. Iar 228 doar în anumite 
zone sau regiuni, fiind specii endemice sau sub-endemice.

Din cele 105 specii de mamifere identificate în România, 29 specii sunt pericli-
tate, 7 specii sunt critic periclitate, 35 specii sunt vulnerabile iar 25 specii sunt în 
declin. Dintre mamifere doar 16 % sunt mamifere acvatice sau semi-acvatice și cu 
excepția a 3 dintre ele, restul sunt periclitate și protejate.  

Un exemplu interesant de mamifer acvatic, este vidra eurasiatică care și-a re-
venit surprinzător și în vestul Europei după ce a fost afectată cu dispariția în urma 
utilizării DTT-ului pe scară largă din anii ’60 - ’70. Cu toate că specia este evaluată 
de lista roșie IUCN ca potențial amenințată la nivel global, în România, specia pros-
peră și numărul de exemplare sunt în continuă creștere, ocupând în prezent areale 
unde specia nu mai fusese raportată.

Un alt exemplu, de data aceasta nu la fel de fericit, este cel al nurcii europene, 
pentru care România reprezintă ultimul bastion al speciei, aici în Delta Dunării 
existând singura populație viabilă a speciei. Cu toate că în secolul 19 specia era răs-
pândită în toată Europa, în prezent specia mai poate fi găsită doar în câteva zone 
izolate. 

Cea mai întinsă deltă din Europa, Delta Dunării, se află în cea mai mare parte 
pe teritoriul României (82%). Acesta prezintă cele mai extinse habitate acvatice 
din țară, habitat important pentru majoritatea speciilor de păsări acvatice din țară. 

Diversitatea avifaunistică a României este constituită din peste 400 de specii 
de păsări din care aproximativ 43 % sunt specii acvatice sau specii ce trăiesc în 
preajma ecosistemelor acvatice. Dintre acestea peste un sfert sunt specii periclitate 
și protejate atât de legislația națională cât și cea internațională. Cu toate că avem o 
faună generoasă de păsări acvatice, unele dintre ele sunt rare și amenințate cu piei-
rea, precum: pelicanul creț, rața cu cap alb, rața cu coadă lungă,  gâsca cu gât roșu, 
gârlița mică, șoimul dunărean și multe altele, fiecare cu povestea ei tristă.

Speciile de amfibieni sunt mai puține, doar 20 pe întregul teritoriu al Români-
ei, dar toate depind de habitatele acvatice ce au o calitate a apelor bună. Jumătate 
dintre speciile de amfibieni din România sunt protejate din pricina declinului înre-
gistrat, de populațiile localizate îndeosebi în țările vest Europene.

Din cele 35 de reptile ce au fost identificate în România, doar două dintre cele 
native trăiesc în apele dulci, Țestoasa de apă și șarpele de apă, însă în ultima peri-
oadă au fost identificate tot mai multe țestoase de apă (7 specii alohtone) în marile 
orașe sau în preajma acestora, ce s-au adaptat și viețuiesc în libertate în habitatele 
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acvatice. Acestea reprezintă un potențial pericol pentru țestoasa de apă indigenă, 
Emys orbicularis.

În cazul speciilor de pești există o strictă dependență de habitatele acvatice, 
pentru această categorie de faună calitatea apelor dulci este poate cea mai impor-
tantă. În prezent România are în inventar peste 130 de specii de pești, într-adevăr  
o parte dintre ei non-nativi și chiar cu potențial invaziv. Însă dintre aceștia aproxi-
mativ 30 % sunt specii protejate și amenințate cu dispariția.

Sturionii sunt unele dintre cele mai amenințate specii de pești de pe lista roșie 
a speciilor pe cale de dispariție a IUCN. Până în secolul al XIX-lea, sturioni migrau 
pe Dunăre până în Germania și erau o importantă sursă de trai pentru numeroase 
comunități de pescari. Astăzi, cinci din cele șase specii native Dunării se află pe lista 
animalelor grav amenințate și migrarea lor nu mai este posibilă din pricina baraje-
lor ce fragmentează cursul Dunării.

Aspretele este o specie de pește endemică pentru apele din România, el în tre-
cut putea fi pescuit pe râul Vâlsan și Râul Doamnei, în prezent este critic pericli-
tată.  Precum sturionii, aspretele este o fosilă vie având o vechime de peste 65 de 
milioane de ani, fiind contemporan cu ultimii dinozauri.

Observăm că avem o diversitate mare de vertebrate ce depind de ecosistemele 
acvatice din România însă dacă ne raportăm la speciile de nevertebrate ce însumea-
ză aproximativ 33000 de specii în România atunci realizăm că apele din România ce 
încă mai păstrează caracterul natural sunt într-adevăr pline de forme de viață, cât 
mai diverse și impresionante. 



Situația pădurilor și ce putem învăța din ele?

Ciprian Gălușcă

Când ne gândim la biodiversitate în România, imaginația ne proiectează un urs. 
Un urs în pădure. Pădure veche, în care trunchiurile acoperite cu mușchi se înalță 
împreună. Ăștia-s arborii frați despre care scrie și cercetătorul german Peter Wohl-
leben în cartea lui “Viață secretă a copacilor”. În pădurile naturale majoritatea arbo-
rilor stau la umbra giganților, cele mai înalte exemplare și cele mai bătrâne. Ei sunt 
bunicii acestei mari familii numite pădure. Au zeci poate chiar sute de nepoți, de 
diferite vârste, cu care schimbă nutrienți și informație pe parcursul lungilor vieți pe 
care le trăiesc fără să interacționeze cu omul. Arborii acumulează experiență, și cei 
mai bătrâni reușesc să transmită celor mai tineri înțelepciunea necesară supravie-
țuirii, fără să se poată mișca sau fără să își poată vorbi. Secretul acestei comunicări 
discrete se află în sol, între rădăcini, acolo unde ciupercile simbiotice care se conec-
tează la arbori creează o rețea între vecini chiar și atunci când arborii provin din 
specii diferite. Acesta este motivul pentru care pădurea trebuie privită ca un orga-
nism, în care sănătatea ei depinde de integritatea legăturilor care se formează între 
arbori. În astfel de păduri, copacii se avertizează de atacurile insectelor dăunătoare 
și dezvoltă sisteme de apărare împotriva secetei. Pădurile naturale sunt cele mai 
puternice și rezistente ecosisteme în fața celor mai mari provocări ale umanității, 
schimbările climatice.

Când mă gândesc la silvicultură, creierul mă duce automat la o tăiere rasă. Nu 
mai văd legături între arbori acolo unde tăierile intră adânc în organismul naturii, 
arborii nu mai au timp să crească împreună și să se avertizeze de pericole. Silvicul-
tura ne învață să vedem lemn: trunchiurile devin piese, arborii aparțin unor clase 
de producție, diversitatea speciilor devine un țel. Silvicultura elimină concurența 
dintre arbori prin rărituri, se grăbește astfel ritmul de acumulare al masei lemnoa-
se ceea ce reduce în timp ciclurile de producție. Acolo unde reîmpădurirea vine să 
acopere golul lăsat de o pădure, inclusiv prin îndepărtarea rădăcinilor, ce crește la 
loc nu este o pădure, este o plantație. O plantație în care “soldățeii” silvicultorilor 
sunt organizați după modelul culturilor de cereale – o colecție de arbori din aceeași 
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specie, o replică fadă și extrem de vulnerabilă a unui organism natural puternic. 
“O plantație nu poate înlocui o pădure, așa cum un zoo nu poate fi o junglă.”1 – o 
afirmație care trebuie să-și facă loc în mediul academic silvic din România, acolo 
unde în prezent se intensifică un interes inexplicabil pentru filozofia vestică de sil-
vicultură. Școala germană de silvicultură a micșorat vârstă de exploatabilitate la 40 
de ani, la pădurile de rășinoase, în beneficiul industriei și în detrimentul integrității 
ecosistemelor forestiere. Din păcate rezultate ei grave din prezent: doborâturi de 
vânt și atacuri de insecte la niveluri maxime istorice în centrul Europei, nu-i ingri-
jorează pe majoritatea silvicultorilor români. 

Pădurile și schimbările climatice
Dintr-un studiu global publicat recent de organizația WWF, reiese că peste 2 mili-
arde de oameni depind direct de relația pe care o au cu pădurea.2  Pădurile ne oferă 
adăpost, mijloace de trai, apă, alimente și energie. Găzduiesc 80% din biodiver-
sitatea terestră din lume și constituie, de asemenea, sunt mediul în care avem și 
multe așezări umane: 300 de milioane de oameni trăiesc în păduri, inclusiv 60 de 
milioane de indigeni ale căror cultură este dezvoltată în strânsă legătură cu conser-
varea naturii. Cu toate acestea, le pierdem. Același studiu ne arată ca între 1990 și 
2015, planeta a pierdut aproximativ 129 de milioane ha de pădure, o suprafață de 
dimensiunea Africii de Sud. 

Când defrișăm pădurea, nu numai copacii dispar. Întregul ecosistem începe să 
se destrame, cu consecințe grave pentru noi toți. După oceane, pădurile sunt cele 
mai mari depozite de carbon din lume. Oferă servicii ecosistemice care sunt critice 
pentru bunăstarea umană. Acestea includ și absorbția gazelor de seră dăunătoare 
care accelerează schimbările climatice. Doar în pădurile tropicale, un sfert de mi-
liarde de tone de carbon sunt depozitate în biomasa deasupra și sub pământ. Asi-
gurarea apei curate pentru băut, agricultura și alte nevoi gospodărești. Protejarea 
bazinelor hidrografice și reducerea sau încetinirea eroziunii solului cât și filtrarea 
substanțelor chimice care altfel ajung în pânza freatică, servind ca un burete pentru 
precipitațiile extreme sau ca umbrelă de protecție la orice alte tipuri de dezastre 
naturale.

Pentru a maximiza beneficiile climatice ale pădurilor, trebuie să păstrăm cât 
mai multe peisaje forestiere intacte, să le gestionăm mai durabil și să restaurăm 
mai multe din acele peisaje pe care le-am pierdut. Stoparea pierderilor și degradării 
ecosistemelor forestiere naturale și promovarea restaurării lor pot avea potențialul 
de a contribui la peste o treime din totalul eforturilor de prevenire a schimbări-
lor climatice. Ne-o spune si IUCN [The International Union for Conservation of 

1   Luiza Vasiliu, Padurea e un animal, Scena9, disponibil online, 2019.
2   Will Baldwin-Cantello, Forests Vision, WWF, disponibil online, 2019.
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Nature] care estimează că restaurarea a 350 de milioane de hectare de terenuri 
degradate ar putea să contribuie la sechestrarea de până la 1,7 gigatone de dioxid 
de carbon anual.

Pentru mii de ani majoritatea civilizațiilor au folosit pădurea pentru lemn și 
hrană. Este nevoie de o schimbare de perspectiva pentru fiecare dintre noi: cri-
za climatica ne obligă să recunoaștem și să valorificăm funcțiile vitale ale pădurii, 
cele care întrețin condițiile optime pentru existența tuturor speciilor, inclusiv cea 
umană. Pentru cine nu a înțeles deja, pădurea este soluția naturală pentru a avea în 
continuare apa, aer, sol, sănătoase.

Pădurile din România – obiectiv de securitate națională
Tăierile ilegale, distrugerea biodiversității și lipsa unei rețele de păduri de protecție 
la nivel național sunt amenințări la securitatea națională. 

Recent, Ministerul Mediului a acceptat cifra de 38,6 milioane mc recoltaţi 
anual din pădurile României, cifră estimată de către Inventarul Forestier Naţional 
[IFN].3 Asta înseamnă că pe lângă cele 18 milioane metri cubi de lemn tăiaţi anual 
oficial din pădurile ţării, alte 20 milioane mc dispar din pădure și din documente. 

Este a doua cifra oficială pe care o folosim atunci cand descriem fenomenul 
tăierilor ilegale după ce în perioada 2008-2012 IFN-ul oferea prima statistică utili-
zabilă, 8.8 milioane mc recoltați ilegal. Pe lângă aceste informații, în mod cantitativ 
mai avem și “Raportul Tăierilor Ilegale”, publicat anual de Greenpeace în ultimii 10 
ani. Studiul centralizează și analizează datele oficiale, primite de la Gărzile Foresti-
ere, IPJ-uri și Jandarmeria Română, despre cazurile de tăieri ilegale identificate și 
investigate de autorități și concluzionează că în 2018 autoritățile de control au sur-
prins doar 1% din fenomenul tăierilor ilegale(neautorizate). Altfel spus, la fiecare 
arbore doborât legal avem un arbore care dispare din pădure.

Așa cum bine sintetizează și biologul Florin Stoican, “pe lângă oportunismul 
politic al unora, activismul exagerat al altora, scepticismul sectorului silvic-fo-
restier și teoriile conspiraţioniste ale unor radicali eco sau silvici, e clar că avem 
o mare problemă cu pădurea”: autoritățile centrale nu au suficiente date din ce se 
întâmplă în mod real în teren și deci nu știm cât lemn pleacă din pădure. România 
este singura țara din UE care încă mai folosește metode de estimare a volumului 
de lemn la vânzare. Desigur, asta se întâmpla doar în cazul pădurilor aflate în pro-
prietatea statului, acolo unde Romsilva scoate la licitație lemnul înainte ca acesta 
sa fie exploatat, și face asta folosind metode de calcul vechi de peste 50 de ani. Ca 
o minune matematică, deși exista mii de APV-uri (autorizații pentru punerea în 
valoare a lemnului) emise anual de Romsilva, estimările volumelor de arbori care 
umează sa fie exploatați(încă în picioare), coincid fără excepție și fară eroare cu 

3   IFN, Ciclul 2 al Inventarului Forestier Național, 2018.
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volumele declarate ca fiind extrase din pădure, de către agenții economici implicați. 
Este clar pentru cine vrea sa vadă că în cel mai bun caz această metodă de estimare 
a volumui obligă atât pe Romsilva cât și pe partenerii săi la evaziune fiscală.

Nici o administrație centrală modernă nu poate guverna fără sisteme inteli-
gente de monitorizare a activității din teren. Țările din vest își monitorizează întreg 
teritoriul pentru schimbări ale peisajelor, alerte de calamități naturale, sisteme de 
validare a subvențiilor, cu o rezoluţie de pana la câțiva centimetri prin tehnologii 
satelitare existente de mai bine de 20 de ani. Cu siguranța și România poate investi 
eficient pentru a micșora pagubele generate de exploatarea fără drept a proprietății 
publice și de evaziunea fiscală asociată fenomenului. Bugetul de stat român pierde 
anual între 500 și 1000 de milioane de Euro din cauza tăierilor ilegale[20 de milioa-
ne de mc care dispar anual].

Conform INS necesitatea consumului de lemn de foc în gospodăriile din Româ-
nia a crescut.4 În lipsa dezvoltării unui plan național de facilitare a accesului la surse 
energetice alternative, locuitorii din mediul rural au rămas captivi încălzirii prin 
lemn. Peste 3,5 milioane de locuințe se încălzesc încă la soba sau la centrale termice 
pe lemn, însumând un consum de peste 15 milioane metri cubi. Fagul tăiat la 30 
de ani pentru a fi pus pe foc nu înseamnă stocare de carbon, deși industria folo-
sește argumentul stocării de carbon pentru micșorarea vârstei de exploatabilitate. 
Necesitatea lemnului de foc, și lipsa de control a autorităților pe lanțul de distri-
buție contribuie major la fenomenul tăierilor ilegale. România rurală are nevoie de 
soluții mixte de acces la energie, care sa scadă presiunea pe necesarul de lemn de foc 
și să limiteze eliberarea carbonului din nou în atmosfera.

Implicațiile sociale sunt un domeniu despre care cunoaștem prea puțin. În ulti-
mii 10 ani, au existat peste 600 de atacuri asupra personalului silvic, înregistrate de 
autorități . Cele 6 cazuri ale silvicultorilor uciși în timp ce erau la serviciu au ajuns 
sa fie știri datorită afilierii lor la unul dintre cele mai puternice sindicate din Româ-
nia. Aceștia, făceau parte dintr-o organizație cu 16.000 de angajați [Romsilva], de-
partamente juridice și protocoale de colaborare cu instituții judiciare din România. 
Cu toate astea, violența din jurul pădurii a crescut în ultimii ani. Din păcate nu exis-
tă statistici care să vorbească despre cetățenii care au devenit victime după ce au 
semnalat tăieri sau transporturi ilegale de bușteni. Acești avertizori de integritate 
nu au nici o forma de reprezentare. De cele mai multe ori, în urma interacțiunii cu 
autoritățile locale de control aceștia sunt expuși în comunitățile lor, devin în mod 
automat inamici ai unor sisteme locale care își consolidează influența exclusiv prin 
exploatarea forestiera.

În ultimii 30 de ani numeroasele anchete jurnalistice și investigații ale organi-
zațiilor neguvernamentale care au scos la inveala realități ale fenomenului de tăieri 

4   INS, Producerea de energie electrică și termică, disponibil online, 2020.
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ilegale, au creat un interes major al societății civile pentru subiectul managementu-
lui forestier. Din păcate, lipsa de soluții și de îmbunătățiri reale ale sectorului fores-
tier din România au creat premisele unei lipse accentuată de încredere în personalul 
silvic. În acest context soluțiile așteptate vor fi credibile doar dacă monitorizarea 
și controlul vor fi automatizate sau dacă se vor exercita cu ajutorul obiectivității 
oferite de tehnologie. Altfel, această lipsă de încredere creează deja premisele unor 
soluții extreme, cerute de societatea civilă, începând cu exemplul moratoriului pen-
tru exploatarea pădurilor publice pentru 10 ani

În România suprafața acoperită de pădure a scăzut dramatic în secolul al XX-
lea, ajungând azi la 29.36%. Astfel, ne aflăm sub media UE de 34% 5 și conside-
rabil sub capacitatea și optimul calculat la 45%6. Biodiversitatea este elementul 
fundamental care conferă importanță pădurilor din România. Încă mai există pă-
duri virgine care adăpostesc floră și faună unice, cea mai mare populație de urși 
din Europa, specii rare și endemice și carnivore mari precum râsul sau lupul.  
România e a doua țară după Suedia cu cea mai mare suprafață din Europa de păduri 
virgine(fără intervenție antropica) și seculare (cu intervenție antropica dar foarte 
bătrâne). 

În 2005, conform studiului Pin Matra efectuat de Institutul de Cercetare si 
Dezvoltare in Silvicultura, România mai avea aproximativ 250 de mii de hectare 
de păduri neatinse de intervenția umană. În 2017 autorii aceluiași studiu susțin 
ca am pierdut jumate din aceste păduri prin intervenții silvice legale sau prin tăieri 
neautorizate.

Doar 30 de mii de hectare dintr-un total de 130 de mii, din astfel de ecosiste-
me, sunt astăzi protejate strict prin lege. Aceasta “reușită” aparține organizațiilor 
neguvernamentale de profil, care au inițiat demersuri încă din 2010 pentru prote-
jarea acestor păduri. Abia în 2016 s-a creat cadrul legislativ prin care s-a instituit 
Catalogul Pădurilor Virgine și Cvasivirgine din România, populat în prezent cu păduri 
pe care ONG-urile de mediu și Romsilva le-au documentat în teren. Majoritatea 
covârșitoare a acestor păduri sunt proprietate publică, deoarece forma finală a legii 
a lăsat la opțiunea proprietarului de pădure, protejarea biodiversitatii, dar și din 
cauza lipsei de încredere a proprietarilor privați în sistemul de compensatii gândit 
de administrația centrală. Din păcate, proprietarii privați au fost reticenți pe buna 
dreptate: în 2020 contabilitatea Ministerului de resort ne spune că există restanțe 
către proprietarii privați pentru plățile aferente ultimilor 3 ani. 

Alte 24 de mii de hectare de păduri cu ecosisteme intacte sunt protejate prin 
includerea în Patrimoniul Mondial Natural al  UNESCO. Este vorba despre codri 

5   Eurostat, Forest cover in Europe, disponibil online, 2020.
6   Victor Giurgiu, Consideraţii asupra stării pădurilor României — partea I: declinul suprafeţei pădu-

rilor și marginalizarea împăduririlor, Revista Pădurilor, nr. 2/2010.



772 / Caiet documentar 5 Calitatea vieții

seculari din zone precum Parcul Naţional Semenic–Cheile Carașului, Parcul Naţi-
onal Domogled–Valea Cernei și Parcul Naţional Cozia. De menționat este că acest 
demers este o altă inițiativă venită din exteriorul administrației centrale, aparține 
organizațiilor de mediu Greenpeace și WWF.

Cea mai veche forma de protecție a biodiversității din România este rețeaua de 
arii protejate. Din păcate cadrul legislativ prin care se instituie Parcurile Naționale 
oferă cea mai slabă forma de protectie pădurilor cu valoare ridicată de conservare. 
Este imposibil de explicat de ce se taie în parcurile naţionale, care reprezintă doar 
1,3% din teritoriul ţării și doar 3% din totalul pădurilor. Contrar interesului gene-
ral, ariile protejate sunt segmentate de către administratorii parcurilor în zone de 
protectie și zone de dezvoltare și conservare în care sunt permise lucrări de exploa-
tare silvică. Zonele de strictă protecţie reprezinta cele mai mici segmente[aprox. 
25.000 la nivel național].

În România avem 13 parcuri naționale. Cel mai mare administrator al acestor 
arii protejate este Romsilva – de aici și conflictul în urma căruia biodiversitatea 
pierde teren. Vorbim așadar despre un conflict de interese, în care cel mai mare 
administrator de pădure la nivel național, o companie de stat care funcționează în 
baza unor indicatori de performanta financiari, trebuie să nu piarda bani în admi-
nistrarea acestor parcuri. Așadar, Romsilva este obligată să exploateze în Parcurile 
Naționale pentru că întreaga organizație este construită în jurul nevoii de a valo-
rifica masa lemnoasa. În prezent, această instituție nu poate avea capacitatea de 
a genera venituri altfel decât prin vânzarea lemnului din pădurile pe care le admi-
nistrează, pentru ca nu are know-how-ul sau viziunea pentru a dezvolta modelul de 
afaceri in alte direcții. Romsilva este incapabilă sa  genereze o strategie pe termen 
lung pentru dezvoltarea comunităților care locuiesc în jurul pădurilor din ariile pro-
tejate, așa cum se întâmplă cu succes în multe alte țări europene. Cu alte cuvinte, 
managementul ariilor protejate este o pălărie prea mare pentru angajații Romsilva. 
Personalul lor fiind pregătit exclusiv pentru decizii de conducere a arboretului către 
compoziția țel(termeni silvici).

Din totalul de 315.000 hectare, cca. 280.00 reprezinta padure, adica aproape 
90%, restul sunt pășuni și alte categorii de folosinta. Din suprafața totala a pădu-
rilor, cca. 143.000 ha [50,4% din totalul pădurilor din parcuri și 45% din suprafața 
parcurilor] sunt protejate de către legislația actuală a ariilor protejate, fiind încadra-
te în zona de protecție strictă [cca. 25.000 ha] și în zona de protecție integrală [cca. 
118.000 ha], în care sunt permise doar exploatările forestiere cu caracter excepțional.  
Dacă adunăm, așadar, toate suprafețele de pădure protejate strict împotriva tăie-
rilor, prin diferitele mecanisme, aflăm că în România avem aproximativ 80.000 de 
hectare de ecosisteme forestiere intacte si în siguranță. Aceasta cifra reprezinta pu-
țin peste 1% din totalul suprafetei impadurite din România. Totul se intampla în 
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contextul în care Convenția ONU pentru Biodiversitate avertizează că la nivel glo-
bal avem nevoie de protectie stricta pentru 30% din suprafata solului și a oceanelor 
pentru a face față impactului sever al schimbărilor climatice.

Conform ANM, în intervalul 1900-2018 temperatura medie din România a 
crescut cu 1,05°C.7 Pentru restul secolului XXI, ne așteptăm la o rată a încălzirii cel 
puțin dublă. Pentru sudul țării este prognozată o creștere de până la 6°C; practic, la 
finalul secolului Bucureștiul ar ajunge să aibă temperatura medie actuală a orașului 
Salonic, situat 400 de kilometri mai la sud. România a fost ferită deocamdată de 
incendiile de pădure care au afectat mari zone din Europa în ultimii ani, dar acest 
lucru se va schimba odată cu instalarea unor perioade îndelungate de secetă, în spe-
cial în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. La fel este și cazul atacurilor de in-
secte care a făcut ravagii în Europa centrala în ultimii doi ani – atât de mari au fost 
suprafețele afectate incat prețul de vânzare a lemnului s-a micșorat dramatic, sufi-
cient încât marii procesatori de cherestea din România să-și mărească substanțial 
importurile de lemn. Această situație a declanșat o criză a industriei naționale de 
lemn: la licitaţiile principale organizate de RNP - Romsilva pentru producţia anului 
2019, procentul mediu de adjudecare a masei lemnoase pe picior a fost de 45%, 
faţă de 92% la aceleași licitaţii, organizate în 2018. Atunci când estimările clima-
tologilor vor deveni realitate și atacurile de insecte vor migra către estul Europei, 
sectorul forestier se va adânci în criză, fiind nevoit să găsească de urgență piețe noi 
de export pentru lemnul afectat. Toate aceste fluctuații vor produce impredictibili-
tate economică, socială, și vor lovi în sustenabilitatea activităților de administrare 
a fondului forestier.

În contextul schimbărilor climatice preconizate pentru România, specialiș-
tii climatologi avertizează că cea mai periculoasă amenințare este reprezentată 
de modificarea tiparelor anuale de precipitații. Vom asista la perioade lungi de 
seceta întrerupte de perioade scurte de precipitații abundente. Schimbările cli-
matice vor altera rețeaua națională hidrologica, cu efecte negative majore pentru 
agricultură, punând în pericol rezervele de apă pentru comunități. În prezent lip-
sesc peste 400 de mii de hectare de perdele forestiere de pe terenurile agricole, și 
alte 200 de mii de hectare care să protejeze drumurile.8 Din păcate, nu există o 
estimare oficială pentru suprafețele de vegetație forestieră necesare pentru pro-
tejarea rețelei hidrografice din România, la fel și în cazul pădurilor periurbane - 
cele menite să ofere comunităților mici și urbanului protecție împotriva secetei.   
 

7   ANM, Scenarii pentru schimbari climatice, disponibil online, 2020.
8   Ion Toncea, Perdele forestiere agricole, INCDA Fundulea,  disponibil online, 2020



Carnivore mari, de la conflict la coexistență?

Silviu Chiriac, Ioan Mihai Pop

Conservarea biodiversității este o problema complexă în lumea noastră modernă și 
aglomerată. Existența unor convenții și directive internaționale (de ex. Convenția 
privind diversitatea biologică, Convenția de la Berna, Directivele Păsări și Habitate, 
Convenția Bonn, CITES) care confirma asumarea unui angajament la nivel european 
pentru conservarea biodiversității. Oamenii au în general o surpriză constatând că 
speciile de carnivore precum  (ursul brun, râsul si lupul), deseori considerate greșit 
ca animale care au nevoie de sălbăticie intacta, se numără printre speciile care apar 
tot mai des în proximitatea sau chiar în interiorul zonelor populate de oameni, iar 
această aparentă poveste europeană de succes a conservării carnivorelor mari, a 
venit la pachet, cu o marea diversitate a conflictelor. Ne propunem să oferim câteva 
orientări privind situația carnivorelor mari din Romania în contextul administrativ 
și legislativ care a guvernat și reglementează astăzi managementul acestor specii 
protejate. Ne propunem de asemenea sa abordam o scurtă analiză a conflictelor și 
să exploram câteva strategii potențiale pentru prevenirea, reducerea și gestionarea 
acestor conflicte, astfel încât să putem spera că în Romania, vom putea vorbi ca s-a 
atins încă odată ceea ce noi numim – Coexistență!

De ce se discută despre conservarea speciilor de carnivore?
În prezent, carnivorele mari se găsesc pe o suprafață semnificativă a continentului 
european. Carnivorele mari se întâlnesc într-o mare diversitate de contexte de con-
servare în Europa, de la coastele Mediteranei în sud până la Marea Barents în nord, 
în zonele joase și munți, în terenurile agricole, în păduri și în tundră1. Există mai 
multe populații foarte mari și robuste de mii de animale și unele populații foarte 

1   From conflict to coexistence: insights from multi-disciplinary research into the relationships 
between people, large carnivores and institutions. Prepared by the Istituto di Ecologia Applicata with 
the assistance of the Norwegian Institute for Nature Research and with the contributions of the 
IUCN/SSC Large Carnivore Initiative for Europe. https://ec.europa.eu/environment/nature/conser-
vation/species/carnivores/pdf/task_4_conflict_coexistence.pdf
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mici care au doar câteva zeci de animale. În consecință, clasificările IUCN pentru 
populațiile individuale variază de la „Preocuparea cea mai mică” la „Periclitat critic”. 
Urșii ilustrează bine această diversitate în Europa, fiind prezenți în patru populații 
care numără de la 1700 la 7000 de indivizi, trei populații numără de la 200 la 700 
de indivizi și trei cu mai puțin de 100 de indivizi. O diversitate similară a situației 
există pentru populațiile de râși și lupi2. Din perspectiva obiectivelor Uniunii Euro-
pene, de conservare a speciilor de carnivore, prioritare sunt activitățile de salvare a 
populaților de dimensiuni mici, reducerea fragmentării și degradării habitatelor și 
nu în ultimul rând îmbunătățirea coexistenței om-urs3. Pe baza datelor disponibile, 
se pare că majoritatea populațiilor mari de carnivore din Europa sunt stabile sau în 
creștere. Calitatea sistemelor de monitorizare a speciilor variază însă dramatic în 
Europa, unele țări au sisteme de monitorizare performante și robuste, însă în mul-
te țări sistemele de monitorizare utilizate sunt inadecvate pentru a trage concluzii 
clare despre mărimea și tendința populațiilor. 

În această diversitate a situațiilor există o diversitate similară a amenințărilor 
și presiunilor în măsura în care toate populațiile sunt considerate amenințate de 
diferiți factori3. Cele mai multe dintre populații sunt expuse unor amenințări mul-
tiple, motiv pentru care are sens a lua în considerare ideea de impact cumulativ. 
Este importanta de subliniat ca presiunile și amenințările au o dinamica accentuata 
în timp și este necesară reevaluarea constantă a acestora. Dezvoltarea infrastruc-
turii asociate cu transportul, producția de energie, distribuirea energiei și turis-
mul,  conduce la schimbări în utilizarea terenurilor, reprezentând o amenințare la 
adresa faunei, fragmentând habitate continue (efect de barieră), crescând, în cazul 
infrastructurii de transport riscul mortalității datorat unor coliziuni cu vehiculele 
rutiere. Perturbarea continuă prin prezența omului în toate categoriile de habitate 
utilizate de carnivorele mari, îndeosebi în perioadele cheie precum cele de repro-
ducere, poate avea impact negativ asupra acestora prin deplasarea lor către alte 
zone uneori mai puțin favorabile4. Managementul stânelor în peisajul montan și 
de dealuri influențează în mod negativ condițiile de trai pentru faună, prin deran-
jarea terenului, concurența directă la hrană (prădarea câinilor asupra speciilor de 
ungulate), prin deranjarea terenului (lătrat, hăituire animale sălbatice etc.) și prin 
transmiterea de boli. O altă problemă observabilă tot mai frecvent este creșterea 
toleranței faunei (îndeosebi a ursului brun) față de prezența umană.

2   Kaczensky, P., G. Chapron, M. von Arx, D. Huber, H. Andrén, and J. Linnell. 2012. Status, ma-
nagement and distribution of large carnivores-bear, lynx, wolf & wolverine-in Europe, Part 2. Brus-
sels.

3   Boitani, L., F. Alvarez, O. Anders, H. Andren, E. Avanzinelli, V. Balys, J. C. Blanco, U. Breiten-
moser, G. Chapron, et al. 2015. Key actions for Large Carnivore populations in Europe. Institute of 
Applied Ecology (Rome, Italy). Report to DG Environment, European Commission, Bruxelles. Con-
tract no. 07.0307/2013/654446/SER/B3

4   Pop, I. M., V. D. Popescu, S. Chiriac, R. M. Sandu. 2013. Ghid pentru estimarea populației de 
urs brun. Green Steps, Brașov
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În România, ultimele trei decenii au adus schimbări rapide în toate tipurile de 
habitate, inclusiv în cele forestiere5, dar nu s-au efectuat studii de amploare pri-
vind impactul lor asupra faunei sălbatice în general și asupra carnivorelor mari în 
particular. Dezvoltarea social-economică accelerată amenință neselectiv habitatele 
naturale6, iar pericolul pierderii habitatului reprezintă o nouă perspectivă negativă 
pentru conservarea pe termen lung a speciilor2. Nu există nicio îndoială că habita-
tele forestiere compacte și neperturbate din Carpați5  sunt habitate cheie în care 
populațiile actuale de carnivore au supraviețuit în această parte a Europei. 

Populații de  carnivore mari din România și managementul lor
În prima jumătate a anilor 1950, populația de urși în România a fost estimată la 
aproximativ 1.500  indivizi, cea de lupi la cca. 4.5007 indivizi, iar cea de râs la cca. 
500 indivizi. Datorită restricțiilor impuse asupra vânătorii în timpul regimului co-
munist, în anul 1990 populația de urși a fost estimată la aproximativ 8.000 indi-
vizi8. Nebeneficiind de măsuri de management restrictive precum ursul, populațiile 
de lup și râs erau estimate la începutul anilor 1990 la cca. 2.5007 respectiv 1.500 
indivizi. Toate cele trei specii au suferit variații mai mult sau mai puțin ample ale 
efectivelor în ultimii 80 de ani. În perioada 1990-1997 ele au suferit o scădere 
drastică datorită ridicări majorității restricțiilor la vânătoare, după care a urmat o 
tendință de creștere ușoară timp de un deceniu. 

Începând cu 2007, după câțiva ani de tendință negativă, mărimea populației a 
devenit stabilă2 . În cazul ursului,  în ciuda populației stabile  raportate, estimată 
constant din 2007 la aproximativ 6.500 de exemplare2 au fost exprimate îndoieli 
cu privire la precizia metodelor utilizate9. În cazul lupului și râsului informațiile din 
ultimii ani sunt de asemenea diferite funcție de obiectivul raportării, totuși ulti-
ma raportare oficială a României către Comisia Europeană10, din anul 2019, indică 
6.450–7.200 urși, 2.500-3.000 lupi, 2.100–2.400 râși, cu mențiunea că cifrele pre-
zentate sunt însumări ale populațiilor din bioregiunilor Alpine și Continentale iar 
părți din populațiile de carnivore mari sunt prezente în ambele bioregiunilor. Chiar 

5   Rozylowicz, L., V. D. Popescu, M. Petroescu, and G. Chișamera. 2011. The potential of large 
carnivores as conservation surrogates in the Romanian Carpathians. Biodiversity and Conservation 
20:561–579.

6   Maanen, E. van, G. Predoiu, R. Klaver, M. Soulé, M. Popa, O. Ionescu, R. Jurj, S. Negus, G. Io-
nescu, and W. Altenburg. 2006. Safeguarding the Romanian Carpathian Ecological Network. A vision 
for large carnivores and biodiversity in Eastern Europe. ICAS / A&W ecological consultants, Brașov

7   Chiriac, S., Pop M.I., Sin, T., Gazzola A., Berde L.G., Szabo S., 2017 Lupul – mit, realitate, con-
servare. 200 p. Editura Green Steps, Brașov.

8   Micu, I. 1998. Ursul brun. Aspecte eco-etologice. Editura Ceres.
9   Popescu, V. D., K. A. Artelle, M. I. Pop, S. Manolache, and L. Rozylowicz. 2016. Assessing bi-

ological realism of wildlife population estimates in data-poor systems. Journal of Applied Ecology 
53:1248–1259

10   http://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=ro/eu/art17/envxhrpcw/RO_
species_reports-20190805-153845.xml&conv=593&source=remote
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dacă cifrele nu sunt în mod obligatoriu o reflecție a realității și există zone în Euro-
pa cu densități mai mari de urși, lupi și râși, putem afirma că România găzduiește 
cele mai stabile și sănătoase populații de carnivore mari de pe bătrânul continent. 

Schimbări ale sistemului de management cinegetic aplicat celor trei specii  
în ultimii 70 de ani.

Perioade cu management diferit al speciilor/schimbări legislative
Specia 1953-1969 1969-1976 1976-1989 1989-1996 1996-2007 2007-2016 După 2016
Urs Vânat - cu 

reguli stricte
Vânat pe 
bază de cote

Protejat dar 
vânat cu re-
guli stricte

Vânat pe 
bază de cote

Vânat - 
reglementat 
și cote

Protejat – 
cotă sub 
formă de 
derogări

Protejat – 
derogări 
pentru 
intervenții 
în situații de 
conflict

Lup Vânat fără 
restricții

Vânat fără 
restricții

Vânat fără 
restricții

Vânat pe 
bază de cote

Vânat - 
reglementat 
și cote

Protejat – 
cotă sub 
formă de 
derogări

Protejat – 
derogări 
pentru 
intervenții 
în situații de 
conflict

Râs Vânat pe 
bază de cote

Vânat pe 
bază de cote

Vânat pe 
bază de cote

Vânat pe 
bază de cote

Vânat - 
reglementat 
și cote

Protejat – 
cotă sub 
formă de 
derogări 
până în 
2012 

Protejat

Instituții implicate în managementul carnivorelor mari în România
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În prezent atribuții în managementul carnivorelor mari și a habitatelor lor sunt 
distribuite ai multor instituții aflate în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor, iar managementul situațiilor de urgență este în atribuția Ministerului de 
Interne. Activitățile de interes cinegetic sunt implementate de gestionari de fonduri 
cinegetice, organizații private ce au contracte de gestiune a fondurilor cinegetice cu 
administratorul faunei de interes cinegetic (Ministerul Mediului prin Direcția Ge-
nerală Păduri) iar cele de conservare în Parcuri Naționale de către administratorii 
acestora. Distribuția atribuțiilor la nivel central și intermediar în ceea ce privește 
managementul carnivorelor mari și a altor specii de faună ce reprezintă resursă 
pentru carnivore, respectiv în domeniul conflictelor îngreunează implementarea 
unui sistem de management integrat din simplul motiv că fiecare entitate implicată 
are și va avea în continuare obiective profesionale diferite.

Conflictele om-carnivore sursă de conflict social
În general, populațiile speciilor de carnivore nu sunt în măsură să persiste în condi-
țiile schimbărilor accelerate a utilizării terenurilor11 dar pot fi prezente și în peisaje 
puternic fragmentate, în densități mici și producând frecvent pagube economice. 
Definim un conflict om fauna ca manifestându-se atunci când animalele reprezintă o 
amenințare directă și recurentă la mijloacele de subzistență sau de siguranță ale oame-
nilor, ceea ce duce la persecuția acestei specii12. Aflate tot mai accentuat în dezbateri 
publice, conflictele dintre oameni și carnivore mari sunt o realitate a prezenței în 
același peisaj atât a oamenilor, cât și a carnivorelor13. În practică nevoile omului și 
ale carnivorelor, coexistând în același peisaj, pleacă de la necesități similare precum 
asigurarea hranei, menținerea integrității individuale și/sau a familiei, asigurarea 
unui adăpost și nu în ultimul rând perpetuarea speciei14. Conflictele s-au manifes-
tat prin pierderi economice și victime umane în timp și au condus adesea la repre-
salii majore15. Distribuția neuniformă a resurselor trofice, determinată de diferite 
modele de peisaj16, coroborată cu alți factori de mediu și antropici determină atrac-

11   Karanth, K. U., and R. Chellam. 2009. Carnivore conservation at the crossroads. Oryx 43:1–2.
12   Definiție propusă de Human Wildlife Conflict Task Force din cadrul IUCN Species Specialist 

Group
13   Dorresteijn, I., A. I. Milcu, J. Leventon, J. Hanspach, and J. Fischer. 2016. Social factors me-

diating human–carnivore coexistence: Understanding thematic strands influencing coexistence in 
Central Romania. Ambio 45:490–500

14   Pop I.M. 2019.  Conservarea ursului brun în Carpații Orientali. Teză de doctorat, Universita-
tea București, Facultatea de Geografie

15   Can, Ö. E., N. D’Cruze, D. L. Garshelis, J. Beecham, and D. W. Macdonald. 2014. Resolving 
Human-Bear Conflict: A Global Survey of Countries, Experts, and Key Factors. Conservation Letters 
7:501–513

16   Primack, R. B., C. Ioja, M. Pătroescu, and L. Rozylowicz. 2008. Fundamentele conservarii 
diversitatii biologice. Editura A.G.I.R, București.
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tivitatea unor zone care devin astfel favorabile apariției conflictelor17. Apariția con-
flictelor este determinată însă de și mai mulți factori care interacționează în moduri 
complexe: 1) condițiile de habitat, 2) disponibilitatea hranei, 3) dimensiunile po-
pulației de carnivore, 4) comportamentele individuale ale ursului și 5) eficacitatea 
răspunsului oamenilor19

Conflictele provocate de urs nu se încadrează spectrul tipic carnivorelor, da-
une fiind raportate  nu doar în șeptel ci și în culturi, livezi, stupine sau chiar lo-
cuințe.  La modul general pagubele provocate de urs apar în principal din cauza 
comportamentului oportunist al urșilor combinat cu gestionarea slabă a fermelor, 
lipsei hranei din habitatele naturale în anumite sezoane sau comportamentul spe-
cific al unor indivizi14. În anul 2016 Ministerul Mediului a acordat despăgubiri 
pentru pagube provocate de urs în valoare de cca. 530.00 de euro18. Lupul produce 
pagube îndeosebi cazul fermelor de oi și capre, excepțional atacând și alte animale 
domestice de talie mare. Deteriorarea mărimii sau calității șeptelului din România 
cauzată de lupi este totuși nesemnificativă în comparație cu alte cauze de morta-
litate înregistrate în rândul animalelor. Conform datelor furnizate de Ministerul 
Mediului, în anul 2016 a fost înaintat spre plată un număr de 60 dosare de pagu-
be produse de lupi fiind achitată către persoanele păgubite echivalentul în lei a 
sumei de 31.168 euro, dar cu toate acestea este adesea percepută ca fiind excesiv 
de importantă7. În cazul lupului cauzele apariției pagubelor sunt cel mai frecvent 
generate de lipsa hranei sau de incapacitatea de a vâna (fie lupi solitari, fie haite 
ce au fost destrămate urmare a unei mortalități în rândul indivizilor).  Dintre cele 
trei specii de carnivore râsul este practic o specie ce nu provoacă pagube gospo-
dăriilor, fiind înregistrate doar excepțional incidente, totuși împreună cu lupul 
sunt considerate de către vânători specii ce produc daune fondului cinegetic prin 
prădarea speciilor de ungulate7. Literatura de specialitate subliniază tot mai des că 
conflictele om-carnivore depășesc complexitatea ecologică a relației specie-habi-
tat, iar eficiența strategiilor de reducere a conflictelor este condiționată de o mai 
bună înțelegere a contextului social și economic. Din această perspectivă, cadrul 
în care apar și se dezvoltă conflictele om-carnivor trebuie să fie interpretat din 
perspectiva următoarelor componente: Condițiile ecologice, Impactul asupra car-
nivorelor, Impactul asupra oamenilor, Eficiența intervențiilor umane. De această 
ultimă componentă depinde însă succesul acțiunilor de reducere a conflictelor, de-
oarece natura conflictelor om-carnivore are un caracter ciclic, iar prevenția trebuie 

17   Penteriani, V., M. D. M. Delgado, M. Krofel, K. Jerina, A. Ordiz, F. Dalerum, A. Zarzo-Arias, 
and G. Bombieri. 2018. Evolutionary and ecological traps for brown bears Ursus arctos in human-mo-
dified landscapes. Mammal Review 48:180–193

18 https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/59_Co-
existence%20between%20humans%20and%20large%20carnivores%20in%20Romania%20_%20
Mihai%20Pop.pdf
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privită ca un proces nu o acțiune independentă. Pe măsură ce conflictele se reduc 
sau cresc ca intensitate, eficacitatea răspunsului nostru poate avea impact asupra 
oamenilor și carnivorelor19. 

Coexistența om-carnivore mari între slogan și strategie
Coexistența este o problemă controversată, care se schimbă în timp, ca răspuns 
la schimbările în resursele naturale sau la impactul animalelor asupra proprietății 
umane13. Cauzele acestei tolerante scăzute sunt foarte diverse si dependente de 
factori locali. Cel mai adesea este efectul cumulat al multor aspecte minore care 
acționează împreună. Lipsa tolerantei reprezintă o amenințare atât pentru popu-
lațiile mari, cât si pentru cele mici. Braconajul este o problema majora în întreaga 
Europa, iar în anumite cazuri a fost demonstrat ca poate afecta creșterile înregis-
trate anterior în cazul unor populații2.  Braconajul practicat la orice specie afectea-
ză direct populațiile de faună prin eliminarea neselectiv din teren a exemplarelor 
si prin reducerea efectivelor speciilor pradă pentru carnivore. Privită ca doar ca 
binom pagubă-braconaj promovarea coexistenței rămâne doar un slogan.

Cadrul teoretic de abordare a conflictelor om-carnivore în sensul asigurării coexistenței 
(prelucrat după Wilson19)

19   Wilson, S.M. 2016. A guidebook to human-carnivore conflict: Strategies and tips for effective 
communication and collaboration with communities. Slovenia Forest Service – LIFE DINALP BEAR 
project, Ljubljana, Slovenia. 60 pp.



II. ECOLOGIE EXTINSĂ. STAREA DE SĂNĂTATE A SOCIETĂȚII / 781

Un model strategic de promovare a coexistenței trebuie să stabilească în mod 
clar cauza conflictelor și să ajungă la o soluție eficientă, fără a alimenta dezbateri-
le politice prin promovarea unor soluții strict reactive20. O slăbiciune a sistemului 
rezultă din neînțelegerea mecanismelor ecologice care stau la baza producerii dau-
nelor, respectiv utilizarea informațiilor ecologice învechite sau nerealiste, care ali-
mentează în continuare conflictele dintre părțile interesate. Trebuie să subliniem 
faptul că numai perspectiva ecologică, referitoare la managementul carnivorelor 
mari, nu este suficientă. Aspectele sociale, generate de păgubirea proprietăților, 
trebuie, de asemenea,  să fie abordate în mod obiectiv, pentru a oferi soluții efici-
ente20, astfel evitându-se conflictele sociale ce se dezvoltă în jurul subiectului. Din 
această perspectivă este necesar să conștientizăm că conflictele în conservare sunt 
în final despre oameni cu diferite interese, vizuini și valori21.

Creșterea nivelului de informații privind speciile nu este doar un deziderat cu 
pretenție științifică ci o necesitate socială și politică. În contextul conflictului actu-
al generat de suspendarea vânătorii ursului brun în toamna anului 2016, una din 
dilemele asociate acestuia este reprezentat de potențiala clasificare a populației de 
urs din România ca fiind o ”populație politică”, adică o populație a cărei atribute 
sunt stabilite pentru a servi unor interese politice22 sau de grup. Această aborda-
re nu permite armonizarea diferitelor interese și nu servește obiectivelor de con-
servare fundamentate pe cei trei piloni, ecologic, social și economic. În contextul 
istoric românesc, evoluția populațiilor de carnivore, specii cheie în ecosistemele 
forestiere din România5 a fost influențată direct de managementul centralizat și 
strict controlat al speciilor de interes cinegetic8, de modul de utilizare a terenuri-
lor și de prezența habitatelor corespunzătoare. Suplimentar, condiție esențială, a 
fost acceptarea (fie impus, fie ca formă de manifestare a unei culturi tolerante și 
apropiate de natură) de către oameni a carnivorelor împreună cu utilizarea unor 
mijloace tradiționale de protecție a fermei a contribuit la menținerea unui nivel de 
coexistență între carnivore și oameni23 mai mare decât în alte părți ale Europei24. 
Riscul prezent pentru specii îl reprezintă faptul că nivelul de coexistență va fi dificil 

20   Hartel, T., B. C. Scheele, A. T. Vanak, L. Rozylowicz, J. D. C. Linnell, and E. G. Ritchie. 2019. 
Mainstreaming human and large carnivore coexistence through institutional collaboration. Conser-
vation Biology:cobi.13334.

21   Redpath, S.M., Young, J., Evely, A., Adams, W.M., Sutherland, W.J., Whitehouse, A. et al. 2013 
Understanding and managing conflicts in biodiversity conservation. Trends in Ecology and Evolution, 
28, 100– 109

22   Darimont, C. T., P. C. Paquet, A. Treves, K. A. Artelle, and G. Chapron. 2018. Political popula-
tions of large carnivores. Conservation Biology 32:747–749

23   Salvatori, V., H. Okarma, O. Ionescu, Y. Dovhanych, S. Find’o, and L. Boitani. 2002. Hunting 
legislation in the Carpathian Mountains: implications for the conservation and management of large 
carnivores. Wildlife Biology 8:3–10.

24   Pop, I. M., S. Chiriac, L. Bereczky, L. Berde, R. M. Sandu, and S. Szabó. 2013a. Metodologie 
standard pentru echipele de evaluare a riscului-Risk Assessment Team (RAT). Green Steps, Brașov.
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de păstrat în lipsa unor argumente accesibile atât factorilor de decizie, cât și publi-
cului20, argumente care ar trebui să se refere nu doar la aspectele ecologice, dar și la 
cele sociale și economice.

De la teorie la practică în conservarea carnivorelor mari
Prezența conflictelor poate fi un indicator al managementului general aplicat asupra 
populației și habitatelor, al managementului cinegetic dar și al abordărilor umane 
în raport cu aceste specii. Analiza conflictelor la scară locală exclude frecvent influ-
ența altor factori precum structura habitatelor, distribuția spațială și temporală a 
resurselor de hrană. Abordarea preventivă a conflictelor, ca proces continuu, ne-
cesită existența unor informații precum: zone predispuse la apariția conflictelor, 
factori ecologici ce influențează distribuția animalelor, dimensiunea arealelor cu 
habitate de calitate ridicată ce permit reproducerea și supraviețuirea unei specii25, 
înțelegerea contribuției activităților antropice la apariția conflictelor dar și posibi-
litatea ca zonele cu conflicte să fie areale limitative sau ”ecological traps” 26, pentru 
populațiile de carnivore. Prelucrarea unor astfel de informații ar putea contribui la 
îmbunătățirea măsurilor de conservare a speciei la nivel populațional și la asigu-
rarea coexistenței. Pe lângă această abordare holistică sunt necesare și mecanisme 
de feed back și corecție a procesului. În România însă, planificarea obiectivelor de 
management se realizează la nivel național2 cu cerința unor factori interesați ca 
la nivel local ”managementul activ” să fie fundamentat pe reducerea populațiilor 
de carnivore plecând de la diferența dintre efectivul optim și cel estimat. În multe 
situații însă, același individ de urs produce mai multe pagube fermelor27, însă nu-
mărul mare al conflictelor este pus pe seama densităților mari (în unele regiuni) 
al urșilor în România. Abordarea simplistă „număr mare de urși = număr mare de 
pagube” este explicația cel mai des întâlnită, urmată în argumentații de clasificarea 
comportamentului ca fiind ”anormal”. Managementul conflictelor, cu importante 
implicații sociale, datorită impactului asupra gradului de acceptare al carnivorelor 
mari, este din păcate abordat doar din perspectiva cinegetică, efectele acestei abor-
dării unilaterale fiind greu de cuantificat14.

Îmbunătățirea cunoștințelor despre specii (populații, distribuție, ecologie și 
comportament) prin metode verificabile și transparente reprezintă un obiectiv ce 

25   Pulliam, R. H. 1988. Sources, Sinks, and Population Regulation. The American Naturalist 
132:652–661

26   Martin, J., E. Revilla, P. Y. Quenette, J. Naves, D. Allainé, and J. E. Swenson. 2012. Brown bear 
habitat suitability in the Pyrenees: Transferability across sites and linking scales to make the most of 
scarce data. Journal of Applied Ecology 49:621–631

27   Bereczky, L., I. M. Pop, and S. Chiriac. 2011. Trouble-Making Brown Bear Ursus Arctos Lin-
naeus, 1758 (Mammalia: Carnivora) - Behavioral Pattern Analysis of the Specialized Individuals. Tra-
vaux du Muséum National d’Histoire Naturelle Grigore Antipa 54:541–554
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trebuie asumat de toți factorii interesați de managementul speciilor28. În cadrul 
unui atelier de lucru organizat de Platforma UE privind coexistența între oameni și 
carnivorele mari in iunie 2017, s-au identificat mai multe priorități29 de ordin tehnic 
printre care: (1) Crearea unui proces incluziv, transparent, pe baza căruia să se poată 
aborda în mod eficient problemele carnivorelor mari; (2) Elaborarea unei politici 
clare pentru deciziile privitoare la gestionarea carnivorelor mari; (3) Îmbunătăți-
rea metodologiei de monitorizare a carnivorelor mari. Factori interesați prezenți 
au agreat că ”… managementul carnivorelor mari trebuie întemeiat pe dovezi științifice 
temeinice, utilizându-se cele mai bune și mai demne de încredere date disponibile. Aceste 
eforturi necesită continuarea activităților de cercetare, dezvoltare și integrare a eforturi-
lor de monitorizare, implicând toate grupurile de interes în metodele de colectare.”29. 

Un alt pilon important în conservarea speciilor este faptul că orice planificare 
a activităților de conservare a carnivorelor mari necesită o integrare mai profun-
dă cu activitățile umane3 iar, pentru a menține statutul de conservare a speciilor, 
activitățile umane ar trebui să ia în considerare prezența acestora30.  Pentru aceas-
ta este necesară o abordare îmbunătățită: (1) Populația de carnivore din România 
trebuie văzută și analizată pe scară largă și în mod transdisciplinar20, indiferent de 
limitările administrative31 impuse de existența limitelor unităților de management 
a faunei sălbatice, comunelor sau județelor4,9 și (2) strategiile trebuie planificate fo-
losind o abordare de jos în sus32 având în vedere în primul rând aspectele ecologice 
și sociale. Pentru a atinge scopul de dezvoltare a unui model de conservare adecvat, 
procesul necesită cel puțin următoarele etape: (1) obținerea unor informații știin-
țifice solide30,9,20, (2) obținerea unui acord între părțile interesate33, (3) simplificare 
cadrului administrativ eventual prin constituirea unei instituții dedicate gestiunii 
faunei și clarificarea responsabilităților și (4) implicarea publicului și a altor factori 
interesați în promovarea noilor politici15. Odată această abordare asumată, prin 
susținerea cercetării și transparență este posibil ca în România procesul de asigura-
re a coexistenței om-carnivore să intre pe un făgaș normal dorit de societate. 

28   Popescu V., Pop M., Chiriac S., Rozylowicz L. 2019 Romanian carnivores at a crossroads. Sci-
ence 364 (6445): 1041

29   https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/46_Works-
hop-statement_FINAL-ro.pdf

30   Di Minin, E., R. Slotow, L. T. B. Hunter, F. Montesino Pouzols, T. Toivonen, P. H. Verburg, N. 
Leader-Williams, L. Petracca, and A. Moilanen. 2016. Global priorities for national carnivore conser-
vation under land use change. Scientific Reports 6.

31   Blanco, J. C. (Ed). 2012. Towards a population level approach for the management of large 
carnivores in Europe. Challenges and opportunities. Brussels.

32   Davis, H., D. Wellwood, and L. Ciarniello. 2002. “Bear Smart” Community Program: Back-
ground Report. BC Ministry of Water, Land and Air Protection, Victoria

33   Linnell, J., V. Salvatori, and L. Boitani. 2007. Guidelines for Population Level Management 
Plans for Large Carnivores. A Large Carnivore Initiative for Europe report prepared for the European 
Commission. Rome



C) ECOLOGIA UMANĂ. RECUPERAREA MODERAȚIEI

Ecosisteme noi și vechi? Cât de mult se poate adapta 
natura la oameni?

Adrian Hăgătiș

Cum am modificat peisajele naturale de-a lungul istoriei omenirii?
Este un fapt indiscutabil că omenirea, în ritmul ei actual de utilizare a resurselor, de 
extindere și intensificare a activităților sale, exercită o presiune uriașă asupra me-
diului natural. În aceste condiții o întrebare de tipul cât de mult se mai poate adapta 
mediul natural presiunii antropice câștigă absolut normal teren în mentalul colec-
tiv și este abordată din ce în ce mai frecvent pe agenda publică, în condițiile în care 
cumulând această presiune cu o volatilitate crescută a fenomenelor naturale extre-
me, cauzate de schimbările climatice, se prevăd o serie de crize în viitorul apropiat, 
la care suntem conștienți că nu suntem suficient pregătiți să le înfruntăm. Natura 
se adaptează noilor condiții. Oare putem și noi s-o facem? 

Pentru o mai bună înțelegere a ceea ce reprezintă de fapt peisajele care sunt 
percepute în prezent ca fiind naturale, voi face o scurtă trecere în revistă a evoluției 
impactului oamenilor asupra mediului, din preistorie până în prezent. Primul im-
pactul real al strămoșilor omului modern a apărut din perioada existenței genului 
Homo, în urmă cu aproximativ 2,8 milioane de ani. O etapă foarte importantă a 
fost apariția Homo habilis1 sau a „omului îndemânatic”, care s-a delimitat de restul 
primatelor mari printr-un salt important în evoluția capacității creierului său, prin 
folosirea de uneltele de piatră, care au devenit din ce în ce mai complexe și auto-
mat mai eficiente în perioada Homo erectus și Homo ergaster2. Utilizarea de unelte 
și arme de piatră, cumulate cu cea a focului, au reprezentat momente de cotitură în 
evoluția oamenilor și începerea dominanței lor asupra mediului natural. Vânătoa-
rea a devenit mai eficientă, a permis o mai bună hrănire, cu un aport suplimentar de 
proteine și o mărire a duratei vieții, care la rândul ei a dus la o creștere a populației 
de hominizi și răspândirea lor în afara Africii. Totuși, densitățile inițiale ale popula-
țiilor de hominizi au rămas destul de mici, cel puțin până la apariția Homo sapiens, și 

1   E. Fuller Torrey, Homo Habilis: A Smarter Self, Evolving Brains, Emerging Gods, 2017
2   Zachary Cofran, Brain Growth in Homo erectus, 2017
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a variației ei din nordul Europei, Homo sapiens neanderthalensis3, care s-au răspân-
dit în restul Africii, Europei și a Asiei Centrale și de Sud, devenind astfel o specie 
adaptată diverselor condiții de pe Glob, bine organizată în structuri gregare și din 
ce în ce mai eficientă în utilizarea mediului.

Dacă în preistorie a existat o evoluție destul de lentă a impactului oameni-
lor asupra mediului natural, o rupere a acestei linearități s-a întâmplat odată cu 
formarea Imperiului Roman, începând cu secolul I î.e.n., care a coincis cu primele 
dezechilibre semnificative cauzate de oameni în natură, asemănătoare cu ceea ce 
cunoaștem în prezent. Imperiul Roman a reprezentat un moment de dezvoltare 
economică accentuată, care a dus la o urbanizare masivă în jurul Mării Mediterane, 
a construcției de drumuri de interes economic, care au ușurat deplasările dinspre și 
înspre Europa, a extinderii terenurilor agricole și a irigării lor prin captarea apei din 
cursurile naturale și a intensificării pășunatului cu animale domestice, care asigu-
rau hrană unei populații crescânde, dar și a exploatării resurselor naturale, necesare 
unei astfel de dezvoltări, rezultând în primele despăduriri masive ale continentului 
european și, poate la fel de important, într-o reducere accentuată a populațiilor de 
animale sălbatice4. Vânătoarea s-a intensificat, iar numărul foarte mare de animale 
sălbatice capturate pentru jocuri în arene, așa numitele „venatio-uri”5, care impli-
cau vânarea lor pentru spectacol, dar și pentru executarea prizonierilor de război în 
arenă, a dus la o reducere drastică și rapidă a populațiilor, până la extincția de specii 
în Europa, Asia Mică și nordul Africii, primele de acest fel provocate de oameni. Se 
estimează a fi fost sacrificate 9000 de animale sălbatice doar la inaugurarea Colos-
seum-ului din Roma, sau peste 3500 de elefanți doar pe durata domniei lui Cezar 
Augustus6. Leii, hipopotamii, tigrii, leoparzii, sau crocodilii au fost cu predilecție 
capturate, iar populațiile lor au avut de suferit. Deși exista o fascinație pentru ani-
malele feroce, cu excepția lupilor, care aveau un caracter mistic în cultura romană, 
au fost afectate masiv și populațiile de erbivore, care au fost vânate intens pentru 
hrană. 

Mitul peisajului natural perceput în prezent
Competiția între specii, prădarea, accesul la hrană, influența spațială și comporta-
mentală a unor specii asupra altora, reproducția și dispersia, sunt toate elemente 
ale unei dinamici naturale, care prin intervenții umane intensificate, precum cele 
inițiate în perioada Imperiului Roman, au rezultat în dezechilibre ireversibile. Den-
sitățile și diversitatea mare a animalelor sălbatice au stat la baza modelării unui 

3   Boaz et all., Paleoclimatic setting for Homo sapiens neanderthalensis, 1982
4    Boyle et all. Historic Land Use and Carbon Budgets: A Critical Review, 2011.
5   Vedran Bileta, The venatio in the Emperor’s Presence? The consistorium and the Military Men 

of the Late Roman Empire in the West, 2019
6   Greg Woolf, Ancient Civilizations: The Illustrated Guide to Belief, Mythology, and Art, 2007
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peisaj natural primordial, caracterizat prin prezența unui număr foarte mare de 
erbivore. Erbivorele, prin dieta și comportamentul lor, nu au permis formarea de 
păduri compacte, cu coronament închis, pe suprafețe mari, așa cum le percepem 
noi ca fiind naturale în prezent. Impactul numărului mare de erbivore asupra vege-
tației a fost reglat în mod natural, la rândul lui, de o diversitate și un număr mare 
de prădători, oferind o șansă pădurii de a se regenera, în ciuda presiunii mari din 
partea erbivorelor. Un astfel de echilibru în lanțul trofic a fost favorabil formării 
unui un peisaj mozaicat, de trupuri de păduri compacte, goluri realizate prin pro-
cese naturale, fie vânt, incendii, sau atacuri de insecte și păstrate, sau mărite prin 
acțiunea erbivorelor. Acesta este în linii grosiere un peisaj natural, primordial, ca-
racteristic Europei7.

După căderea Imperiului Roman, în întreaga Europă, dar și în restul lumii, po-
pulația a crescut într-un mod constant, urmând secole de competiție teritorială 
intensă între oameni care colonizau noi teritorii naturale și speciile de faună sălba-
tică. Rezultatul acestor conflicte a dus la dispariția mai multor specii, care aveau în 
trecut un impact major în modelarea peisajelor naturale, precum bourul, antilopa 
Saiga, zimbrul, sau prădătorii mari din vestul și centrul Europei. Au fost afectate 
în special speciile de megafaună, care au îndeplinit roluri cruciale în dinamica de 
modelare a unui peisaj natural, dar care au și intrat rapid în conflict cu interesele 
umane, datorită nevoilor de spațiu și hrană.

Trebuie subliniat faptul că influența animalelor sălbatice asupra peisajelor na-
turale este una majoră și, din păcate, este în mare măsură ignorată, sau insuficient 
(re)cunoscută chiar de către o majoritate a populației. Ceea ce percepem, oarecum 
eronat, ca fiind peisaje naturale, numite adeseori și virgine, sunt de fapt rezultatele 
unor serii de modificări antropice cu impact negativ asupra elementelor naturale și 
a dinamicii dintre ele, rezultând insule de peisaje seminaturale, slab, sau impropriu 
conectate între ele, cu densități relativ mici de animale sălbatice și, automat, lipsite 
de o dinamică naturală complexă și completă. Paradoxal, multe dintre aceste zone 
seminaturale, au fost desemnate ca arii naturale protejate, destinate pentru a pro-
teja o stare de fapt în mare parte nefavorabilă, sau incompletă din punct de vedere 
ecologic. 

Este din ce în ce mai des vehiculat, cel puțin în lumea conservării naturii, faptul 
că un concept precum cel de arii naturale protejate, este un eșec în majoritatea țări-
lor și m-aș încumeta să declar că și în România. Acesta se datorează faptului că ariile 
protejate, sub diversele lor forme, sunt gestionate într-un mod izolat, ca insule eco-
logice, nu ca o rețea integrată, ceea ce le fragilizează în fața intervențiilor antropice, 
dar și a efectelor schimbărilor climatice, având o reziliență scăzută, fiind puternic 
afectate de fenomene naturale extreme, de regimuri hidrice deficitare, sau de specii 

7   Frans Vera, Grazing Ecology and Forest History, 2002
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de plante și animale aflate în incapacitatea de a se adapta noilor condiții climatice. 
Toate acestea au efect și asupra comunităților umane învecinate, care nu vor mai 
putea beneficia de serviciile lor de mediu și vor trebui să se adapteze, sau vor părăsi 
zone, care vor deveni deșerturi ecologice. Pe lângă acest mit fals al naturalității 
peisajelor percepute de noi, observăm și un eșec al conceptului de protecție a na-
turii, caracterizat de o abordare statică, pasivă, cu rezultate slabe, care nu opresc 
degradarea și fragmentarea mediului natural și care au efecte imprevizibile, greu 
de cuantificat și înțeles asupra societății, cu costuri majore pe termen lung. Acestea 
sunt, bineînțeles, proiecții a ceea ce s-ar putea întâmpla într-un scenariu de tip „bu-
siness as usual”, în care nu schimbăm nimic din practicile noastre nesustenabile.8

Într-o țară ca România, politicile legate de managementul peisajelor naturale 
sunt deficitare, iar cauzele sunt multiple, pornind de la o educație de mediu precară 
în rândul populației, reflectată și în mediul politic, unde problemele de mediu au 
fost mult timp desconsiderate, trecute la capitolul „și altele”, și fiind completate 
de o incapacitate instituționalizată de reacție la problemele de mediu, din partea 
factorilor politici și decizionali. Din păcate, chiar și când subiectele de mediu ajung 
pe agenda publică, precum tăierile ilegale, fiind împinse forțat pe agenda politică, 
acestea sunt abordate de multe ori superficial și incomplet atât de întreaga popu-
lație, cât și de decidenți, iar simplificarea problemelor de mediu reprezintă un risc 
major prin faptul că poate duce la o rezolvare falsă a lor, sau la găsirea de soluții 
incomplete și deturnare atenției publice și politice de la problemele reale. 

Pentru că am menționat factorul politic, nu aș putea evita aducerea în discu-
ție a conceptelor de „miopie democratică”, sau „short-termism politic”9, adică lipsa 
unor strategii politice de mediu pe termen lung, din cauza unor angajamente po-
litice formulate pe baza unor cicluri electorale mult prea scurte pentru rezolvarea 
problemelor complexe, care necesită măsuri tranșante și incomode politic, cu rezul-
tate mult prea puțin promițătoare pentru asigurarea imediată de voturi. Astfel, se 
creează un cerc vicios al deciziilor politice, cu efect economic imediat, de generare 
de venituri, de cele mai multe ori în detrimentul naturii și cu efecte potențial dezas-
truoase pentru politicile socioeconomice de durată. 

Dacă la nivel global există din ce în ce mai multă presiune populară spre a găsi 
soluții, deloc simple și comode, în special cu privire la reducerea cauzelor și efecte-
lor accelerate ale schimbărilor climatice, în România acestea sunt preluate, din pă-
cate, extrem de superficial și transpuse fără o strategie clară, fapt total incompatibil 
cu complexitatea crizelor de mediu care se proiectează într-un viitor nu foarte în-
depărtat. Este o nevoie acută de schimbare de viziune, cu o abordare de guvernanță 
de mediu pe termen lung, care transcende orice ciclu electoral. 

8   Christopher Wright, Daniel Nyberg, An Inconvenient Truth: How Organizations Translate 
Climate Change into Business As Usual, 2017.

9   Eloi Laurent, The New Environmental Economics: Sustainability and Justice, 2020
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Cât de mult se pot adapta oamenii la natură?
Inversarea acestei pasivități și a acestei miopii democratice este posibilă prin ela-
borarea și implementarea de politici active de îmbunătățire a stării de conservare a 
majorității habitatelor naturale, de recreare de condiții pentru restaurarea fenome-
nelor naturale complexe, la scară mare. Este un test de maturitate socială și tehno-
logică a omenirii, prin care va trebui să se urmărească crearea unei capacități de a 
găsi soluții pentru un echilibru real între natură și mediul locuit. Dacă, în general, 
contextele politice sunt defavorabile politicilor eficiente de mediu, este o nevoie 
acută de reproiectare a sistemelor decizionale la nivel de state individuale, dar și 
uniuni, prin crearea de autorități, sau agenții publice, a căror independență politică 
să fie garantată legal, care să fie însărcinate cu realizarea și implementarea de astfel 
de politici de mediu curajoase. 

Conjunctura schimbărilor climatice este una favorabilă pentru orice tip de po-
litici ambițioase de mediu, inclusiv o abordare de recreare a unui peisaj natural, la 
scară mare, chiar și pe un continent suprapopulat ca Europa. România pornește în 
acest sens cu un avantaj evident, prin suprafețele deja foarte compacte și întinse 
cu naturalitate crescută, care ar permite, prin politici inteligente, asumate de statul 
român, crearea de vaste zone de sălbăticie, suprapuse rețelei existente de arii prote-
jate, fie ele parcuri naționale, parcuri naturale, sau situri de interes comunitar Na-
tura 2000. Doar de-a lungul Carpaților Meridionali putem vorbi de peste 1 milion 
de hectare de arii protejate. Împreunate și gestionate în mod integrat, prin planuri 
de management cu măsuri comune, s-ar putea recrea un peisaj natural, cât mai 
apropiat posibil de cel primordial, prin încurajarea de măsuri active de „rewilding”, 
sau resălbăticire, de renaturare și reconstrucție ecologică, sau repopulare cu specii 
dispărute a suprafețelor care ar putea permite astfel de acțiuni, precum și de îmbu-
nătățire, sau creare de culoare și coridoare ecologice din zone locuite de oameni, dar 
și de zone tampon mai intens gestionate, pentru prevenirea potențialelor conflicte 
între interesele imediate ale oamenilor și procesele naturale reactivate. 

Un astfel de scenariu ar fi un bun exemplu de politică de mediu națională, care 
ar răspunde atât nevoii naturii de adaptare la oameni, cât și viceversa, dezvoltând 
rezerve naturale pentru servicii de mediu, care vor face diferența în viitor în fața 
efectelor schimbărilor climatice, între o țară adaptată, sau una care va fi degradată 
ecologic și total neperformantă și neatrăgătoare socioeconomic. 



Amprenta ecologică a stilului de viață modern.
Alimentație, vestimentație și obiceiuri de consum

Anca Elena Chirilă Gheorghică

Antropocen – era parazitului suprem
Provocarea centrală a secolului al XXIlea este obținerea unui stil de viață durabil, care 
să respecte limitele naturale ale planetei. Deși încă de la elaborarea legii entropiei 
(al doilea principiu al termodinamicii) - cea mai testată și validată lege a naturii, 
știm că nu putem avea o creștere infinită pe o planetă finită, abia în trecutul recent 
s-a ajuns la o mai largă acceptare și conștientizare a faptului că nu putem continua 
scenariile de tip business as usual.

Temeri legate de schimbările climatice, epuizarea resurselor, poluarea om-
niprezentă sau de gestiunea neadecvată a deșeurilor care, printre altele, face ca 
particule de microplastic să fie prezente în profunzimile oceanelor, pe latitudinile 
antarctice și să se acumuleze în corpurile noastre, se adaogă preocupărilor cu privi-
re la considerentele morale asociate creșterii economice și contribuțiile reale aduse 
bunăstării umane, sociale și/sau individuale. 

Umanitatea a depășit pragul sustenabil al emisiilor cu efect de seră în urmă cu 
aproape cincizeci de ani, astfel încât va fi nevoie de politici foarte ambițioase pentru 
a reveni la acest prag până în anii 2050 și pentru a evita scenarii catastrofale. Există 
însă și alte praguri limitative din punct de vedere ecologic deja atinse sau pe punctul 
de a fi depășite în următoarele decenii care fac mai puțin subiectul dezbaterilor ști-
ințific sau politice1. Toate sunt direct influențate de activitatea umană și determină 
schimbări majore ale litosferei, ceea ce a determinat unii oameni de știință să pro-
pună pentru era geologică contemporană denumirea de antropocen – era omului.  

Homo sapiens este deopotrivă cea mai vulnerabilă specie și parazitul suprem la 
nivel planetar. Câți dintre noi, dacă am fi lăsați preț de câteva zeci de ore în natură, 
fără acces la vreun soi de instrumente și utilități moderne și fără cunoștințe cu pri-
vire la plantele sălbatice comestibile și metode de a crea adăposturi, am supravie-

1   New Economics Foundation, 2010: Growth isn’t possible. Why we need a new economic direction,  
New Economics Foundation, Londra, disponibil la https://neweconomics.org/2010/01/growth-is-
nt-possible/, pagină web accesată la data de 28.02.2020;



790 / Caiet documentar 5 Calitatea vieții

țui? Doar noi și animalele noastre, cele domesticite spre ne ține companie sau spre 
a ne hrăni cu ele, suntem în această poziție de vulnerabilitate. Nu o recunoaștem, la 
fel cum nu suntem conștienți de interdependența specifică lumii vii, din care sun-
tem parte. Am devenit în schimb o specie care se comportă precum un parazit, în 
sensul propriu al termenului, de organism care trăiește și se hrănește pe seama altui 
organism, de obicei provocându-i boli sau chiar moartea2.

Un alt prag limitativ este cel al reducerii biodiversității. Estimările oamenilor 
de știință susțin că nu ar trebui să depășim rata de dispariție anuală de 10 specii 
pentru zece milioane. În prezent această rată este de aproape 100 și Uniunea Inter-
națională pentru Conservarea Naturii consideră că suntem martorii celei de-a șasea 
mari extincții a biodiversității. Extincțiile precedente au fost asociate cu fenomene 
geofizice extreme sau coliziuni cu meteoriți, cea de-a cincea având loc în urmă cu 
65 milioane de ani, când au dispărut dinozaurii. Faza actuală se datorează în princi-
pal următoarelor patru cauze, toate legate de activitatea umană: supraexploatarea 
mediilor, poluarea și fracționarea ecosistemelor, apariția noilor specii invazive și 
schimbările climatice. Aproximativ o jumătate din animalele planetei au dispărut 
doar în ultimii 50 de ani, iar în oceane, trei secole de vânat și pescuit au lăsat în 
urmă în oceanele Terrei doar o cincime din mamiferele marine. În acest ritm, de la 
22% până la 47% din speciile actuale ar putea dispărea până la sfârșitul secolului al 
XXI-lea3, cu efecte în cascadă foarte problematice. 

Sursă: Adaptare după Yuval Noah Harari, 2017: 844;

Trăim pe datorie ecologică/ prin deficit ecologic
Având la origine o metodologie dezvoltată de geograful canadian William Ress la 
începutul anilor 1980, amprenta ecologică este în prezent o metodă bine consa-
crată pentru evaluarea evoluției sănătății ecosistemelor. În mod constant perfec-

2   https://dexonline.ro/definitie/parazit 
3   https://www.iucnredlist.org/
4   Harari, Y.N., 2017: Homo Deus. A brief hitory of tomorrow,  Penguin Random House, Marea 

Britanie; 



II. ECOLOGIE EXTINSĂ. STAREA DE SĂNĂTATE A SOCIETĂȚII / 791

ționat, acest indicator compară biocapacitatea disponibilă a pământului de a oferi 
terenuri arabile, păduri și alte resurse necesare activităților umane cu rata la care 
umanitatea consumă aceste resurse și produce impact negativ (deșeuri, gaze cu 
efect de seră, poluare, eroziunea solului etc.). Comparația se realizează evaluând 
suprafațele de pământ și apă necesare pentru a produce resursele pe care le consu-
mă populația la nivel global, pentru a absorbi deșeurile corespunzătoare, a regenera 
resursele consumate și pentru a furniza servicii, în funcție de tehnologia existen-
tă5. Calculul amprentei ecologice reprezintă un soi de contabilitate ecologică și o 
măsură a impactului uman asupra biodiversității. Importanța acestui instrument 
rezidă în faptul că reflectă faptul că natura este baza materială a existenţei noastre 
și ilustrează relația între alegerile de viață individuale, organizarea socială și cali-
tatea mediului, punând în evidență importanța capitalului natural și a serviciilor 
ecologice. 

Atât amprenta ecologică cât și biocapacitatea sunt exprimate în hectare glo-
bale – hectare standardizate la productivitatea medie globală, comparabile la nivel 
mondial. Fiecare amprentă ecologică la nivel de oraș, regiune sau țară poate fi com-
parată cu biocapacitatea sa. Dacă o populație depășește biocapacitatea regiunii pe 
care o locuiește, respectiva regiune este în  deficit ecologic. Cererea pentru bunu-
rile și serviciile furnizate de capitalul natural (adică de pământul și apa productive 
din zonă – alimentație, bumbac pentru vestimentație, resurse pentru construcții, 
absorbția și sechestrarea dioxidului de carbon etc.) depășește oferta pe care ecosis-
temele regiunii o poate reînnoi. Cererea este satisfăcută prin importul de resurse, 
prin lichidarea activelor ecologice proprii (precum defrișări masive sau pescuitul 
intensiv, de exemplu) și/sau prin emiterea de dioxid de carbon în atmosferă. Dacă 
biocapacitatea unei regiuni depășește amprenta sa ecologică, aceasta are o rezer-
vă ecologică. Graficul de mai jos redă evoluția amprentei ecologice în România în 
ultima jumătate de secol. Deși cu o scădere semnificativă a deficitului ecologic la 
începutul anilor ’90, odată cu căderea comunismului și a ambițiilor industriale din 
perioada respectivă, doar în anul 2014 biocapacitatea noastră a fost cu 0,04 hectare 
globale mai mare decât amprenta ecologică.

Biocapacitatea pământului este estimată la 12,2 miliarde de hectare globale, 
respectiv aproximativ 1,6 hectare globale per persoană în timp ce amprenta ecolo-
gică globală este de 2,8 hectare globale. Din anii ’70, umanitatea trăiește pe datorie 
ecologică (ecological overshoot), cu cereri anuale de resurse care depășesc ceea 
ce Pământul poate regenera în fiecare an. În termeni contabili, datoria este analoa-
gă cu epuizarea profitului și consumarea capitalului, lichidând activele planetar.

5   Gheorghică, A.E., 2019: Trăiește mai bine. Îndrumar de ecologie umană. Ediția a doua, Editura 
Seneca, București;
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Sursă: Adaptare după Global Footprint Network6

Aceste tendințe se cumulează într-o datorie ecologică. În ultimul sfert de secol, 
în fiecare an, dezvoltarea umană s-a realizat prin deficite ecologice. Astăzi, conform 
ultimelor date ale Global Footprint Network, umanitatea folosește resursele echi-
valente a 1,75 Pământuri pentru a ne furniza resursele pe care le utilizăm și a ne 
absorbi deșeurile.7 Așadar, Pământul are nevoie de un an și 8 luni pentru a regenera 
ceea ce folosim într-un an. 

Ziua Datoriei Ecologice (Earth Oveshoot Day) este ziua în care resursele 
consumate de oameni vor depăși capacitatea pământului de a le regenera în anul 
respectiv. Se calculează în fiecare an împărțind biocapacitatea globală a anului re-
spectiv la amprenta ecologică globală și înmulțind rezultatul cu 365. Tabelul de mai 
jos redă evoluția acestei date în ultimii două decenii și reflectă cum suntem din ce 
în ce mai strâmtorați în ce privește capitalul natural.  Pentru anul 2020, ziua în 
care ne vom fi epuizat resursele aferente anului în curs, în România este estimată 
pe data de 11 iulie8. 

6  http://data.footprintnetwork.org/?fbclid=IwAR10JqiaNJ68XB0xBTfP1X94ljkCO50RbUlN-
Z8r9vbu5dociYH5eHNVzTrE#/countryTrends?cn=183&type=BCpc,EFCpc , pagină web accesată la 
data de 5 martie 2020;

7   https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/ , pagină web accesată la 
data de 5 martie 2020;

8   https://www.overshootday.org/newsroom/country-overshoot-days/,pagină web accesată la 
data de 5 martie 2020;
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Evoluția Zilei Datoriei Ecologice9

Ziua Datoriei Ecologice

2000 1 noiembrie

2005 20 octombrie

2007 26 octombrie

2008 23 septembrie

2009 25 septembrie

2010 21 august

2011 27 septembrie

2012 22 august

2013 20 august

2014 1 august

2015 13 august

2016 8 august

2017 2 august

2018 1 august

2019 29 iulie

Sustenabilizarea obiceiurilor de consum
Reorientarea traiectoriei nesustenabile a amprentei ecologice spre un făgaș care să 
ne permită încă existența lungă și calitativă a speciei implică multiple schimbări 
radicale sistemice. Una prioritară, la nivel macroeconomic, este abandonarea im-
perativului creșterii economice și adoptarea unor alți indicatori pentru evaluarea 
progresului veritabil, dincolo de produsul intern brut. Atâta timp cât indicatorii 
economici sunt prioritizați în defavoarea celor sociali și de mediu, rămânem anco-
rați în paradigma unei dezvoltări cantitative ignorând pierderile calitative pe care 
le presupune și riscul colapsului civilizației noastre. Până când prețurile produse-
lor și serviciilor nu vor spune adevărul ecologic incluzând costurile externalităților 
economice (ale poluării, epuizării resurselor, pierderii biodiversității, schimbărilor 
climatice etc.), schimbarea începe la firul ierbii, la nivel microeconomic, individual 
prin abordarea unor obiceiuri de consum mai sustenabile. 

Alimentația
Să ne hrănim bine înseamnă grijă față de corpul nostru, dar și atenție la impactul 
pe care-l generăm dincolo de sănătatea umană. Hrana este mult mai mult decât un 
obicei de consum, este o nevoie vitală. Generăm impact prin fiecare alegere pe care 

9   Sursa datelor: https://www.overshootday.org/ , pagină web accesată la data de 5 martie 2020; 
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o facem, însă obiceiurile cu privire la alimentație, sunt printre cele care cântăresc 
cel mai mult în amprenta stilurilor de viață moderne. 

Hrană fără risipă
Pe cât de surprinzător, pe atât de nefiresc, impactul cel mai mare al alimentației 
din perspectiva amprentei ecologice nu este generat de ingredientele alimentare 
cu care ne hrănim ci mai ales de cele pe care le irosim, aruncându-le la gunoi. Dacă 
risipa alimentară ar fi o țară, ar fi a treia cu cel mai înalt grad de emisii de gaze cu 
efect de seră, după China și SUA. Alimentele depozitate la groapa de gunoi emană 
metan, un gaz cu efect de seră de 18 ori mai potent decât dioxidul de carbon și 
contribuția acestor emisii în încălzirea globală este aproape echivalentă (87%) cu 
emisiile globale generate de transport10.  Reducerea risipei alimentare este, potrivit 
mai multor cercetători, unul dintre lucrurile cele mai importante pe care le putem 
face pentru a atenua schimbările climatice. 

În România, situată pe locul 9 în UE în ce privește risipa alimentară, intrând 
în categoria țărilor risipitoare, aproximativ o treime din toate produsele alimen-
tare ajung la coșul de gunoi sau sunt irosite inutil11. Circa 50% din toată risipa ali-
mentară se produce acasă, de către consumatorii individuali din orașe. Evitarea și 
reducerea risipei este la îndemâna oricui prin alegeri simple și o grijă sporită asupra 
(cu) ce, cum și când cumpărăm, gătim, ne hrănim. Dincolo de sfaturile cheie de a 
cumpăra pe baza unei liste de cumpărături ingredientele și cantitățile de care avem 
nevoie și de a evita ambalajele inutile,  folosind săculeți reutilizabili pentru legume, 
sacoșe de pânză și alte recipiente necesare pentru produsele vrac, mare parte din 
demersurile anti risipă pot fi făcute în bucătărie.

Hrana fără (multă) carne
Importanța renunțării la consumul de carne și/sau a reducerii consumului pro-
duselor de origine animală nu mai poate fi considerată o propagandă a vegetari-
enilor sau de o născocire a ecologilor și ecologiștilor. Industria agroalimentară, 
cu precădere exploatarea animalelor, este unul dintre cei mai mari generatori de 
gaze cu efect de seră, cu o contribuție semnificativă la amprenta globală de car-
bon. Anul trecut, în sfârșit, Organizația Națiunilor Unite, în urma unui raport 
special al Panelului Internațional cu privire la Schimbarea Climatică, a descris 
dietele bazate pe plante drept o oportunitate pentru atenuarea și adaptarea la 

10    Food and Agriculture Organization of the United nations, 2015: Food Wastage Footprint and 
Climate Change, articol disponibil la http://www.fao.org/3/a-bb144e.pdf, pagină web accesată la data 
de 5 martie 2020;

11   Food Waste Combat, Ghid de consum și păstrare a alimentelor, disponibilă la https://foodwas-
tecombat.com/wp-content/uploads/2018/10/Ghid-de-consum.pdf pagină web accesată la data de 5 
martie 2020;
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schimbările climatice și a recomandat reducerea consumului de carne12. În plus, 
dietele bogate în ingrediente vegetale, excluderea sau reducerea consumului de 
carne, sunt alegeri din ce în ce mai acceptate ca având un impact pozitiv asupra 
sănătății umane13.

Hrană locală
Schimbările climatice sunt determinate și de așa numiții kilometri alimentari, re-
spectiv de distanțele deseori absurde pe care alimentele le parcurg înainte de a 
ajunge în farfuriile noastre; Pe tot parcursul lanțului de aprovizionare, de la pro-
ducător la consumator, sunt consumate resurse și energie și pentru tratare, amba-
lare, transportare, înmagazinare, depozitare etc. Amprenta de carbon a acestora, 
atât în ce privește transportul, cât și ambalajele inerente este rareori suficient cân-
tărită. 

Hrană naturală
Suntem parte integrantă a naturii și nu e nimic mai firesc ca hrana potrivită nouă 
să conțină ingrediente cât mai apropiate de modul în care ni le lasă natura, ecolo-
gice și/sau organice (cu certificare sau fără). Poate că e de la sine înțeles că alegerea 
ingredientelor naturale au și ele dublu dividend ca toate celelalte alegeri comporta-
mentale enunțate aici: asupra sănătății noastre și asupra mediului, prevenind polu-
area aerului, a apei și a solului și contribuind la  capacitatea de refacere a capitalului 
natural și de susținere a biocapacității.

Hrană lentă
Mișcarea Slow food desemnează păstrarea bucătăriei tradiționale și regionale, încu-
rajând cultivarea caracteristică ecosistemului local. Implică folosirea de ingrediente 
de sezon, locale și tradiţionale, susținerea micilor  fermieri și producători și promo-
varea gastronomiei eco, respectiv a faptului că trebuie să ne hrănim bine, dar să și 
producem această hrană în mod sănătos, protejând mediul înconjurător. Înarmați 
cu puternice exigențe ecologice (cu excepția faptului că, deocamdată, nu susțin/
încurajează reducerea consumului de carne sau eliminarea acesteia), membrii miș-
cării militează împotriva hranei industriale și a uniformizării culturale provocate 
de globalizare și orchestrate de companiile transnaționale pentru protejarea biodi-
versității, suveranității alimentare și diferențelor culturale.

12   Schiermeier, Q., 2009: Eat less meat: UN climate-change report calls for change to human diet, Na-
ture 572, 291-292 (2019), articol disponibil la https://www.nature.com/articles/d41586-019-02409-
7, pagină web accesată la data de 1 martie 2020;

13   De exemplu, Godfray H.C.J et all, 2018: Meat consumption, health, and the environment, 
Science  20 Jul 2018: Vol. 361, Issue 6399, articol disponibil la https://science.sciencemag.org/con-
tent/361/6399/eaam5324.full, pagină web accesată la data de 19 februarie 2020;



796 / Caiet documentar 5 Calitatea vieții

Vestimentație
Producția de textile și haine este una dintre cele mai poluatoare industrii, produ-
când 1,2 miliarde de tone de CO2 echivalent (CO2e) pe an, cantitate mai mare decât 
cea generată de zborurile internaționale și transporturile maritime14. În anul 2015, 
industria globală a confecțiilor și textilelor a fost responsabilă pentru consumul a 
79 miliarde metri cubi de apă, emisia a 1 715 milioane tone de CO2 și 92 milioane 
de tone de deșeuri. Într-un scenariu de de tip business-as-usual, aceste numere vor 
crește cu cel puțin 50% până în 2030.  În ansamblu, industria contribuie cu 4-6% la 
amprenta ecologică a țărilor europene15. 

Moda rapida și haine de unică scurtă folosință 
Potrivit estimărilor Agenției Europene pentru Protecția Mediului, între anii 1996 
și 2012, cantitatea de haine cumpărate per persoană în EU a crescut cu 40%. As-
tăzi, în medie la nivel global, fiecare persoană cumpără 5 kg de haine pe an, dar 
în Europa și SUA cantitatea ajunge la 16 kg. Consumul general este preconizat să 
crească și mai mult, de la 62 milioane de la tone în 2015 la 102 milioane în 2030.  
Creșteri mari în vânzările de îmbrăcăminte au fost mai ales observate în economiile 
emergente, unde din ce în ce mai multe persoane ajung în clasa de mijloc. Autorii 
raportului McKinsey prezic că dacă consumatorii din țările în curs de dezvoltare 
vor cumpăra mai multe haine pe măsură ce puterea lor de cumpărare crește, vânză-
rile vor crește semnificativ în viitor. Potrivit estimărilor lor, dacă 80% din populația 
economiilor emergente atinge până în 2025 același nivel de consum precum al celor 
din vest și dacă industria confecțiilor de haine nu va deveni mai eficientă din punct 
de vedere al impactului asupra mediului, amprenta ecologică a acestei industrii va 
crește mult mai  intens. În același timp, mai mult de 30% din hainele garderobelor 
europenilor nu a fost folosită pentru cel puțin un an16. Odată aruncate, mai mult 
de jumătate din aceste confecții nu  sunt reciclate, ci sfârșesc în deșeurile menajere 
amestecate și prin urmare ajung în incineratoare sau în gropile de gunoi. 

Mai multe tendințe au contribuit la această creștere a consumului. Una dintre 
acestea este scăderea prețului pentru confecții în deceniile recente cu peste 30%. 
O altă tendință semnificativă este creșterea așa numitei mode rapide - fast fashion, 

14   Ellen MacArthur Foundation, 2017: A New Textiles Economy: Redesigning Fashion’s Future, 
publicație disponibilă la https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publicati-
ons/A-New-Textiles-Economy_Full-Report_Updated_1-12-17.pdf, pagină web accesată la data de 05 
martie 2020;

15   Global Fashion Agenda & Boston Consulting Group, 2017: Pulse of the Fashion Industry, publica-
ție disponibilă la http://globalfashionagenda.com/wp-content/uploads/2017/05/Pulse-of-the-Fashi-
on-Industry_2017.pdf, pagină web accesată la data de 5 martie 2020;

16   McKinsey Center for Business and Environment,  2016: The circular economy: Moving from 
theory to practice, publicație diponibilă la https://mck.co/2IyXSfx, pagină web accesată la data de 05 
martie 2020;
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a lanțurilor multinaționale din retail sprijinită de producția în masă, prețuri mici 
și mari volume de vânzări17. Moda rapidă oferă în mod constant noi stiluri pentru 
cumpărători, numărul mediu de colecții lansate pe an de către companiile de haine 
crescând de la două în anul 2000 la 5 în anul 2011, cu Zara oferind 24 de colecții 
noi pe an și H&M între 12 și 16. Această tendință a făcut ca hainele să fie privite de 
către consumatori ca bunuri perisabile, aproape de unică folosință, fiind aruncate 
după ce sunt purtate de 7 sau 8 ori18. 

Consuma(c)tori: gesturi minore cu implicații majore
Faza de consum și utilizare a hainelor și confecțiilor este etapa cu cea mai mare 
amprentă ecologică din ciclul de viață al produselor textile, după cea a producerii 
fibrelor ca urmare a consumului de apă, energie și produse chimice (mai ales de-
tergenți) utilizate pentru spălare, uscare sau călcare și particulele de microplastic. 
Așadar, una dintre cele mai eficiente moduri de a reduce impactul de mediu este 
conștientizarea consumatorilor cu privire la adoptarea unor mici schimbări com-
portamentale, precum reducerea temperaturii de spălare, spălarea doar cu cuva pli-
nă, evitarea folosirii uscătoarelor electrice pentru rufe și a călcatului nenecesar și 
donarea hainelor care nu mai sunt folosite. 

Sustenabilizarea altor obiceiuri de consum

Întrucât consumul este în principal un mijloc pentru bunăstarea umană, scopul în 
viaţă ar trebui să fie obţinerea bunăstării maxime cu un consum minim.
Fritz Schumacher, 197319

Pentru ca fructele creșterii să fie universalizate atât în timp, pentru generațiile 
viitoare, cât și în spațiu, pentru toți oamenii, și, cum ar adăuga unii, pentru toate 
speciile, trebuie verificată compatibilitatea acestei aspirații cu alte idealuri specifice 
stilurilor de viață moderne. Modelul de producție și consum modern inspiră vizi-
unea de dezvoltare a țărilor emergente. Presupunând, că, printr-un miracol, toți 
locuitorii planetei, fiecare având o viziune proprie a visului occidental, s-ar putea 
bucura de același standard de viață, care ar fi costurile? Ar mai putea pământul să 
ne susțină? Faptul că nici una dintre țările dezvoltate nu și-au redus impactul asu-
pra mediului odată cu progresul economic demonstrează că pretenția modernității 

17    European Environmental Agency, 2014: Environmental Indicator Report 2014. Environmental 
impacts of production-consumption systems în Europe;

18    Šajn, N., 2019: Environmental impact of the textile and clothing industry. What consumers need to 
know, European Parliamentary Research Service, publicație disponibilă la https://www.europarl.eu-
ropa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633143/EPRS_BRI%282019%29633143_EN.pdf, pagină web 
accesată la data de 05 martie 2020;

19   Schumacher, E.F., 1973: Small is beautiful, Vintage Books, Londra;
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de a deveni normă universală a devenit în mare măsură dificil, dacă nu imposibil, 
de realizat.

Tot mai mulți cetățeni a celor mai bogate tari încep sa realizeze că societatea 
lor este prea materialistă, cu o atenție aproape obsesivă pentru consum. Gradul de 
conștientizare a consumatorilor cu privire la problemele mediului și dorința de a 
acționa pentru a le diminua sunt în creștere în cele mai multe țări, cu precădere în 
țările dezvoltate. Aproape paradoxal, amprenta ecologică este mare și în creștere 
tot în aceleași ţări. Explicaţia poate fi găsită în faptul că, în general, comportamen-
tele prietenoase sau responsabile cu mediul se reduc la anumite activități punctuale 
și nu au o abordare integrată. De exemplu, reciclarea deșeurilor domestice, folo-
sirea unui bec cu incandescenţă, cumpărarea de produse verzi sau plantarea unui 
copac sunt cele mai comune activităţi care desemnează acest comportament. Fiind 
aspecte punctuale și neavând o reprezentare într-un stil de viaţă cotidian, acestea 
nu pot asigura un trai sustenabil. Ele servesc la deculpabilizarea celor care le adop-
tă, prin faptul că aceștia au sentimentul unei contribuţii semnificative în abordarea 
problemelor de mediu. Contribuţiile rămân, așadar, marginale în cazul celor mai 
mulţi consumatori care eșuează prin lipsa abordării unei atitudini critice și a unui 
comportament (mai) radical, singurele potrivite pentru generarea schimbării ten-
dinţelor actuale. Consumatorii critici, în creștere și ei, sunt cei care pot contribui 
semnificativ la reducerea amprentei ecologice.

Deși hrana si vestimentația reprezintă două dintre nevoile (și dorințele!) 
noastre care au un impact major asupra mediului, pentru a crea o lume mai sus-
tenabilă este nevoie de o abordare care să integreze totalitatea activităților care 
ne desemnează stilul de viață. Conform datelor recente de la Global Change Data 
Lab (Universitatea din Oxford), alte sectoare cu un impact semnificativ sunt nevo-
ia de energie electrică și de încălzire (aproximativ 50% din amprenta de carbon), 
transporturile (20%) sau construcțiile (aproximativ 10%)20. În fiecare dintre aceste 
domenii, este datoria noastră să facem alegerile care să ne permită  diminuarea 
amprentei ecologice și a complexei crize la care suntem deopotrivă martori și păr-
tași. Iată câteva principii de consum critic21 care ne pot inspira în demersurile de 
sustenabilizare a obiceiurilor de consum: 

Principiul gratuității: evadarea din economie ca sistem de reprezentare și 
favorizarea bunurilor și serviciilor pentru care nu trebuie să plătești și/sau care nu 
fac obiectul unor tranzacții comerciale;

Principiul utilității: evitarea cumpărăturilor sau serviciilor care nu cores-
pund unor nevoi reale, astfel încât să contribuim cât mai puțin la consumerism și la 
epuizarea resurselor naturale;

20   https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions#co2-emissions-by-so-
urce, pagină web accesată la data de 1 martie 2020;

21   Gheorghică, A.E., 2019: Trăiește mai bine. Îndrumar de ecologie umană. Ediția a doua, Editura 
Seneca, București;
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Principiul prevenirii: optarea pentru bunuri și servicii care limitează pe cât 
posibil daunele aduse mediului, sănătăţii umane sau oricărui alt domeniu;

Principiul eficienței: analiza mijloacelor și resurselor folosite pentru a pro-
duce și pentru a livra un articol sau un serviciu pe piață, cu scopul de a-l privilegia 
pe cel care respectă mai bine resursele naturale și condiţiile de lucru;

Principiul calității: preferinţe pentru produsele care au o durată de viață mai 
mare (care, pe termen lung, necesită mai puţine resurse naturale pentru fabricarea 
lor și, totodată, generează mai puţine deșeuri);

Principiul solidarității: favorizarea căilor comerciale care țes legăturile din-
tre cumpărător, distribuitor și producător, cu scopul de a repartiza echitabil pros-
peritate fiecărui actor.

Mai puțin înseamnă mai bine
Societatea modernă a fost clădită în jurul năzuinței de a echivala fericirea cu nivelul 
de consum și  acumularea de bunuri materiale, viziune din ce în ce mai contestată 
în trecutul recent. După cum ne arată cercetările din ultimii ani de la Gallup World 
Pool, sumarizate în așa-numitele Rapoarte globale ale fericirii22, țările cu oamenii 
care se declară mai fericiți nu sunt neapărat țările cele mai bogate. Acest fapt este 
confirmat și de rezultatele Indexului Planetei Fericite23, un index calculat la nivel 
global pentru a arăta cât de eficient locuitorii diferitelor țări folosesc resursele de 
mediu pentru a duce vieți lungi și fericite care ia în calcul patru elemente: bunăs-
tarea populației, speranța de viață, amprenta ecologică și inegalitatea veniturilor. 

Cercetările lui Richard Easterlin au contribuit în mod particular la demitizarea 
corelației dintre creștere (inclusiv niveluri de venituri și consum) și fericire, ajun-
gând la concluzia că satisfacția vieții nu este în corelație cu creșterea economică în 
țările cele mai avansate. Paradoxul lui Easterlin sugerează că, în realitate, creșterea 
calității vieții este proporțională cu venitul numai până la un anumit nivel (cel care 
permite o viață decentă, asigurarea viitorului și satisfacerea anumitor plăceri), din-
colo de care alți factori sunt mai importanți în dobândirea fericirii24. De asemenea, 
Richard Layard de la London School of Economics, în apreciata carte Happiness, 
Lessons from a New Science (Fericirea – Lecțiile unei Științe Noi)25, scrisă sub influența 
lui Daniel Kahneman, subliniază paradoxul profund al Lumii Întâi – o societate care 
caută și furnizează venituri din ce în ce mai mari, dar nu devine mai fericită, ci ra-
tele de depresie, alcoolism și criminalitate sunt mai mari decât în urmă cu cincizeci 

22   https://worldhappiness.report/ed/2018/, pagină web accesată la data de 1 martie 2020;
23   http://happyplanetindex.org/, pagină web accesată la data de 1 martie 2020;
24   Easterlin R. A. și Angelescu L., 2009: Happiness and Growth the World Over: Time Series Eviden-

ce on the Happiness-Income Paradox, Discussion Paper No. 4060, March 2009, IZA, Forschungsinstitut 
zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor, Bonn, Germania;

25   Layard, R. (2011/2005) Happiness, Lessons from a new science, Pinguin Books, Londra.
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de ani: „viața unora poate că s-a îmbunătățit, însă evidența este că pentru cele mai 
multe tipuri de oameni din Vest, fericirea nu a crescut din 1950”.

Stilul de viață durabil reprezintă un stil de viață care diminuează impactul ne-
gativ asupra mediului în timp ce-l sporește pe cel pozitiv asupra societății. Aceasta 
implică schimbări comportamentale în mai multe aspecte ale vieții de zi cu zi, de 
la modul în care ne hrănim și ne îmbrăcăm, la ce aparate electrice și electronice 
folosim și cum călătorim, la modul în care am ales să ne petrecem timpul liber sau 
să ne amenajăm și renovăm casele etc. Cea mai mare provocare a unui stil de viață 
durabil este abordarea într-un mod pozitiv a distincției dintre calitate și cantitate. 
Atingerea unui nivel ridicat al calității vieții concomitent cu reducerea la un nivel 
sustenabil al cantității de resurse și de energie necesare alimentării acestei vieți 
sunt ținte deopotrivă necesare și posibile. 



Risipa alimentară – Hrana care n-a hrănit pe nimeni

Roxana Bucată

Risipa alimentară este printre cele mai dureroase expresii ale societății consumeris-
te în care trăim și visăm. Organizația pentru Hrană și Agricultură a ONU a estimat 
că o treime din alimentele produse în lume se pierd sau ajung la gunoi într-un an. 
Combaterea risipei alimentare face parte din toate strategiile guvernamentale și 
e subiectul multor negocieri, conferințe și protocoale. Dar lumea e încă împărțită 
între 800 de milioane de oameni1 care suferă de foame și restul care aruncă mâncare 
la gunoi. 

Uniunea Europeană, mâncarea aruncată la gunoi și ambiția cumpătării
În Uniunea Europeană, 20% din mâncarea produsă se pierde sau ajunge la gunoi, 
adică o cantitate de 88 de milioane de tone. În același timp, 36 de milioane de oa-
meni din statele membre nu reușesc să-și asigure o masă de calitate o dată la două 
zile2. România se află sub media europeană de 173 de kilograme de risipă alimen-
tară pe cap de locuitor, dar mâncarea care ajunge la gunoi este în continuare enorm 
de multă: statistic, fiecare român aruncă 76 de kilograme de hrană în fiecare an, 
potrivit estimărilor din 2010. 

Dacă acest text ar fi un film documentar aici ar intra imagini cu rafturi ne-
sfârșite de produse alimentare din supermarketuri, care mai de care mai frumos 
ambalate, promoții peste promoții, trei pachete de orez la preț de două, o prăjitură 
gratis la două pungi de făină cumpărate, mâncare gătită la orice oră din zi sau noap-
te, pufuleți cu gust de alune, alune cu gust de chili, legume în miez de iarnă, fructe 
exotice de peste mări și țări. O treime din toate astea vor ajunge la gunoi. 

Risipa alimentară se întâmplă pe tot lanțul alimentar, de la producția agricolă 
până în frigiderul fiecărei familii. Pentru a arăta această complexitate și a găsi solu-
ții potrivite pentru fiecare etapă, ONU a împărțit risipa alimentară în doua grupe. 
În prima grupa ONU încadrează hrana care se pierde la fazele de producție și distri-

1   Sursa: Organizația pentru Hrană și Agricultură a Națiunilor Unite
2   Sursa: Eurostat
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buție. În cea de-a doua grupă se regăsește hrana care se aruncă la gunoi la nivel de 
retaileri și consumatori. Însă, peste 50% din risipa alimentară se produce în casele 
noastre. 

În goana după profit, companiile ne-au transformat în roboți mereu la coadă la 
cumpărături, cu coșurile pline de produse care nu ne trebuie. O grămadă de „valoa-
re adăugată” care va ajunge la tomberon. Ce imbold ne trebuie ca să facem un pas în 
spate și să regândim ce punem în coș? ONU și UE s-au angajat să reducă la jumătate 
risipa alimentară până în 2030. Suntem oare în direcția bună?

Rețeaua băncilor de alimente
În ultimii ani, inițiativele de reducere a risipei alimentare prin preluarea alimen-
telor în exces de la retaileri și redistribuirea lor către categorii dezavantajate s-au 
consolidat tot mai mult în România. Conceptul de „bancă pentru alimente” a prins 
și la noi, iar astăzi există bănci pentru alimente în București, Cluj, Oradea, Brașov și 
Roman. În anul 2019, rețeaua de bănci pentru alimente a trecut de pragul de 1.000 
de tone de alimente colectate și redistribuite, o cantitate care ne pune pe harta băn-
cilor pentru alimente din Europa. Rețeaua din România se află, în prezent, în curs 
de afiliere la Federația Europeană a Băncilor pentru Alimente. 

În trei ani de zile, rețeaua din România a ajuns la cifre impresionante: peste 
1.000 de tone de alimente colectate, 40 de agenți economici implicați, 10 angajați, 
șase dube pentru transport,  peste 120 de organizații beneficiare, 25.000 de oameni 
care au primit produsele redistribuite, 3.500 de metri cubi de marfă salvată în va-
loare de 2,5 milioane de euro3. Cealaltă față a monezii arată că 1.000 de tone de ali-
mente salvate reprezintă echivalentul risipei a 13.200 de români, adică 0,06% din 
alimentele aruncate la gunoi în România în fiecare an. Ceea ce înseamnă un singur 
lucru: mai avem foarte mult până la 50%. 

Bineînțeles, obiectivul de înjumătățire a risipei alimentare revine statului ro-
mân, dar singurele procente îndeplinite până acum au fost muncite din greu de că-
tre organizații neguvernamentale care au pornit lupta împotriva risipei alimentare 
fără spijinul companiilor sau al statului. În lipsa unui cadru legislativ, ONG-urile 
au avut de înfruntat reticența retailerilor care preferau să distrugă alimentele în 
loc să le doneze și au militat pentru o lege a risipei alimentare care să reglementeze 
donarea produselor pentru a reduce risipa. 

Legea risipei alimentare
Legea risipei alimentare a apărut în 2016 cu prevederi care ne îndepărtau și mai 
mult de obiectivul inițial, precum interzicerea  magazinelor sociale și a băncilor de 

3   Sursa: website-ul Băncii pentru Alimente București
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alimente4. În urma presiunii din partea societății civile, legea a fost remediată, dar 
nu a produs efecte vizibile pentru sfertul din populația României care are dificul-
tăți financiare deoarece agenții economici nu au fost niciodată obligați să doneze 
produse, ci doar li s-a oferit posibilitatea de a face asta fără niște măsuri fiscale cu 
adevărat încurajatoare. Mai mult decât atât, normele de aplicare a legii au fost pu-
blicate de Guvern abia în anul 2019. 

Legea risipei alimentare are în continuare nevoie de îmbunătățiri pentru a con-
tribui la combaterea fenomenului. Rețeaua băncilor pentru alimente din România 
și Ambasada Sustenabilității din România vor să schimbe din nou legea pentru a 
simplifica procedura de donație, pentru a încuraja retailerii să doneze produse prin 
eliminarea TVA-ului în cazul în care aleg varianta asta și pentru a schimba definiția 
„receptorului” din lege cu scopul de a favoriza băncile pentru alimente. În prezent, 
donarea de alimente înainte de expirare se face tot prin legea sponsorizării5. 

Dar, e cu adevărat nevoie de o lege pentru a reduce risipa alimentară? Simon 
Suitner, managerul magazinului social Somaro și unul dintre cei mai activi mili-
tanți pentru combaterea risipei în România încă din 2010, spunea într-un interviu 
din 2016 că Austria, țara de unde a venit Somaro în Ronânia, nu are o lege a risipei 
alimentare, dar informarea prin mass-media, informările din partea autorităților și 
deschiderea companiilor față de donarea alimentelor înainte de expirare au contri-
buit foarte mult la reducerea risipei. Cel mai important lucru de comunicat, spune 
Simon, este semnificația termenelor de valabilitate a produselor. „A se consuma de 
preferință înainte de” și „expiră la data de” înseamnă lucruri diferite, dar sunt tra-
tate, în general, ca termene la care se aruncă mâncarea la gunoi. „A se consuma de 
preferință înainte de” înseamnă că alimentele pot fi consumate în siguranță și după 
data respectivă dacă sunt depozitate corect și nu există semne vizibile de alterare. 

Ce ne face să aruncăm alimentele și cum le putem salva?
Cea mai multă risipă se produce în gospodăriile noastre, confirmă Simon. Înainte 
de a deveni cu toții „dumpster divers”, există și alte măsuri pe care le putem lua 
pentru a salva alimentele înainte să ajungă la groapa de gunoi: puțină creativitate 
în bucătărie pentru a refolosi mâncarea rămasă, respectarea listelor de cumpără-
turi, porții mai mici pentru a evita mâncarea rămasă în farfurie, depozitarea corec-
tă a alimentelor, verificarea mâncării înainte de a o arunca doar pentru că așa scrie 
pe ambalaj etc. Dar înainte de orice, e  nevoie de educație. Echipa Băncii pentru 
Alimente de la Cluj au pilotat în anul 2019 un program de educație care combi-
nă combaterea risipei alimentare cu schimbările climatice și cu ierarhia deșeurilor. 

4   „Legea împotriva risipei alimentare interzice magazinele sociale și băncile de alimente”, articol 
apărut în aprilie 2016 pe platforma Think Outside the Box (www.totb.ro)

5   Comunicare personală cu Camelia Gui, fondatoarea Băncii pentru Alimente Cluj



804 / Caiet documentar 5 Calitatea vieții

„Respect pentru resurse” devine în următorul an școlar curs opțional în școlile din 
Cluj, și poate fi preluat de orice școală din țară. 

Dincolo de legi, protocoale, strategii, acorduri și targeturi, revin mereu la 
întrebarea „ce ne face să aruncăm mâncare la gunoi?”. În căutarea unui răspuns, 
am ajuns la cei de la Ateliere fără Frontiere care au adus în România conceptul de 
„atelier de inserție”. Angajând persoane vulnerabile care nu își găsesc joburi în altă 
parte, asociația a crescut proiecte de mediu, precum reciclarea deșeurilor electrice 
și electronice sau a bannerelor publicitare. Cel mai recent proiect al lor, Bio&Co, 
s-a dezvoltat pe baza prețuirii alimentelor și a eforturilor depuse pentru a produce 
acea mâncare. Bio&Co este o fermă bio în apropiere de București unde, în 2019, au 
lucrat 10 persoane din categorii defavorizate și au fost produse 22 de tone legume 
și fructe bio. Produsele au fost distribuite abonaților fermei cu o frecvență de 70 
de coșuri de legume și fructe pe săptămână. Produsele sunt culese în dimineața în 
care sunt distribuite sau cu o zi înainte, iar beneficiarii sunt informați constant cu 
privire la ce se întâmplă la fermă. Faptul că știu proveniența alimentelor și înțeleg 
câtă muncă stă în spatele coșului cu legume îi face pe oameni mai responsabili față 
de mâncare, iar beneficiarii cer adesea rețete pentru a prepara mai bine produsele 
din coș. Lucru care nu se întâmplă cu produsele din supermarketuri care sunt ade-
sea uitate în fundul frigiderului și ajung, apoi, la gunoi. 

Reducerea risipei alimentare e parte din ADN-ul Bio&Co, iar eforturile lor în 
direcția asta au îmbrăcat mai multe forme: de la un program pilot de colectare a 
fructelor și legumelor nevândute și a resturilor alimentare de la retaileri spre a fi 
transformate în compost, până la educarea și informarea abonaților bio&co pentru 
a folosi toate produsele din coșul săptămânal. Ateliere fără Frontiere (AFF) a înce-
put colectarea deșeurilor compostabile în urmă cu 4-5 ani, când domeniul nu era 
reglementat. Din cauza golului din legislație, costurile colectării sunt foarte mari și 
responsabilitatea pentru suportarea costurilor este constant dezbătută. În plus, și 
investiția pentru realizarea compostului este foarte mare. Prin urmare, activitatea 
de colectare a deșeurilor compostabile e suspendată, dar a demonstrat deja că e o 
măsură eficientă de combatere a risipei. Cantitățile de deșeuri alimentare colectate 
de Ateliere Fără Frontiere din supermaketuri și HORECA au crescut în prima fază, 
până s-a organizat mai bine toată activitatea la nivelul generatorilor acestor deșe-
uri, după care cantitățile au fost relativ constante, semn că au fost implementate 
niște sisteme funcționale. AFF susține că reglementările ar trebui să conducă la un 
model financiar sustenabil, la fel ca în cazul celorlalte fluxuri de deșeuri reglemen-
tate pentru ca activitatea de colectare a deșeurilor compostabile să fie reluată6. 

Scurtarea lanțului alimentar de la producător la consumator este una dintre 
cheile combaterii risipei alimentare. Cea mai veche și activă organizație în acest do-

6   Comunicare personală cu Raluca Șerbănică, coordonatoare Bio&Co
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meniu este Asociația pentru Susținerea Agriculturii Țărănești. În România, primul 
parteneriat de solidaritate ASAT a fost inițiat la Timișoara în anul 2008. De atunci, 
20 de mici producători au construit relații directe cu peste 2.000 de consumatori în 
București, Cluj, Sibiu și Odorheiu Secuiesc7. Filosofia parteneriatelor ASAT este ca 
cei care produc alimentele și cei care le consumă să își împartă riscurile și beneficiile 
producerii hranei sănătoase. 

Risipa alimentară este și o problemă gravă de mediu. Într-o lume în care con-
sumăm toate resursele planetei pe un an cam în 7-8 luni8, e iresponsabil să mai și 
aruncăm la gunoi din ele. Producția de hrană este mare consumatoare de resurse 
– apă, energie, biomasă etc – ceea ce înseamnă că pierderea mâncării pe lanțul de 
producție-distribuție înseamnă și pierderea de resurse, iar aruncarea alimentelor 
expirate la gunoi înseamnă și o cantitate de gaze cu efect de seră eliberate în aer. 
Materia organică din gropile de gunoi se descompune, eliberând metan și provo-
când aprinderea depozitelor de gunoi.  

Mi-am început textul cu gândul la toți oamenii care suferă de foame, care nu-
și pot asigura pentru ei și pentru familia lor hrana de zi cu zi sau care nu-și permit 
alimente de calitate. Soarta lor e o parte importantă din problema risipei alimen-
tare. În România, un grup de voluntari a început în 2014 proiectul „O masă caldă” 
în Cluj-Napoca și s-au extins până acum în București, Zalău, Bistrița, Adjud, Con-
stanța, Satu Mare. Ideea lor e simplă: mâncare caldă gătită de voluntari pentru copii 
din familii defavorizare, oameni fără adăpost sau pur și simplu persoane care nu-și 
permit o masă caldă. În România, peste 40% din populație se află la limita sărăciei. 
Asociația se bazează pe donații pentru a asigura 1.900 de mese calde în fiecare săp-
tămână în cele unsprezece cantine din țară9. Cele mai recente proiecte ale asociației 
sunt o bucătărie mobilă în București și Share Food, o aplicație pe telefon care pune 
în legătură donatorii și asociațiile care pot prelua alimente pentru beneficiarii lor. 

Combaterea risipei alimentare în România stă, în mare parte, în mâinile acti-
viștilor și voluntarilor care se luptă cu paradoxul mâncare aruncată vs foamete cu 
fiecare masă caldă oferită, cu fiecare coș de legume și cu fiecare iaurt salvat înainte 
de a ajunge la gunoi. Retailerii, deși au început să reacționeze la apelurile din partea 
societății civile, sunt, în continuare, izvoare de risipă alimentară, iar legea care ar 
trebui să ofere cadrul necesar pentru reducerea semnificativă a risipei alimentare 
este într-un continuu proces de dezbatere și modificare. Fiecare procent din obiec-
tivul de reducere cu 50% a risipei alimentare depinde, până la urmă, de deciziile pe 
care fiecare dintre noi le ia zilnic cu privire la ce pune în coșul de cumpărături. 

7   Sursa: website-ul ASAT
8   Sursa: Global Footprint Network
9   Sursa: website-ul „O masă caldă”



Cum evităm să ne sufocăm de deșeuri?

Dragoș Călugăru

2020, un an care începe cu temperaturi record în Antarctica și un an care vine după 
cel mai călduros an de când se fac măsurători meteorologice.

Multe semnale de alarmă sunt trase la începutul acestui an: vedem incendii 
de pădure de neoprit și furtuni cum nu s-au mai înregistrat vreodată, plasticul din 
oceane afectează ecosistemele, marea barieră de corali e în degradare avansată, cri-
za apei se extinde și din cauza poluării etc.

Efectele enumerate sunt provocate de stilul nostru de viață iar deșeurile noas-
tre au o pondere importantă în acest spectru.

Cauzele creșterii cantității de deșeuri
În anul 2018, Banca Mondială prezentat un raport în care volumele de deșeuri ge-
nerate de activitatea umană ar crește cu 70% dacă nu se iau măsuri urgente, cauza 
fiind urbanizarea rapidă și creșterea populației. Se atrăgea atenția că proasta gesti-
onare a deșeurilor va duce la catastrofe ecologice. 

Și totuși, vedem că măsuri încep să fie luate și nu doar în țările dezvoltate. 
Se interzic pungile și produsele de unică folosință din plastic, China a interzis din 
2018 importurile de deșeuri iar multe țări caută soluții să iasă din criza generată de 
„lipsa de soluții de reciclare”, mulți producători anunță „calea eco” și este un curent 
serios împotriva risipei alimentare.

Un aspect important este că țările dezvoltate au început să implementeze mă-
suri bune de reducere și reciclare a deșeurilor care sunt copiate și de țările aflate în 
dezvoltare iar impactul global pozitiv.

În România, anului 2020 demarează: topirea zăpezii din așa zisa iarnă a scos la 
iveală în păduri, pe marginea drumurilor, pe malurile râurilor și pe terenurile vira-
ne mormanele de deșeuri de toate felurile, efect al lipsei soluțiilor de debarasare co-
respunzătoare dar și al inexistenței sistemului de combatere al acestui fenomen. În 
puține localități se colectează separat deșeurile în vederea reciclării, soluții pentru 
deșeuri de construcții nu prea există, gropile de gunoi se umplu rapid și cu ajutorul 



II. ECOLOGIE EXTINSĂ. STAREA DE SĂNĂTATE A SOCIETĂȚII / 807

deșeurilor altor nații iar hoarde de scormonitori încearcă să mai recupereze ceva, 
mai puțin vara când incendiile pun stăpânire pe aceste locuri, nimic nu se compos-
tează... suntem departe de aspirațiile europene în acest domeniu unde 50% din 
deșeul municipal ar trebui reciclat.

Dar oare ce se întâmplă dacă lăsăm lucrurile să meargă tot așa... Peisajul româ-
nesc spectaculos de la depărtare va fi dezolant când te apropii. Vom pescui mai mult 
plastic decât pești. Gropile de gunoi vor deveni munți care se vor revărsa, vântul 
le va zbura pungile de plastic peste tot, levigatul va polua mare parte din zonă iar 
mirosul degajat va fi o normalitate.

Mulți oameni au plecat din România pentru locuri de muncă mai bine plătite și 
cu speranța că se vor întoarce. Câți oare, în vizitele lor acasă, nu rămân dezamăgiți 
de gunoaiele pe care le observă peste tot de cum intră în țară și oare ce sentimente 
consolidează, de a se întoarce acasă sau de a se stabili permanent în altă țara?

Hârtia nereciclată încurajează tăierea pădurilor, de la care așteptăm să ne cure-
țe aerul pe care-l respirăm.

Plasticul nu se biodegradează, ci doar se descompune în micro-particule și 
ajungem să-l respirăm și să-l ingerăm prin apă și mâncare. 

Cum am ajuns aici: lipsa educației, inacțiunile autorităților locale, 
legislație incoerentă și lipsa sistemului de control
Să elaborăm un pic:

Educația precară a dus ca o mare parte din populație să trateze cu indiferență 
acest subiect. Ne place să ne plimbăm în natură și vrem să se vadă că am trecut pe 
acolo – prin pet-urile lăsate în urmă, pachetele de țigări și rămășitele de la picnic. 
Nu ne pasă că vor fi acolo și când ne vom aduce copiii prin acele locuri și nu e vina 
mea că autoritățile nu au pus o pubelă exact unde îmi termin eu de savurat băutu-
ra... De ce să plătesc pentru câțiva saci de moloz de la renovarea băii, mă ajută un 
antreprenor și o vedea el pe unde le duce.... ce bine că scap de televizorul vechi de 
care tot mă împiedic, ce o face cel care strânge fier vechi cu el nu știu dar nici nu-mi 
pasă, nu cred că rămășițele de televizoare de la marginea pădurii sunt opera lor...
am auzit de colectare selectivă dar nu cred că e treaba mea...cei de la primărie zic că 
nu se poate iar eu ce pot să fac... nu-mi place să mă implic căci așa am fost învățați, 
să fim cuminți... ce utile sunt tacâmurile astea din plastic de unică folosință, nici nu 
trebuie să le iau înapoi după grătarul de la marginea pădurii...de multe generații ne 
ducem gunoaiele la marginea râului, de ce să ne schimbăm... am înțeles că plasticul 
se degradează în sute de ani, dar eu nu voi mai fi pe atunci...

Și mai grav, educația precară are efect și la cei care pun pe piață produse su-
pra-ambalate sau cu ambalaje care nu au nicio treabă cu reciclarea dar și la cei din 
aparatul administrativ care fie nu văd problemele, fie le tratează cu indiferență.
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Să trecem la autoritățile locale unde unele exemple ne arată că se poate: nu 
trebuie să ne vină de sus, putem găsi soluții bune pentru curățenie și civilizație iar 
banii pentru aceste lucruri nu au fost o problemă de când am aderat la Uniunea Eu-
ropeană. De ce sunt prea puține exemple? Și pentru că agenda primarilor a cuprins 
multe alte lucruri dar și pentru că, prin alegeri, foarte rar s-a încurajat schimbarea. 
De asemenea, puțini conștientizează ce bine ar arăta comunitățile noastre dacă 
problema deșeurilor ar fi gestionată corect și cei mai mulți consideră că proasta 
realitate este normalitatea. 

Legislația.... noroc de aderarea la spațiul comunitar și astfel directivele eu-
ropene pe deșeuri au trebuit transpuse în legislație. Au apărut astfel termeni noi 
precum „răspundere extinsă a producătorului”, „ținte de colectare și reciclare”, 
„răspunderea actorilor din sistem” etc. Sunt zone unde legislația este cuprinzătoa-
re și altele unde este deficitară. Spre exemplu, legislația este destul de clară, chiar 
dacă îmbunătățibilă, pentru deșeurile municipale, deșeurile de ambalaje, de echi-
pamente electrice și electronice, de baterii uzate, de anvelope, de vehicule scoase 
din uz, pe deșeuri periculoase. Dar mai avem nevoie de legislație pentru deșeurile 
de construcții, pentru uleiurile uzate, pentru obiectele de unică folosință, pentru 
deșeurile de textile, de mobilă etc.

Totuși, nu lipsa legislației ne-a dus în stadiul în care suntem, ci indiferența 
față de aceasta și nerespectarea ei. Spre exemplu, Comisia Europeană ne-a sugerat 
impetuos să fie instalată o taxă pentru ceea ce ajunge la groapa de gunoi (depozi-
tare finală). Guvernul a fost activ și a introdus-o pentru anul 2013, cu destul timp 
înainte. Parlamentarii au avut însă grijă să o amâne pentru anul 2017 și apoi 2018 
pentru ca ulterior guvernul să o desființeze și să o redenumească ironic „taxa pen-
tru economie circulară” și care se aplică doar la obiectivul nerealizat de reducere a 
deșeurilor depozitate. Consecința o vedem cu toții în jurul nostru. 

Colectarea separată a deșeurilor la nivel local este în lege de cel puțin din anul 
2011. „Așa și...?” răspundeau la unison primarii... „am altele de făcut pentru apre-
cierea electoratului”. 

Să vorbim un pic și de sistemul de control. Câte amenzi s-au dat pentru deșe-
urile abandonate? În mod sigur mult prea puține. Câte sancțiuni pentru aruncarea 
acestora în râuri? Câte autorități locale au fost determinate prin control să realize-
ze ceva constructiv în acest domeniu? Mult prea puține... Câți producători au fost 
atenționați că pun pe piață produse și ambalaje nereciclabile?

Un lucru este cert: controlul în zona deșeurilor este deficitar. De la Garda Na-
țională de Mediu nu putem aștepta prea multe, căci echipele de control sunt prea 
puține și nu le ajunge timpul pentru a controla doar zona de deșeuri industriale 
unde sunt mari probleme. Au fost transferate atribuțiuni de control poliției locale, 
dar probabil fără prea mare efect față de mormanele de deșeuri din natură.
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Dar ce putem face să ieșim din această realitate? Semnalați, cereți, 
petiționați, mediatizați, votați, acționați!
La nivel personal și familial sunt destule soluții care duc în schimbarea obiceiurilor 
de consum și o grijă mai mare față de deșeurile pe care le generăm. 

Enumerăm câteva aspecte din prima categorie: evitați produsele supra-am-
balate, utilizați sacoșele proprii (de preferabil din pânză) pentru a cumpăra vrac, 
alegeți produse cu ambalaje reutilizabile, evitați plasticul sub orice formă, evitați 
produsele de unică folosință etc.

Din a doua categorie, colectați separat în vederea reciclării sticla, plasticul, hâr-
tia, bateriile, echipamentele electrice vechi și căutați soluții de compostare.

Dacă nu există soluții locale de debarasare a acestora corect, cereți! Primăria 
are obligația legală să vă pună la dispoziție soluții pentru deșeuri reciclabile. Și nu 
lăsați perseverență acasă, schimbările vin greu și doar cu presiune continuă.

Încurajez și aderarea la acțiuni de ecologizare a unor zone, cum au fost acțiuni-
le celor de la Let’s do it Romania, foarte utile dar sunt doar o picătură într-un ocean 
în care râurile ce se revarsă trebuie oprite.

La nivelul comunităților, Primăriile trebuie să implementeze multe măsuri, 
printre care::

– Implementarea sistemului de colectare separată a deșeurilor, direct de la 
sursă, pe minim 6 fracții: sticlă, compostabile, plastic + hârtie, deșeuri periculoase 
din gospodării, resturi menajere. 

– Implementarea sistemului plătește pe cât arunci pentru resturi menajere.
– Înființarea unui punct de colectare pentru deșeuri voluminoase, textile, de-

șeuri electrice și electronice, deșeuri de construcții, deșeuri periculoase de la popu-
lație concomitent cu celelalte fracții.

– Educarea cetățenilor pentru a utiliza corect sistemul, prin programe de in-
formare concomitent verificări și atenționări.

– Înăsprirea amenzilor pentru deșeurile abandonate și intensificarea măsuri-
lor de depistare a celor rău intenționați. Utilizarea sumelor respective pentru cură-
țarea zonelor de deșeuri.

La nivelul autorităților centrale sunt câteva aspecte care ar duce la o îmbună-
tățire a situației:

– Implementarea sistemului depozit pentru ambalajele de băuturi și încuraja-
rea reutilizării sticlei.

– Interzicerea pungilor de plastic, a tacâmurilor și a produselor de unică folo-
sință din plastic din zona de catering.

– Implementarea sistemului de Răspundere Extinsă a Producătorilor pe cât 
mai multe fluxuri – există în prezent pentru ambalaje, deșeuri electrice și electro-
nice, deșeuri de baterii și acumulatori și anvelope uzate. Este necesar însă și pe 
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fluxurile de textile, construcții, canapele, mobilă, uleiuri uzate și alimentare. Pro-
ducătorii ar finanța astfel dezvoltarea unor sisteme de colectare separată și de reci-
clare a respectivelor  deșeuri.

– Interzicerea punerii pe piață a ambalajelor nereciclabile precum cele compo-
zite, amestecuri de plastic etc.

O idee pe care am văzut-o în  Elveția și pe care tot o promovez este înființarea 
„Poliției Deșeurilor”, o instituție de stat care poate fi finanțată de piață prin siste-
mul de răspundere extinsă a producătorilor.

Acolo pentru deșeul abandonat se face muncă de detectiv pentru identificarea 
făptuitorilor. Doar înființarea acestei instituții și popularizarea primelor cazuri ar 
reduce cu 50% numărul celor rău intenționați. 

Sunt puține șanse să schimbăm comportamentul oamenilor doar prin soluții 
de debarasare și mesaje pozitive. Frica și rușinea sunt pârghii care trebuie acționate 
și au fost utilizate intens de țările pe care noi le considerăm civilizate.

De circa doi ani, un val mare vine peste noi în contextul combaterii schimbă-
rilor climatice: Economia Circulară. Pachetul de economie circulară stabilește ținte 
foarte ambițioase pentru statele membre – 70% din deșeu municipal va trebui re-
ciclat până în 2030... reamintesc că pragul de 50% trebuie atins în 2020... iar noi 
abia am trecut de 10%.

Economia Circulară aduce totuși concepte noi: reutilizarea și conceperea de 
produse de utilizare foarte îndelungată au devenit priorități. Multe din schimbări 
vor veni prin regulamente europene, aplicabile imediat și fără adaptări locale căci 
ineficiența transpunerii directivelor s-a văzut nu numai la noi. Se interzic produse-
le de unică folosință din plastic.

Ca o concluzie, ține de noi să reducem ce generăm din consum propriu, ține 
de noi să convingem colectivul în care lucrăm spre mai puține deșeuri și ține și de 
noi să determinăm conducătorii comunității unde trăim să implementeze soluți-
ile descrise mai sus. Și celelalte aspecte țin indirect de noi și să nu ne așteptăm 
la schimbări pozitive daca tratăm cu indiferență aceste subiecte, deci: semnalați, 
cereți, petiționați, mediatizați, votați, acționați!

 



Economia circulară, utopie sau soluție reală

Mihaela Ștefănescu

În acest moment de cotitură socială, se aduce din ce în ce mai mult în discuție nece-
sitatea realizării unui cadru armonios de dezvoltare, care să răspundă provocărilor 
prezente și viitoare ale unei populații globale de 9,7 miliarde (2050), creșterii gene-
rării deșeurilor cu 70% (2050), dublării cantității de minereuri extrase (aprox. 183 
mil. t în 2050), etc. Din această perspectivă, identificarea unei abordări echilibrate 
aplicabile la nivel intersectorial reprezintă o adevărată provocare pentru noi toți. 

Dezbaterile privind integrarea sustenabilității în alte domenii există de ceva 
vreme și vor exista și în viitor. Totul a evoluat gradual, începând cu ideea de 
„eco-dezvoltare”, care ulterior s-a transformat în conceptul de „dezvoltare durabi-
lă”, alături de care au apărut noile abordări de tipul  „economie verde”, „economie 
circulară” - „eficiența resurselor” sau „economie cu emisii scăzute de carbon”. Toate 
aceste concepte, ne invită să gândim într-un mod integrat impactul asupra mediu-
lui în relație cu partea economică și socială.

Dacă analizăm sfera conceptuală a relației dezvoltare durabilă – competitivi-
tate, ne putem face o imagine de ansamblu privind interdependențele care există 
între aspectele economice, sociale și de mediu. Tocmai de aceea, realizarea unor co-
nexiuni relevante depinde de perspectivele pe care le luăm în considerare în analiza 
noastră (de exemplu, economie circulară, adaptarea la efectele schimbărilor clima-
tice etc.).

Dezvoltarea aceastei zone de acțiune trebuie asociată cu încurajarea inițiati-
velor în domeniul competitivității durabile, în special atunci când se aduce în dis-
cuție eficiența utilizării resurselor naturale și a caracterului lor limitat. Totodată, 
aspectele legate de competitivitate joacă un rol important în transformarea mode-
lului actual al dezvoltării la nivel național și internațional, fiind direct conectat cu 
capacitatea companiilor de a produce simultan produse și servicii competitive și 
durabile.

În ultima perioadă de timp, parcursul economiei circulare a cunoscut o evoluție 
ascendentă captând interesul factorilor interesați. În acest context, mulți dintre noi 
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se întreabă ce aduce nou economia circulară raportată la alte concepte asemănătoa-
re, deja existente la nivel internațional și care au făcut istorie de-a lungul timpului. 

Privind dintr-o abordare extinsă, economia circulară reprezintă o bază solidă, 
pe care se poate consolida tot ceea ce reprezintă ideea de dezvoltare durabilă și eco-
nomie verde. Acest concept reprezintă deopotrivă o provocare intelectuală, dar și 
una tehnică, economică, socială și de mediu, iar o mai bună  înțelegere a legăturilor 
existente între economia circulară și dezvoltarea durabilă, ne poate oferi soluții la 
provocările prezente

. 
Optimizarea consumului de resurse prin „închiderea buclelor”
Ideile economiei circulare apar ca prime descrieri conceptuale în diverse lucrări 
(Stahel și RedayMulvey, respectiv McDonough și Braungart) devenite clasice. În 
același timp, Stahel (1977) sublinia faptul că „bunurile de astăzi sunt resursele de mâi-
ne la prețurile de ieri”, iar din această perspectivă, este necesară creșterea gradului de 
conștientizare, informare și pregătire a publicului.

Dezbaterile privind conceptul de circularitate au evoluat spre noi zone fiind din 
ce în ce mai mult asociat și cu alte domenii de politică publică. În prezent, se discută 
din ce în ce mai mult despre optimizarea consumului de resurse prin “închiderea 
buclelor”, recircularea și transformarea materialelor utilizate în noi produse. Astfel, 
se aduce din ce în mai mult în prim plan necesitatea unui management eficient al 
resurselor naturale axat cu prioritate pe productivitatea utilizării lor. Abordarea in-
tegrată a economiei circulare merge și în direcția promovării oportunităților de afa-
ceri, prin referire la procese industriale de tipul simbiozei industriale, clustere, etc. 

Într-o perspectivă simplificată, economia circulară propune identificarea celor 
mai bune modalități de recirculare a materialelor și resurselor utilizate, respectiv 
reducerea impactului asupra mediului prin măsuri de transformare a deșeurilor 
în noi subproduse. În acest scop, implementarea principiului celor 4 R (“Reduce-
re, Reutilizare, Reciclare, Recuperare”) și a opțiunilor incluse în piramida deșeurilor 
(prevenire, reutilizare, reciclare, valorificare energetică, eliminare/ depozitare) au un rol 
determinant în promovarea ideei de circularitate a resurselor. Totodată, o abordare 
axată pe analiza ciclului de viață a produselor ne poate oferi informații relevante 
privind costurile asociate produselor, începând cu etapa de design/ proiectare și 
terminând cu stadiul de deșeu. 

Dintr-o perspectivă generală, economia circulară poate fi sprijinită printr-o se-
rie de inițiative:

• Proiectarea produselor într-un mod durabil(ecodesign)
Rezultatele obținute pot încuraja noi abordări în direcția unui design de pro-

dus mai circular și din perspectiva faptului că aproximativ 80% din impactul asupra 
mediului poate fi estimat în faza de proiectare a unui produs.
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• Promovarea de noi modele de afaceri
Crearea de noi modele de afaceri în sfera economiei circulare este în strânsă 

corelație cu partea de inovare și competitivitate. Totodată, creșterea gradului de re-
ciclabilitate al resurselor utilizate reprezintă în sine un indicator util al sustenabi-
lității unor noi modele “circulare”. Astfel, raportul “Towards the Circular Economy: 
Accelerating the scale-up across global supply chains” (2014), elaborat împreună de 
Forumul Economic Mondial și Fundația Ellen MacArthur subliniază faptul că com-
petitivitatea poate contribui activ la implementarea modelelor circulare de afaceri 
atunci când se dorește crearea de valoare pentru fiecare unitate de resurse utilizată. 

• Acțiuni de implicare și informare a publicului
Prin intermediul acestui tip de inițiative, economia circulară poate determina 

transformarea percepției generale referitoare la ceea ce considerăm generic ca fiind 
clasificat ca deșeu. Crearea de parteneriate public-privat poate sprijini inițiativele 
și acțiunile din zona unui  management durabil axat pe utilizarea eficientă a resur-
selor disponibile.

Potențialul economiei circulare
Economia circulară propune o abordare pragmatică în cazul productivității utiliză-
rii resurselor naturale și nu numai. Conform estimărilor International Resource Pa-
nel și Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), o utilizare sustenabilă a 
materialelor și a energiei pot aduce economii globale de 2 mld. dolari până în 2050.

Acțiunile din zona economiei circulare trebuie stabilite într-un mod integrat și 
abordate din perspectiva regândirii modelului actual de consum și producție. Pași 
concreți în această direcție au fost făcuți prin adoptarea inițiativei globale privind 
Cadrul programelor pentru consum și producție durabile (10YFP). Acest demers 
este un punct de reper în ceea ce privește implementarea eficienței și sustenabilită-
ții resurselor, facilitarea schimbului de cunoștințe, finanțarea proiectelor. Progra-
mele tematice ale 10YFP au în vedere următoarele zone de acțiune: achiziții publice 
durabile, informații pentru consumatori privind modelele de consum și producție 
durabile, turism durabil (inclusiv ecoturism), stiluri de viață și educație durabi-
le, clădiri și construcții sustenabile și sisteme alimentare durabile. De asemenea, 
10YFP contribuie la punerea în aplicare a diferitele obiective de dezvoltare durabilă 
(de ex.  obiectivul 4- educație de calitate, obiectivul 8 - muncă decentă și creștere econo-
mică, obiectivul 9 - industrie, inovație și infrastructură, obiectivul 11 - orașe și comu-
nități durabile, obiectivul 12 - consum și producție durabile, obiectiv 17- parteneriate).

Promovarea productivității resurselor și a managementului durabil al mate-
rialelor sunt subiecte incluse pe agenda statelor G8, cum ar fi Inițiativa 3R (Redu-
cere, Reutilizare și Reciclare) din 2004 și Planul de Acțiune 3R de la Kobe (2008). 
De asemenea, state precum Japonia au devenit campioane ale economiei circulare 
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printr-o abordare echilibrată pe termen lung în ceea ce privește reducerea consu-
mului material de-a lungul a trei decade, în condițiile păstrării creșterii economice 
(proces de decuplare absolută).

În acest sens, UE a făcut pași concreți prin adoptarea primului pachet dedicat 
economiei circulare, care include mai multe propuneri legislative și un plan de ac-
țiune pe mai multe sectoare de activitate. Zona managementului deșeurilor este 
țintită în mod direct ca promotoare a abordării “închiderii buclelor” consumului 
de resurse prin o serie de măsuri, cum ar fi: noi ținte de reciclare pentru anul 2030 
(65% în cazul deșeurilor municipal și 75% pentru deșeuri din ambalaje); colectarea 
separată a deșeurilor; interzicerea depozitării (2030) și implementarea planurilor 
de prevenție. Pe lângă zona managementului deșeurilor, se abordează într-un sens 
mai larg, o serie de aspecte care țin de partea de producție (proiectarea produselor, 
responsabilitate extinsă a producătorilor), consum (ex. etichetarea), dezvoltarea 
pieței materialelor secundare (ex. standarde de calitate pentru materialele secun-
dare recuperate din deșeuri).

Realizarea acestor acțiuni trebuie corelate cu alte măsuri, inițiative și investiții 
care există în alte sectoare de activitate (ex. inovare, cercetare, competitivitate). 
Tocmai de aceea, noul Plan de acțiune pentru economia circulară, adoptat în martie 
2020, este unul mult mai ambițios, care își propune să sprijine activ acțiunile stra-
tegice incluse în cadrul Pactului Ecologic European. Acest demers vizează inițiative, 
care țintesc întregul ciclu de viață al produselor (de ex. proiectarea produselor în 
conformitate cu normele UE, acordarea unei atenții deosebite sectoarelor cu poten-
țial de circularitate crescut - electronice, baterii, ambalaje, mase plastice, construc-
ții și clădiri, alimente, apă și nutrienți, etc.). 

Atunci când analizăm gradul de utilizare al materiilor prime raportat la evolu-
ția PIB-ului dintr-o anumită perioadă de timp, putem avea o imagine de ansamblu 
și asupra structurii economice a unei țări/ regiuni. La nivelul UE, productivitatea 
resurselor a crescut cu aproximativ 40% în intervalul 2000-2018, ceea ce arată o 
preocupare constantă în direcția economiei circulare. Cu toate acestea, se mențin 
diferențe între “campionii productivității” (Olanda 4,2%; Italia 3,6%; Luxemburg 
3,5) și cei care fac pași modești în această direcție (România 0,9%; Bulgaria 0,8; 
Estonia 0,7%).

În ceea ce privește potențialul economiei circulare în România, este nevoie de 
o abordare strategică pentru a reduce consumul intensiv și pierderile de resurse 
naturale, urmare a opțiunilor din zona incinerării și depozitării. Depășirea provo-
cărilor din zona ratei scăzute de reciclare a deșeurilor municipale (11,1% în 2018), 
tranziția de la depozitare (aprox. 70%, reabilitarea depozitelor neconforme) și in-
cinerare către noi opțiuni de transformare în noi subproduse, poate stimula și dez-
voltarea zonei afacerilor circulare. 
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Introducerea și aplicarea colectării separate, inclusiv pentru deșeurile biode-
gradabile, reprezintă o provocare pentru toți factorii interesați, începând de la ce-
tățeni, autorități locale și centrale, deoarece are un impact mare asupra calității 
vieții fiecăruia dintre noi. Schimbarea mentalității și percepției generale privind 
deșeurile este esențială. Până nu vom realiza că se pierd materiale utile economiei, 
care vor determina noi costuri pentru a produce altele, ne vom învârti într-un cerc 
de opțiuni perimate și necompetitive.

Economia circulară și bunele sale practici
Pentru construirea modelului românesc al economiei circulare un rol important 
îl au bunele practici existente la nivel internațional și european. Prin intermediul 
lor, putem învăța și adapta la specificul național metode, tehnologii, procese in-
dustriale, standarde, care ne pot ajuta să facem saltul spre abordarea circularității 
produselor. 

În cadrul studiului Institutului European din România, “Tranziția către o econo-
mie circulară. De la managementul deșeurilor la o economie verde în România” (2019), 
se prezintă o serie de acțiuni diverse, după cum urmează:

– inițiative dedicate economiei circulare:
•  Platforma europeană a părților interesate cu privire la economia circulară 

(European Circular Economy Stakeholder Platform) facilitează schimbul de bune 
practici între factorii interesați și pune la dispoziția acestora o bază de date ce in-
clude bune practici la nivel european;  

•  Platforma europeană de colaborare în domeniul clusterelor (European Clus-
ter Collaboration Platform, ECCP) sprijină colaborarea între clusterele tematice  
din UE, precum și inițiativele la nivel internațional;

•  Rețeaua europeană a întreprinderilor (Enterprise Europe Network) include 
aproximativ 600 de organizații din peste 60 de țări în scopul sprijinirii IMM-urilor 
pentru accesul la oportunitățile de finanțare pentru eco-inovare, eficiența energe-
tică și a resurselor etc.

– bune practici dedicate economiei circulare:
– procesele de simbioză industrială pornesc de la nevoi și soluții la probleme 

comune ale diferitelor industrii aflate într-o proximitate geografică. Studiul prezin-
tă în detaliu procese de simbioză industrială pentru diferite sectoare de activitate: 

– sectorul public (modelul finlandez- Centrul de deșeuri Kujala-Lahti din 
Finlanda; modelul din Ungaria- Centrul de gestionare a deșeurilor Pécs-Kö-
kény; modelul austriac- R.U.S.Z- Social Innovation Repair; modelul integrat 
al orașului Oslo)
– sectorul privat (modelul irlandez SMILE; Circularise; Nextwave; Water2Re-
turn; Recover Upcycled Textile System; Van de Sant Innovations BV, etc. )
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– parteneriate public-private (modelul danez- Kalundborg; modelul englez- 
Programul național de simbioză industrială; Marketplace Hub, Porta Palaz-
zo; Reflow).

În ceea ce privește creșterea potențialului economiei circulare în România, stu-
diul Institutului European din România constată, în urma chestionarului transmis 
factorilor interesați, că este nevoie de: informarea și educarea populației pentru a o 
determina să folosească corect sistemul de colectare separată a deșeurilor (86,27%); 
implementarea unui calendar de măsuri și instrumente specifice (66,67%); o mai 
bună recirculare a resurselor la nivelul economiei naționale (66,67%); dezvoltarea 
platformelor online de tranzacționare a deșeurilor pentru eficientizarea procesului 
de producție și/sau distribuție (52,97%); crearea unei baze de date online/portal de 
informare a factorilor interesați privind modalitățile de implementare a economiei 
circulare (50,98%).

Luând în considerare analizele efectuate și dezbaterile derulate cu factorii in-
teresați, studiul propune 32 de recomandări de politică publică pe diferite compo-
nente sectoriale (structurală, economică, educațională, de cercetare și comunicare; 
socială) pentru sprijinirea aplicării economiei circulare în România.

Economia circulară, utopie sau soluție reală
Lumea noastră, cea pe care o știm în prezent, și-a bazat dezvoltarea pe materii pri-
me, începând cu cele utilizate pentru a ne susține stilul de viață (locuințele, mij-
loacele de transport, bunurile de larg consum, etc.). Tocmai acest tip de dezvoltare 
lineară a determinat provocările de mediu, cu care ne confruntăm în prezent.

În cadrul lucrării “Sustainability as a trend for competitiveness challenges” (Ște-
fănescu M., 2019) constată că este nevoie de o înțelegere adecvată a procesului 
de analiză și integrare a dezvoltării durabile la nivel sectorial, pentru a fi mai mult 
decât un subiect de negociere sau de politică publică. Chiar și atunci când anali-
zăm modelele de consum și producție curente nu este ușor de decis cea mai bună 
direcție de acțiune la nivel social. Promovarea de produse și servicii durabile poate 
contribui la reducerea disparităților economice prin crearea de noi locuri de muncă, 
reducerea impactului asupra mediului, etc.

Economia circulară trebuie înțeleasă din perspectiva circularității și creșterii 
productivității resurselor utilizate astfel încât să determine reducerea impactului 
de mediu de creșterea economică. Procesul în sine este descris sub titulatura de 
decuplare și reprezintă o opțiune strategică de dezvoltare a oricărei țări. Realiza-
rea sa, necesită o regândire a modelului economic actual și a direcției viitoare de 
dezvoltare. De multe ori s-a constat că succesul economic a asigurat bunăstarea 
cetățenilor în multe țări din lume, în defavoarea altor țări care s-au bazat creșterea 
pe exploatarea intensivă a resurselor. 
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Ce își propune economia circulară este tocmai o regândire a tot ceea ce înseam-
nă resurse și cum pot contribui produsele secundare, rezultate dintr-un proces de 
recirculare și/sau substituție, la prezervarea resurselor naturale. Acest concept 
poate fi o abordare pragmatică pentru toți cei care îi înțeleg potențialul raportat la 
costuri. Prin optimizarea produselor, se pot realiza economii, se reduce consumul 
material și astfel se previne degradarea viitoare a mediului.

Procesul de integrare, colaborare și schimbul de resurse secundare în cadrul 
diverselor industrii este o parte importantă a unui management durabil. Deja sunt 
companii, cum ar fi Phillips, care au abordat schimbarea de la un model de produs 
clasic la unul de serviciu integrat. Din această perspectivă, gradul de circularita-
te al materialelor poate fi asociat cu un mix de instrumente, care pot contribui la 
închiderea buclelor prin intermediul reciclării și reutilizării produselor, a surselor 
de energie regenerabilă, implementarea de măsuri pentru reducerea consumului 
global de resurse. (Ștefănescu Mihaela, 2019)

La nivel internațional, deja multe state și regiuni au făcut eforturi pentru a 
merge în direcția sprijinirii eficienței utilizării resurselor și să-și direcționeze inves-
tițiile în zona susținerii modelelor de consum și producție durabile.

Orice decizie viitoare vom lua, un lucru este sigur că va trebui să analizăm mai 
bine efectele asociate impactului de mediu, economic și social. Economia circulară 
poate fi o opțiune, dar rămâne întrebarea în ce măsură factorii interesați locali, 
naționali, internaționali, în special consumatorii finali, sunt doritori să pornească 
în această călătorie. Schimbarea de perspectivă în direcția promovării deșeurilor ca 
resurse și implementării eficienței utilizării resurselor ca principiu orizontal, re-
prezintă o opțiune de dezvoltare către un nou model economic, unul mai circular.

Bibliografie
Comisia Europeană, (2020), ‘Circular Economy Action Plan - For a cleaner and more competitive 

Europe’
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.

pdf
Comisia Europeană, (2019), ‘Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu 2019- România’, pp. 

9-12, https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_ro_ro.pdf
Comisia Europeană, ‘A European Green Deal Striving to be the first climate-neutral continent’
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
Eurostat, ‘Resource productivity, GDP and DMC’, by country, 2018 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Resource_producti-

vity,_GDP_and_DMC,_by_country,_2018.png
Eurostat, ‘Resource productivity statistics’
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Resource_productivity_

statistics
Eurostat, ’Recycling rate of municipal waste’
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_rt120/default/table?lang=en



818 / Caiet documentar 5 Calitatea vieții

International Resource Panel& UNEP, ‘Potential &economic implications’, https://www.resource-
panel.org/reports/resource-efficiency

McDonough W. and Braungart M., (1992), ‘The Hannover Principles’, William McDonough Ar-
chitects

Stahel, W. , Reday-Mulvey, G., (1977) ‘The Potential for Substituting Manpower for Energy’, Final 
Report 30 July 1977 for the Commission of the European Communities, Battelle, Geneva Research 
Centre,  Research contract no 76/l3-V/343/78EN, Programme of Research and Actions on the Deve-
lopment of the Labour Market, DGV, Commission of the European Communities, Brussels.

Stahel W.R. and Reday-Mulvey, G., (1981), ‘Jobs for Tomorrow, the potential for substituting 
manpower for energy’, Vantage Press New York

Ștefănescu M., (2019), ‘Sustainability as a trend for competitiveness challenges’, Cmbridge Scholars 
Publishing, ISBN-13:978-1-5275-3759-0

Târțiu E. V., Ștefănescu M., Petrache A. M, Gurău C.R., (2019), ‘Tranziția către o economie circu-
lară.De la managementul deșeurilor la o economie verde în România’, Studii de Strategie și Politici SPOS 
2018, Institutul European din România, ISBN online: 978-606-8202-62-4, pp. 28; 50-51;81-88; 98-
104

United Nations, High-Level Political Forum on Sustainable Development, ‘The 10 Year Fra-
mework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns’ (10YFP), https://sustaina-
bledevelopment.un.org/content/documents/1444HLPF_10YFP2.pdf

World Economic Forum and the Ellen MacArthur Foundation, (2014), Towards the Circular Eco-
nomy Vol. 3: Accelerating the scale-up across global supply chains

http://www3.weforum.org/docs/WEF_ENV_TowardsCircularEconomy_Report_2014.pdf
*G8, ’What is 3R initiative?’,
 https://www.env.go.jp/recycle/3r/initiative/en/index.html
*G8,‘Environment Ministers Meeting 2008 Kobe 3R Action Plan’, 
https://www.env.go.jp/en/focus/attach/080610-a5.pdf



Eroii pozitivi din povestea poluării:  
jurnaliștii și societatea civilă

Adriana Băițan

De la aderarea la Uniunea Europeană, unul dintre domeniile în care România a do-
vedit eșec sistemic susținut se referă la protecția mediului și monitorizarea poluă-
rii, în special pe zona calității aerului și gestionarea deșeurilor. 

La ora scrierii acestor rânduri, Curtea de Justiție a Uniunii Europene tocmai a 
condamnat România că nu și-a îndeplinit obligațiile pentru a îmbunătăți calitatea 
aerului și a încălcat sistematic normele de poluare în București. Decizia a fost luată 
într-un proces deschis României de către Comisia Europeană în 2016.1

Este doar cel mai recent avertisment venit din partea instituțiilor europene, 
într-un șir nesfârșit de proceduri de sancționare asupra unor probleme care în sta-
tele mai dezvoltate au fost rezolvate de ani de zile.

Și cu toate acestea, la București, autoritățile române nu reușesc să facă progre-
se solide nici în ce privește transpunerea și monitorizarea implementării prevede-
rilor europene în legislația națională, nici pe planul atragerii de fonduri europene 
pentru investiții în proiectele ecologice și nici în ce privește educația privind res-
ponsabilizarea față de protecția mediului.

O combinație de neputință, interese obscure, prost management și indiferență 
ne menține în zona gri, a statelor eșuate, incapabile să asigure sănătatea propriilor 
cetățeni și valorificarea sustenabilă a resurselor.

Eroii pozitivi ai acestei povești, sunt jurnaliștii care periodic investighează ne-
regulile și demasca lanțuri de corupție și incompetentă, organizațiile de mediu care 
funcționează ca avertizori pe zonele cele mai vulnerabile-tăierile ilegale de păduri, 
poluarea aerului și gestionarea deșeurilor urbane, fiind și cei mai activi în a mobiliza 
participarea comunităților la proiecte de împădurire sau ecologizare, desfășurând 

1   „În decizia luată joi, CJUE invocă „nerespectarea sistematică și persistentă, din anul 2007 
și până cel puțin în anul 2016, a valorilor-limită zilnice” pentru concentrațiile de particule PM10 
și despre „nerespectarea sistematică și persistentă”, din anul 2007 și până în anul 2014 inclusiv, cu 
excepția anului 2013, a valorilor-limită anuale pentru concentrațiile de PM10 în București”- https://
www.hotnews.ro/stiri-esential-23954510-curtea-justitie-uniunii-europene-romania-incalcat-siste-
matic-normele-poluare-bucuresti.htm
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totodată și unele dintre mai consistente inițiative de educație pentru sănătatea 
mediului în școlile din România. În distribuție, în dreptul semnului + se mai adaugă 
și câțiva primari locali, care au înțeles că, așteptând salvarea de la centru, riscă să 
își îngroape la propriu comunitățile în gunoaie, așa că s-au apucat să folosească 
instrumentele financiare puse la dispoziție de Uniunea Europeană, asigurând in-
frastructură performantă pentru reciclarea deșeurilor, educând cetățenii în spiritul 
colectării selective și înaintând astfel pe drumul normalității.

În tot acest timp în care România merge împiedicat,  Uniunea trece rapid la 
un nivel superior al acțiunii politice și reconfigurează  proiectului său de dezvol-
tare economică și socială prin noul Pact ecologic-European Green Deal,  un docu-
ment strategic cu măsuri exigente care își propune a fi un răspuns ecologic ferm la 
provocările economice. Ambiția Uniunii este să refacă biodiversitatea și să reducă 
poluarea astfel încât la orizontul anului 2020, Europa să devină primul continent 
neutru climatic.

Tăierile ilegale de păduri și poluarea aerului 
Neputința statului în gestionarea aspectelor de mediu se observă și se simte de 
fiecare cetățean în parte, fie că trăiește în zona masivilor despăduriți sau în marile 
aglomerări urbane sufocate de poluare.

La nivel administrativ, statul roman are de rezolvat numeroase acțiuni de in-
fringement pe care Comisia Europeană le declanșează anual împotriva sa. Un ra-
port european elaborat anul trecut, arată că numai la nivelul anului 2018 au fost 
deschise 34 de dosare de infringement pentru întârzierea transpunerii unor preve-
deri legislative europene în legile naționale, cele mai multe vizând spețe legate de 
protecția mediului. 

La finalul anului 2019, România avea 13 proceduri de infringement și 11 pro-
ceduri de preinfringement pe mediu, potrivit ministrului de resort.

Mai mult, într-un raport intern experții europeni arătau că România nu a făcut 
din 2014 nici un progres în ceea ce privește deșeurile municipale și avertizau dur 
autoritățile  de la București că este luată în calcul blocarea accesului la toate fondu-
rile pe mediu, nu doar un blocaj parțial sau o sancțiune simbolică2.

La începutul lunii februarie a acestui an, Comisia Europeană anunța Execu-
tivul român  că s-a declanșat primul pas al unei noi proceduri de infrigement 
pentru tăierile ilegale de păduri și problema poluării, oficialii de la Bruxelles acu-
zând lejeritatea cu care se acordă autorizațiile în lipsa evaluării impactului asupra 
mediului.

2   EXCLUSIV Dezastrul ecologic din România, pedepsit de Comisia Europeană. UE va declanșa proce-
dura de infringement din cauza gropilor de gunoi periculoase pentru sănătatea cetățenilor, https://www.
g4media.ro/exclusiv-dezastrul-ecologic-din-romania-pedepsit-de-comisia-europeana-ue-va-declan-
sa-procedura-de-infringement-din-cauza-gropilor-de-gunoi-periculoase-pentru-sanatatea-cetateni-
lor.html?fbclid=IwAR0GnwTmyjLTIoBdjT6YaMYG-YKuhHaMEYCLl5G9Yc8_Uxg7X2NKDQJbJmg 
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Documentul reprezintă o scrisoare de notificare oficială prin care Comisia sem-
nalează probleme mari în ce privește exploatarea ilegală a lemnului și oferă o lună 
de zile pentru remedierea deficiențelor identificate.

Potrivit comunicării, România este obligată să pună în aplicare regulamentul 
UE privind exploatarea masei lemnoase, care împiedică comerțul produse obținute 
din cu bușteni recoltați ilegal.

În cazul României, autoritățile naționale nu au putut să verifice eficient opera-
torii și să aplice sancțiunile corespunzătoare. Incoerențele din legislația națională 
nu permit autorităților române să verifice cantități mari de lemn recoltat ilegal. În 
plus, Comisia a constatat că autoritățile române gestionează pădurile, inclusiv prin 
autorizarea exploatării forestiere, fără a evalua în prealabil impactul asupra habi-
tatelor protejate, în conformitate cu Directiva Habitate și directivele strategice de 
evaluare a mediului. 

Mai mult, există deficiențe în accesul publicului la informațiile de mediu în 
planurile de gestionare a pădurilor. De asemenea, Comisia a constatat că habitatele 
forestiere protejate s-au pierdut în cadrul siturilor Natura 2000 protejate, cu încăl-
carea directivelor privind habitatele și păsările3.

Într-o anchetă jurnalistică, publicată pe platforma Recorder.ro, în octombrie 
2019, se arată că autoritățile române au monitorizat timp de zece ani, începând 
cu 2008, utilizând metode științifice autorizate la nivel mondial, activitățile ilegale 
din pădurile din România.

Un prim pas care a durat cinci ani a constat în obținerea de informații pri-
vind volumul total al arborilor din România și dimensiunea suprafețelor împădu-
rite. Echipele de lucru, formate din zeci de ingineri silvici, trimiși la specializare în 
Franța, Elveția sau Finlanda au pus în practică o metodă științifică performantă de 
inventariere a pădurilor, care se aplică la nivel internațional. Datele au fost obținu-
te folosind aparate GPS, tablete speciale și marcaje metalice îngropate în sol, reali-
zându-se astfel, delimitarea ariilor forestiere din toate zonele țării și, în interiorul 
acestor suprafețe, fiind monitorizat fiecare arbore în parte.

Ulterior, în cea de-a doua fază a proiectului, timp de cinci ani, cercetătorii au 
putut monitoriza cât lemn se recoltează din pădurile din România, fie legal sau 
ilegal.

Concluzia monitorizărilor arată că 38 de milioane de metri cubi de lemn sunt 
extrași anual din pădurile României, în timp ce oficial, datele Institutul Național de 
Statistică raportează doar 18 milioane de metri cubi care reprezintă tăierile legale.

Astfel, potrivit raportului, 20 de milioane de metri cubi provin de la arbori tă-
iați ilegal, iar estimarea este că anual, pieța neagră a lemnului din România tranzac-
ționează aproximativ un miliard de euro.

3   February infringements package: key decisions https://ec.europa.eu/commission/presscor-
ner/detail/en/INF_20_202 
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Surprinzător este faptul că, varianta finală a raportului întocmit Institutului 
Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură (INCDS) nu conține și această in-
formație privind dimensiunea tăierilor ilegale din pădurile din România pe care 
specialiștii silvici au obținut-o în urma supravegherii de cinci ani de zile a activității 
forestiere.

O mafie protejată la cel mai înalt nivel4 căreia îi cad victime zeci de pădurari, 
uciși, agresați sau amenințați cu moartea în încercarea de a-i opri pe hoții de lemne.

Comisia solicită României să adopte programe naționale de control  
al poluării aerului
O a doua scrisoare de informare cu privire la inițierea unei noi proceduri de infri-
gement are în vedere faptul că România, nu a adoptat și comunicat Comisiei, nici la 
acest moment,  programul național de control al poluării aerului, încălcând astfel 
Directiva (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor naționale ale anumitor po-
luanți atmosferici.

Pe aceeași „listă neagră” se mai află Grecia și Malta.
În conformitate cu prezenta directivă, statele membre sunt obligate să elabo-

reze, să adopte și să pună în aplicare programele respective pentru a limita emisiile 
lor anuale. Directiva urmărește atingerea unor niveluri de calitate a aerului care să 
nu conducă la impacturi negative semnificative asupra riscurilor asupra sănătății 
umane și a mediului. Statele membre ar fi trebuit să furnizeze Comisiei primele 
lor programe naționale de control al poluării aerului până la 1 aprilie 2019. În ciu-
da amintirilor anterioare, Grecia, Malta și România nu și-au îndeplinit până acum 
obligațiile. Prin urmare, Comisia a decis să emită o scrisoare de notificare oficială, 
oferind țărilor două luni pentru a răspunde, adopta și comunica planurile lor în 
acest termen. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat au-
torităților române, grecești și malteze, se arată în documentul european adresat 
autorităților de la București5.

În plus, gropile de gunoi din jurul marilor orașe sunt în atenția Comisie Euro-
pene de foarte mult timp, oficialii europeni avertizând în nenumărate rânduri că 
România a făcut progrese infime în sortarea, depozitarea și valorificarea deșeuri-
lor municipale, în ciuda sumelor imense de bani alocate de UE. Printre gropile de 
gunoi identificate care pun mediu și viața oamenilor în pericol sunt cele unde este 
depozitat gunoiul municipal din București, Craiova, Deva, însă toate marile orașe 
au probleme cu aceste platforme.

4   DIICOT anchetează în sfârșit jaful din pădurile României. Fostul ministru al Mediului, au-
diat de procurorii anti-mafia, https://www.antena3.ro/actualitate/diicot-ancheteaza-in-sfarsit-ja-
ful-din-padurile-romaniei-558504.html

5   Air Pollution: Commission calls on ROMANIA, GREECE and MALTA to adopt national air pollu-
tion control programmes, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/INF_20_202
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Poluarea – ucigașul invizibil
Sursa poluării aerului din România este un subiect fierbinte, numai în ultimul timp 
mii de cetățeni din București semnalând pe rețelele de socializare episoade de fum 
gros și aer greu, irespirabil nopțile și diminețile. Până în momentul de față, autori-
tățile nu au reușit să comunice faptul că au identificat cu precizie care sunt focarele 
de poluare care contaminează aerul din Capitală și de ce, paradoxal, în zile cu trafic 
redus se activează aceste episoade. Valorile aparatelor independente de măsurare a 
calității aerului arătau că poluarea a înregistrat depășiri de 667 și 478 la sută, pe cei 
doi indicatori importanți: PM 10 și PM 2,56, în luna ianuarie.

Investigațiile jurnalistice declanșate în lipsa unor răspunsuri credibile din par-
tea autorităților privind cauzele poluării aerului din București vorbesc din nou des-
pre emanațiile provenite de la gropile de gunoi de pe Centura Bucureștiului, dar și 
despre fenomenul arderilor ilegale de deșeuri la marginea Capitalei.

Însă aceste dezvăluiri recente se adaugă unui șir lung de anchete jurnalistice 
care documentează dezastrul ecologic din România.

Un tur media al ultimilor ani descrie România ca pe o adevărată groapă de 
gunoi din care însă se scot milioane de euro printr-o complicitate tacită de interese 
și rețele.

 În fiecare județ, fără excepție, problema colectării și gestionării deșeurilor se 
vede cu ochiul liber pe măsură ce te apropii de oraș: adevărate centuri de gunoaie au 
luat locul barierelor verzi care ar trebui să reducă din poluarea urbană.

Iată doar câteva exemple care arată că incompetența autorităților locale în ges-
tionarea deșeurilor, cu efecte nocive asupra stării de sănătate a oamenilor.

În județul Hunedoara sunt probleme cu deșeurile care provin din muncipiul 
Deva. Chiar la marginea orașului Deva este una dintre cele mai periculoase gropi 
de gunoi (...) Această groapă ar fi închisă, dar gunoiul nu este tratat. (...) Comisarii 
de mediu au constatat că la groapa de gunoi din Hunedoara deșeurile nu sunt valo-
rificate energetic, dar și alte probleme, precum depozitarea improprie a PET-urilor 
și lipsa puțurilor de captare a gazului emis de gunoiul descompus. Cea mai gravă 
probleme este”nefuncționarea biofiltrului pentru tratarea aerului rezultat din hala 
de sortare mecanică a gropii de gunoi”7.

6   Particule în suspensie a căror sursă antropică o reprezintă: activitatea industrială, sistemul de 
încălzire a populației, centralele termoelectrice. Traficul rutier contribuie la poluarea cu pulberi pro-
dusă de pneurile mașinilor atât la oprirea acestora cât și datorită arderilor incomplete. http://www.
calitateaer.ro/public/assessment-page/pollutants-page/pulbere-suspensie-page/?__locale=ro

7   EXCLUSIV Dezastrul ecologic din România, pedepsit de Comisia Europeană. UE va declanșa pro-
cedura de infringement din cauza gropilor de gunoi periculoase pentru sănătatea cetățenilor, https://
www.g4media.ro/exclusiv-dezastrul-ecologic-din-romania-pedepsit-de-comisia-europeana-ue-va-de-
clansa-procedura-de-infringement-din-cauza-gropilor-de-gunoi-periculoase-pentru-sanatatea-ceta-
tenilor.html
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Sub titlul „Stare de urgență în Dolj din cauza gropii de gunoi de la Molfeni”, 
jurnaliștii craioveni vorbesc despre un dezastru ecologic provocat de localnici, care 
sunt obligați să își arunce gunoiul menajer pe câmp sau să îl ardă, din cauza unei 
dispute între autorități și proprietarii gropii de gunoi care nu mai permit accesul 
mașinilor de gunoi din județ.

În Prahova, „aproape că nu mai există pădure, traversată de o cale rutieră, care 
să nu fie înțesată de pungi, hârtii, doze și sticle din plastic etc. Poienile din zona de 
deal și de munte sunt presărate cu deșeuri. Câmpurile, în principal cele de la margi-
nea orașelor, sunt o imensitate de gunoaie. Asta ca să nu mai vorbim despre apele 
curgătoare!”, se arată într-un material care descrie proporțiile dezastrului ecologic 
din județul Prahova.

Poluarea „pasivă”, generată de lipsa de interes sau incopetența autorităților 
locale în gestionarea gropilor de gunoi și a deșeurilor urbane, este amplificată de un 
fenomen extrem de periculos care în ultimii ani a devenit o sursă activă de poluare, 
încă imposibil, de controlat.

Este vorba de arderile ilegale de deșeuri toxice, în mare parte provenind din 
străinătate, pe filiera unei mafii a gunoaielor care conectează Camorra italiană, ma-
rea industrie europeană și funcționari corupți.

Într-o investigație marca Rise Project, intitulată „Secrete de ciment”8, gunoiul 
este descris ca noul aur. „Cu cât îl produci mai mult, cu atât îi îmbogățești pe unii, 
în timp ce tu te îmbolnăvești. Acesta e lanțul cauză-efect și așa prosperă mafia ita-
liană care plimbă deșeul toxic pe străzile și mările europene. Destinația?  Fabricile 
de ciment din România.

Sunt șapte la număr, toate alimentate cu deșeuri din Italia sau Germania pen-
tru a fi incinerate și trimise prin horn direct în plămânii noștri.

Documentarul „Cement’s Dirty Business” urmărește acest traseu.
Fenomenul a luat amploare odată cu noua metodă globală de ardere a deșeu-

rilor industriale și menajere în cuptoarele fabricilor de ciment. Reziduurile pentru 
care nu există teoretic soluții de reciclare au înlocuit astfel combustibilul tradițio-
nal, cărbune sau petrol, poluant și el.

Rețeta este extrem de profitabilă: fabricile nu doar că nu mai plătesc carburan-
tul pentru producția proprie, ba chiar iau bani să folosească deșeul primit.

Câștigă, practic, la două mâini.
Cei șapte coloși industriali din România pot incinera anual un milion de tone 

de deșeu menajer, adică o cincime din cât producem cu toții. Problema e că ard ori-
ce, inclusiv substanțe strict interzise, iar toxinele emanate în atmosferă au efecte 
dramatice asupra sănătății populației, reclamă doctorii și autoritățile. 

Nimeni, însă, nu controlează nimic. 

8   https://www.riseproject.ro/articol/video-secrete-de-ciment/ 
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„Cement’s Dirty Business” reprezintă un studiu de caz european, cu focus pe 
toate palierele crimei organizate implicate în circuit.

Omul plătit de statul român să monitorizeze și să autorizeze deșeurile care 
intră în țară e uneori un cal troian. În paralel, trimite facturi fabricilor de ciment 
pentru afacerea lui de familie. Deține singura firmă care monitorizează noxele emi-
se de cimentiști.

Localnicii trag alarma pentru sănătatea lor: incidența cancerelor a crescut în 
zonă.

Mafia și gulerele albe (politicieni și corporații) sunt cei care profită sistematic 
din industria subterană. Piața deșeurilor devine locul de întâlnire al lumii interlope 
cu marea industrie, atunci când multinaționalele evită prețul corect pentru elimi-
narea reziduurilor industriale și opteaza pentru rute ocolitoare și mai ieftine. 

Apoi, scapă fiecare cum poate. S-au ridicat astfel imperii recente de miliarde de 
euro, cimentate prin complicități transnaționale.

În patria Camorrei, brigăzile anti-mafia schimbă dintotdeauna focuri cu trafi-
canții care controlează rutele, însă aparatul judiciar european nu reușește să tragă 
la răspundere marile corporații ce beneficiază din traficul cu deșeuri periculoase.

„Cement’s Dirty Business” ți-i arată pe toți, cu nume și prenume, fiecare ocu-
pând veriga lui în triada care otrăvește continentul. Află ce respiri”, se arată în do-
cumentarul realizat de Rise Project.

Iar acesta este doar un exemplu.

Despre practica importului ilegal de deșeuri toxice și arderea lor în România 
vorbește chiar ministrul Mediului, într-o investigație privind poluarea din luna 
martie pe care au resimțit-o locuitorii din zona de sud a capitalei: “20 de containere 
au fost descoperite (în portul Constanța), a câte 20 de tone fiecare. Reţeta e simplă, plea-
că din Marea Britanie unde eliminarea unei tone de deșeuri costă nu mai puţin de 400 
de lire (aproximativ 450 de euro), iar în România după cum bine știţi oscilează între 30 
și 40. Astăzi avem percheziţii ale Gărzii Naţionale de Mediu, Poliţie, în locaţii din Con-
stanţa, din București și Ilfov. (Containerele) plecau din Anglia, iar destinaţia era Afumaţi 
(Ilfov). Ce nu putea fi folosit, ajungea în gropile de gunoi. (…) Eu sper că Ministerul Me-
diului, Apelor și Pădurilor împreună cu legislativul, Camera Deputaţilor și Senatului să 
transmitem tuturor semnalul că România nu este groapa de gunoi a Europei”,a declarat 
ministrul interimar Costel Alexe (PNL), la audierile din comisia de specialitate a Parla-
mentului, în data de 3 martie 2020”.

Fenomenul își are originea într-o decizie a autorităților chineze de a interzice 
în 2017 importurile de gunoi din UE, din cauza poluării masive. Astfel, s-a creat o 
piață paralelă pentru gestionarea ilegală a deșeurilor care în mod legal trebuie să 
întrunească standarde de reciclare extrem de exigente și costuri ridicate. Iar Ro-
mânia, alături de Bulgaria sunt țări în care legislația pentru protecția mediului este 
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încă neimplementată și creează breșa necesară pentru desfășurarea acestor activi-
tăți ilegale cu efect criminal asupra sănătății populației.

Comunități care au învățat limbajul reciclării
Există însă și exemple pozitive de autorități locale care au înțeles rapid nevoia de a 
dezvolta pe cont propriu mecanisme eficiente de reciclare și management al deșe-
urilor menajere.

În Maramureș, există un oraș care reciclează de 10 ori mai mult decât în restul 
țări, aproape de nivelul Belgiei sau Austriei.

La Târgu-Lăpuș, în nordul țării, se reciclează între 40% și 60% din deșeuri, 
după ce autoritățile locale au hotărât să nu mai aștepte implementarea unor pro-
iecte de la centru și au accesat fonduri europene care le-au permis să pună pe pi-
cioare propriul sistem de colectare selectivă. În orașul Târgu-Lăpuș din Maramureș, 
toată lumea știe să colecteaze selectiv. Cei care n-au știut sau n-au vrut să știe, au 
fost amendaţi și au învăţat. Când unul a greșit, tot blocul a primit amendă. Nu se 
gândesc oamenii prea mult la natură, că gunoiul aruncat unde nu trebuie otrăvește 
pământul și apa, dar uite că s-au obișnuit cu ideea selectării. Au primit pe gratis 
pubele și containere, iar acum sunt obligaţi să le folosească9.

În Gorj, autoritățile locale doresc implementarea unei hărți interactive a gu-
noaielor prin care cetățenii să poată semnala zone cu deșeuri depozitate ilegal. 
Noua aplicație își propune să responsabilizeze cetățenii cu privire la protejarea me-
diului și să decurajeze aruncarea la întâmplare, a gunoaielor.

Să educăm, apoi să amendăm
Din mecanismul privind protecția mediului, o pondere mare, pe lângă crearea ca-
drului legislativ și a instrumentelor de implementare și monitorizare, o reprezintă 
educația pentru mediu șicrearea unui comportament sustenabil la nivelul populați-
ei. Însă, sunt prea puține administrații locale care au implementat programe în acest 
sens, iar cele care sunt model de bună practică pentru colectarea selectivă și recicla-
re, au pus la dispoziția oamenilor informațiile necesare, un timp de acomodare cu 
noile reguli, iar apoi au instituit amenzi mari pentru cei care nu respectă schema.

În cele mai multe comunități locale din țară edilii nu au niciun fel de politică în 
acest sens și nici măcar vreo acțiune de educație civică a locuitorilor. Acest lucru se 
reflectă și în statistica europeană, România fiind printre țările cu cea mai slabă rată 
de reciclare din UE, la nivelul ultimilor 8 ani, fiind reciclate doar 14% din deșeurile 
municipale, ținta UE pentru 2020 fiind 50%.

Acțiunea principală în domeniul pregătirii populației cu cerințele colectării se-

9   Minunea din Maramureș. Orașul în care se reciclează de 10 ori mai mult decât în restul 
ţării. https://recorder.ro/minunea-din-maramures-orasul-in-care-se-recicleaza-de-10-ori-mai-
mult-decat-in-restul-tarii/
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lective este desfășurată prin inițiative civice din mediul ONG. Ele suplinesc lipsa 
de implicare a statului prin proiecte de responsabilizare la nivelul comunităților 
din România, încercând să creeze comportamente sustenabile și să explice cât mai 
mult, de la nivelul școlii primare, relația dintre reducerea poluării și creșterea cali-
tății vieții.

Mai jos am selectat doar câteva astfel de inițiative care sunt relevante pentru 
efortul comun de a contribui la reducerea impactului poluării asupra satelor și ora-
șelor din România.

Există Harta reciclării, prima platformă națională, participativă și educativă, la 
care comunitatea contribuie pentru a face cunoscute locurile de colectare separată 
din țară, pentru deșeuri de toate tipurile, de la hârtie, plastic, metal până la electro-
casnice, anvelope, deșeuri periculoase, etc.

Proiectul „Harta Reciclării” are și o componentă educativă în afara mediului 
virtual, pentru a motiva elevii și tinerii să colecteze separat deșeurile și să identifice 
unde le pot lăsa, accesând hartareciclarii.ro.

Patrula de reciclare este cel mai amplu program de educație de mediu dezvoltat 
în învățământul preuniversitar.  S-a desfășurat, din 2011 în peste 4.000 de grădi-
nițe, școli și licee din toată țara, cu participarea a 115.000 de elevi (copii și ado-
lescenți) voluntari și a peste 4.000 de profesori coordonatori. Până în iunie 2019, 
misiunea lor a fost să organizeze activități de informare, conștientizare și mobili-
zare la colectarea deșeurilor electrice, în comunitățile lor. Datorită eforturilor vo-
luntarilor, au fost colectate și trimise la reciclare 7.400.000 kg de deșeuri electrice. 

Inițiativa „Let`s Do It, Romania!” decretează începând cu 2010, în fiecare an,  
„Ziua curățeniei naționale”, constituindu-se în cel mai mare proiect de implicare 
socială organizat în România. Peste două milioane de români au luat parte la ac-
țiunile de ecologizare organizate în toate județele țării și peste 50.000 de elevi și 
părinți au fost implicați în proiecte de educație civică. Un efort colaborativ între 
mediul privat, societatea civilă și autorități publice locale cu scopul de a strânge 
deșeurile din arealele naturale și care mai presus, întreține încrederea în dorința 
oamenilor de a trăi într-o țară curată și sunt dispuși să muncească pentru asta.

În loc de concluzii
Combaterea poluării nu este un proces simplu nicăieri în lume. 

România are un decalaj istoric față de valorile care au modelat societățile occi-
dentale și din orice direcție am privi, acest fapt hrănește neputința colectivă de a ne 
asigura o viață mai bună, îngrijindu-ne să avem un aer cât mai curat, păduri cât mai 
multe, ape cât mai vii și soluri cât mai fertile.

Respectul nostru față de mediu va deveni firesc ca urmare a respectului față de 
noi înșine. Un prim pas necesar pe calea adoptării unui comportament sustenabil 
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ar fi un reset de mentalitate care ar trebui să înceapă cu educația sanitară primară- 
cu apa și săpunul, continuând apoi cu mătura și fărașul și mai apoi cu colecatrea se-
lectivă, stațiile de reciclare, compostare, economie circlară și alte concepte care țin 
în funcțiune acțiunea europeană de reducere a impactului activității umane asupra 
mediului înconjurător.

Pentru că altfel, va fi în permanență un demers forțat, păzit de frica instru-
mentelor punitive și uitat imediat ce presiunea se slăbește.

Pe planul acțiunii concrete, oameni ai societății civile, funcționari dedicați, 
profesori și educatori familiarizați cu nevoia educării elevilor în spiritul cetățeniei 
globale sunt generatorii de soluții pentru ca și România să ia parte la efortul global 
de reducere a poluării.

Dacă vorbim despre orizontul imediat, vedem că toate resursele necesare sunt 
pe masă, autoritățile cunosc cadrul legislativ european și au beneficiat de derogări 
succesive la implementarea acestuia, linii de finanțare cu fonduri europene sunt la 
dispoziția României pentru a crea infrastructura cerută de proiectele de mediu, iar 
tehnologia de asemenea vine să facă mai ușoară punerea în aplicare a acestui cadru.

Adăugăm aici și presiunea din partea societății care se manifestă din ce în ce 
mai intens, dar și inițiative care arată voința de a face.

Această analiză nu a surprins pe de-a-ntreg tabloul poluării din România și nici 
nu și-a propus asta. Arată însă că în mecanism există toate píesele și se așteaptă 
doar impulsul inițial de a-l pune în funcționare.



 Proiecte și inițiative ale comunității 

Patrula de Reciclare: reciclăm obiceiuri greșite  
față de mediu

Andreea Idriceanu Calev, Ada Lungu

Sute de comunități din România ”cunosc” și ”vorbesc” despre colectarea deșeurilor 
electrice astăzi și datorită tinerilor și profesorilor din programului de educație de 
mediu Patrula de Reciclare, care mențin subiectul pe ”agenda” priorităților în do-
meniu. Patrula a devenit o ”campanie” permanentă care convinge oameni, firme și 
instituții să privească și să trateze altfel deșeurile electrice.

Patrula de Reciclare reprezintă o oportunitate excelentă de consolidare a legă-
turii instituțiilor publice cu cetățenii și comunitățile pe care le deservesc. De aseme-
nea, Patrula este un exemplu de proiect colaborativ emblematic pentru noțiunile de 
„inovație” și „performanță”. 

Nu există ”instituții”. Nu există entități abstracte, structuri teoretice care ne 
guvernează viața. Există OAMENI care lucrează împreună, organizat, pentru un 
scop comun. Nu există „funcții”. În spatele cărților de vizită pe care scrie ”primar”, 
”director”, ”consilier”, ”expert” sunt cei care înțeleg că esența muncii lor înseamnă o 
viață mai bună pentru oamenii din comunitatea pe care o servesc – indiferent dacă 
că această ”comunitate” este o țară, un oraș, o comună sau un sat. De asemenea, 
nu există nici ”programe”, ci există oameni, tineri și copii, care își conving comu-
nitățile să adopte noi obiceiuri pentru protecția mediul înconjurător. Se creează, astfel, 
un fenomen de solidaritate și deschidere între generații, între membri comunității, între 
școli, între instituții și oameni.

Dacă, astăzi, oameni din sute de orașe, comune și sate, colectează selectiv deșe-
urile electrice, dacă, în sute de grădinițe, de școli și licee, educația pentru protejarea 
mediului a devenit o tradiție de ani de zile, dacă se vorbește din ce în ce mai mult 
despre reciclare ca fiind esențială pentru a ne salva resursele naturale este și datori-
tă Patrulei de Reciclare și datorită oamenilor din instituțiile administrației publice 
centrale și locale, care au ajutat.

Patrula de Reciclare s-a creat pornind de la premisa că tinerii sunt formatori 
de opinie în familiile lor și în comunitățile în care trăiesc. Până la urmă, merită să 
ne gândim ce lume le lăsăm copiilor noștri – o lume curată, verde, nepoluată. Ei vor 
trăi în mediul pe care îl conturează gesturile noastre de astăzi.
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Eforturile administrațiilor locale, acolo unde există, par întotdeauna deconec-
tate de capacitățile cetățenilor de a selecta organizat deșeurile. Astăzi, mai mult ca 
niciodată, neîncrederea românilor în tot ceea ce înseamnă stat sau administrație 
generează o indiferență vizibilă în ce privește gestionarea deșeurilor electrice.

Prin organizarea cu perseverență a unor acțiuni de informare și colectare, pe 
parcursul mai multor ani, publicul a început să învețe și să înțeleagă de ce este atât 
de mare nevoie să reciclăm aparatele electrice. Mai sunt încă multe reticențe de 
învins. Ca orice efort de schimbare a obiceiurilor, și promovarea colectării selective 
a deșeurilor electrice este, încă, o muncă de misionariat.

Ce este, de fapt, Patrula de Reciclare?
Este cel mai amplu program de educație de mediu dezvoltat în învățământul preu-
niversitar.

S-a desfășurat, din 2011 în peste 4.000 de grădinițe, școli și licee din toată țara, 
cu participarea a 115.000 de elevi (copii și adolescenți) voluntari și a peste 4.000 de 
profesori coordonatori. Până în iunie 2019, misiunea lor a fost să organizeze acti-
vități de informare, conștientizare și mobilizare la colectarea deșeurilor electrice, 
în comunitățile lor. 

Astfel, ei au conceput și au pus în aplicare activități în școală (evenimente, 
ateliere, prezentări, competiții) și în afara școlii, în comunitate (evenimente, zile 
de colectare selectivă a deșeurilor electrice, marșuri, apariții în presă, distribuire de 
materiale informative etc.).

În primii 8 ani de program, Patrula de Reciclare a reușit să creeze o echipă care 
și-a asumat misiunea de a forma o generație de tineri responsabili, preocupați de 
grija față de mediul înconjurător, implicați în comunitate și încrezători în propria 
putere de a aduce schimbări benefice în societate. Anual, peste 500 de grădinițe, 
școli și licee din țară au inițiat, pe plan local, activități creative și de informare prin 
care și-au mobilizat comunitățile să colecteze responsabil deșeurile electrice pentru 
a reduce poluarea și pentru a respecta normele europene. 

Școala își consolidează, astfel, poziția de “suflet al comunității”. Copiii și tinerii 
din Patrula de Reciclare devin ambasadorii acestui mesaj ecologic în comunitățile 
lor -  îi ajută pe cei mari să înțeleagă potențialul de poluare al deșeurilor de echipa-
mente electrice și electronice și să conștientizeze faptul că reducerea acestui risc 
depinde de fiecare dintre noi.

În acești ani, sutele de activități desfășurate în comunitate și ecourile în presă 
au atins o audiență de 6.500.000 de persoane. Datorită eforturilor voluntarilor, au 
fost colectate și trimise la reciclare 7.400.000 kg de deșeuri electrice. 

Pe lângă performanțele la nivelul conștientizării și colectării, programul a avut 
o dimensiune incluzivă importantă – a inclus grădinițe, școli și licee din mediul ur-
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ban (60%) și rural (40%), a implicat elevi din medii defavorizate, copii cu deficiențe, 
copii în pericol de abandon școlar. Conform feedback-ului profesorilor, Patrula a 
reprezentat o experiență de dezvoltare incontestabilă pentru ei.  

După 8 ani în care am creat un model sustenabil de educație, am stabilit un 
record național la colectarea deșeurilor electrice, am primit premii și susținere din 
partea comunităților, a presei, autorităților și mediului de afaceri, devenim o plat-
fomă de excelență în reciclarea obiceiurilor greșite și promovarea celor bune față 
de mediu. 

Din 2020, începem să „reciclăm” obiceiurile proaste, atitudinile greșite față de 
mediu, indiferența și lipsa de implicare! 

Luăm în vizor orice fel de practici care dăunează mediului înconjurător! Și le 
reciclăm! Le transformăm în acțiuni concrete, prietenoase cu mediul. Și promovăm 
aceste reușite!

Programul va încuraja un stil de viață responsabil și prietenos cu natura și va 
facilita adoptarea gesturilor benefice acasă, în școli, firme, instituții și în comunita-
te. Vom demonstra că soluțiile pentru bunul mers al comunității pot veni și dinspre 
noi (școala, institutiile locale, firmele, cetățenii), nu trebuie așteptate doar de la 
autorități. Inițiativele transformate în cazuri de bună practică vor putea fi multipli-
cate și în alte școli, cartiere, firme, comunități mai mici sau mai mari.

”Dacă vrem o țară ca afară, fiecare dintre noi trebuie să facă ceva. Nu se poate doar 
să așteptăm să se facă, să ni se ofere, să ni se organizeze. Trebuie să începem cu lucrurile 
mici. Dacă ne place să fie curat în casele noastre, atunci trebuie să ne placă să fie curat 
și pe străzile noastre, în pădurile noastre, pe câmpurile noastre, în jurul nostru peste tot 
și să putem să mergem cu fruntea sus oriunde în lume, pentru că noi suntem primii care 
generăm o schimbare și facem ca această țară să fie frumoasă. Ne place să ne lăudăm că 
avem o țară minunată, cu peisaje superbe, cu oameni frumoși și buni și dornici să facă 
lucruri frumoase. Ne plângem că avem numai știri negative în presă, dar nu este așa 
– schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Mișcarea către o lume mai frumoasă, o lume 
mai bună, începe cu noi” – Andreea Idriceanu Calev – Project Architect Patrula de 
Reciclare.

Cine s-a alăturat Patrulei de Reciclare?
În toți acești ani am adunat multe exemple de bune practici. Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici este unul dintre organismele care au susținut și promovat 
constant acest program către membrii săi.

”Sprijinul pe care Agenția Națională a Funcționarilor Publici îl acordă Patrulei de 
Reciclare dovedește că programul de educație de mediu merită încredere. ANFP este o 
instituție de prestigiu, care așteaptă performanță inclusiv de la proiectele pe care le sus-
ține. Este o motivație extraordinară pentru copiii, tinerii și profesorii care participă la 
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program. Vă dați seama ce înseamnă, pentru o clasă de elevi, să fie primiți de primarul 
orașului lor, iar acesta să le spună: ”Bravo, copii! Am auzit că faceți niște lucruri extraor-
dinare cu mobilizarea la reciclare. Aveți tot sprijinul meu. Haideți să vedem ce putem face 
împreună!”-  Ada Lungu, PR Editor Patrula de Reciclare.

De mai mulți ani, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici aduce împreună 
funcționarii publici din comunitățile din țară și tinerii voluntari din Patrula de Re-
ciclare, într-un efort de solidaritate care încurajează colectarea selectivă a deșeuri-
lor electrice și comportamentul civilizat și responsabil față de mediul înconjurător.

”Parteneriatul nostru este deja unul tradițional și constă într-o promovare reciprocă 
a proiectelor. În administrația publică, problemele de mediu ne aduc împreună și de aici 
a plecat și această colaborare. ANFP promovează în mediul public Patrula de Reciclare 
și Suporterii Patrulei, impulsionând instituțiile și autoritățile publice să se implice. În 
plus, ne-am gândit că exemplul nostru instituțional, ca Suporteri permanenți, va fi un 
exemplu și pentru alți colegi” -Adriana Cârciumaru, Director de comunicare și relaţii 
internationale al ANFP.

ANFP trimite în fiecare an membrilor săi apeluri să-și ajute Patrula de Reciclare 
și invită reprezentanții Patrulei la Conferințele internaționale ”Inovație și calitate 
în sectorul public”.

”Am reușit, prin evenimentele noastre să creăm punți de legătură între administra-
ție și societatea civilă, să contribuim la educarea, formarea și implicarea funcționarilor 
publici în problemele de actualitate din domeniul ecologiei. Premiem, la fiecare ediție a 
conferinței, exemplele de bune practici în protecția mediului. Colaborarea cu Patrula de 
Reciclare face parte din demersul nostru constant de a implica întreaga societate în acest 
proces.”- Adriana Cârciumaru (Ora Patrulei de Reciclare – GOLD FM).

Pentru voluntarii Patrulei de Reciclare, fiecare astfel de gest de susținere și de 
încredere le dă curaj să facă și mai mult, și mai bine. Ca Suporter al programului, 
ANFP conferă credibilitate mesajului lor. Patrula este formată din copii, dar mi-
siunea lor este serioasă, demnă de atenția tuturor adulților și chiar mai mult – a 
liderilor.

Liderii și funcționarii din administrație nu sunt doar profesioniștii responsa-
bili de implementarea politicilor de mediu. Ei sunt, de asemenea, cetățeni și părinți. 
Cu fiecare exemplu personal și instituțional care ajută copiii să informeze, să comu-
nice, să mobilizeze, comunitățile lor devin povești de succes în cadrul programului.

Atunci când misiunea comunicării este să crească nivelul de informare și să 
schimbe comportamente la nivelul unui întreg popor, cea mai valoroasă, cea mai 
consistentă campanie de PR este investiția în educație. Oricare ar fi schimbarea de 
mentalitate, de atitudine pe care vreți să o produceți, începeți acolo unde începe 
totul, de altfel – în grădiniță, în școală, în instituția formatoare denumită pe bună 
dreptate ”sufletul comunității”.
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În termeni de comunicare internă – adică în relația cu profesorii coordonatori, 
ne-am bazat pe cele mai ”rafinate” tehnici: simplitate și bun simț. Principala noas-
tră grijă, și astăzi, este ca toți cei implicați să înțeleagă ceea ce le cerem și de ce. Să 
fie respectați, recunoscuți, ajutați. ”Vă rugăm”, ”Mulțumim” și ”Felicitări!” rămân 
pilonii neștirbiți ai succesului în comunicare.

Iar dacă vreți să știți ce desfășurare de forțe am prevăzut, în ”marketing mix”, 
ce instrumente revoluționare ne-au asigurat succesul, iată o listă cu tehnicile care 
au funcționat cel mai bine:

•  Să alegem partenerii potriviți și să îi motivăm să se implice din convingere, 
nu doar formal

•  Să fixăm țeluri ambițioase ca motivare a performanței
•  Să investim profesorii și tinerii cu încredere și autoritate
•  Să moderăm și să facilităm mai mult decât să controlăm
•  Să promovăm exemplele inspiratoare, producțiile și experiențele participan-

ților
•  Să oferim posibilități flexibile de implicare tuturor partenerilor și Suporte-

rilor
•  Să ascultăm și să implicăm beneficiarii în dezvoltarea programului
•  Să evaluăm și să analizăm cu atenție rezultatele fiecărei ediții pentru a o 

eficientiza pe următoarea.

De fapt, ce e atât de grav cu deșeurile acestea?
Numai în 2019, pe planetă s-au generat circa 50 de milioane de tone de deșeuri 
de echipamente electrice și electronice (DEEE). În aceste 50 de milioane de tone 
se regăsesc inclusiv deșeurile electrice ale noastre, ale românilor. „Contribuim” la 
acești munți de deșeuri nocive cu fiecare baterie uzată pusă la gunoi, fiecare aparat 
electric scos pe trotuar în fața blocului sau aruncat în loc să fie trimis la reciclare. Iar 
rata de creștere a acestui tip de deșeuri este de 5-6%, în fiecare an.

Doar 20% din deșeurile electrice din lume sunt reciclate în fiecare an. Restul, 
adică 40 de milioane de tone sunt depozitate, incinerate sau tranzacționate ilegal 
și tratate necorespunzător. Aceasta înseamnă că, nefiind biodegradabile, ele vor 
rămâne să polueze resursele vitale al omenirii (apa, aerul, solul) inclusiv pentru 
următoarele generații.

Rata minimă de colectare anuală pentru statele membre UE este de 65% din 
greutatea medie a aparatelor introduse pe piață în ultimii trei ani sau, alternativ, 
85% din DEEE generate. Noile obiective de colectare urmăresc ca aproximativ 10 
milioane de tone, sau aproximativ 20 kg/locuitor, să fie colectate separate, anual. O 
rată de colectare atât de ambițioasă este imposibil de atins fără implicarea tuturor 
actorilor, inclusiv a cetățenilor și autorităților.
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Dezvoltarea sustenabilă a societăţii românești poate deveni posibilă numai 
prin parteneriate, schimburi de idei și prin dorința tuturor factorilor responsabili 
de a crește calitatea vieţii. Să trecem de la ”să se facă”, la ”hai să facem!”, de la „ce ar 
trebui să facem” la „ce am făcut”.

Iar educația poate fi considerată, de fapt, cel de-al patrulea pilon important 
pentru Sustenabilitate și durabilitate.

Surse: 
www.patruladereciclare.ro
www.rorec.ro
www.revistabiz.ro
www.prwave.ro

Ora Patrulei de Reciclare – Gold FM



Prima mișcare ecologică prin sport din România.
Plogging pentru România

Roxana Lupu

O societate puternică are la bază cetățeni educați și sănătoși, iar România are de 
recuperat în ambele aspecte. Avem de lucru la managementul și reciclarea deșeuri-
lor – studiul Waste Atlas1 arată că producem 5,8 milioane tone deșeuri/an, cu o rată 
de colectare de 82,3%, media UE fiind de 95%, și o rată de reciclare de doar 3%, față 
de media UE de 28%.

În ceea ce privește mișcarea, 4 din 10 români prezintă exces de greutate, iar 
15% dintre români sunt obezi, potrivit datelor INS2.

Având în vedere acest context, echipa Asociației noastre, Adrenallina Media, 
a gândit o campanie de implicare activă, de voluntariat, privind protecția mediului 
înconjurător, folosind mișcarea în aer liber ca trigger. Înainte de a demara proiec-
tul, am consultat comunitatea noastră de sportivi amatori din țară (peste 20.000), 
participanți la concursuri sportive, iar răspunsurile au fost 90% pozitive în vederea 
participării la astfel de activități.

Așa a apărut Plogging pentru România, prima mișcare de igienizare prin sport 
a pădurilor la nivel național. Suntem o mișcare ecologică prin sport, care își pro-
pune să crească gradul de implicare socială și civică în ceea ce privește protejării și 
igienizării pădurilor și mediului înconjurător.

Plogging este un concept de origine suedeză, apărut în 2016, ce înseamnă 
strângerea gunoaielor în alergare, o combinație între doi termeni: jogging (aler-
gare) și plocka up (din suedeză, a ridica). Conceptul s-a răspândit ulterior în mai 
multe țări, datorită preocupărilor crescute cu privire la poluarea din plastic și con-
taminarea mediului.

1 https://www.mediafax.ro/economic/romania-are-a-doua-cea-mai-slaba-rata-derecicla-
re-din-europa-tara-noastra-produce-aproape-6-milioane-de-tone-de-deseurian-cat-reciclea-
za-17256602

2 https://stirileprotv.ro/stiri/sanatate/statistici-sumbre-din-partea-ins-15-dintre-romani-sunt-
obezi-iar-o-treime-supraponderali.html
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Programul nostru constă în organizarea de tabere eco sportive în zone verzi 
din țară - participanții donează timp și energie, curățând pădurile de plastic și alte 
deșeuri.

În cadrul taberelor, voluntarii participă și la ateliere practice și teoretice des-
pre: reciclare, atitudine responsabilă față de mediu, educație civică fake news, viață 
sănătoasă. Deșeurile strânse sunt preluate de un colector autorizat, pentru recicla-
re sau debarasare, sau de autoritățile locale, acolo unde este posibil.

Impactul nociv al deșeurilor este foarte mare la nivelul zonelor verzi  din țară- 
majoritatea pădurilor de lângă așezările urbane sunt contaminate de gunoaie, ceea 
ce afectează întregul habitat al pădurii. Este afectată sănătatea locuitorilor (gunoa-
iele sunt arse, poluand aerul) și scade turismul în zonă, ceea ce influențează dezvol-
tarea orașelor.

De asemenea, orașele mici au un nivel scăzut de educație (de baza, educație 
civică) și mai ales de implicare activă - în România mai puțin de 1 tânăr din 5 de-
rulează activități de voluntariat, aflându-ne în grupa țărilor europene cu cel mai 
scăzut nivel de implicare (Eurobarometru Tineret în mișcare), față de media UE de 
1,75 tineri din 5.

Ca răspuns la aceste provocări, proiectul combină o acțiune civică precum co-
lectarea deșeurilor cu o activitate sportivă, atractivă, în natură, precum alergarea 
dar și cu activități educaționale, astfel încât valoarea adăugată și impactul pentru 
participanți să fie cât mai mari.

Până la acest moment, am reușit să strângem 7 tone de deșeuri și să parcurgem 
în alergare și pe bicicletă 35 de km, împreună cu voluntarii celor două ediții de până 
acum ale proiectului, care au avut loc la Pitești, în pădurea Trivale, și în Râmnicu 
Vâlcea, în pădurea Feteni.

Proiectul vizează mai ales tineri, care iubesc natura: sportivi amatori, părinți 
tineri, pasionați de hiking, din orașele mici din vecinătatea marilor zone verzi din 
țară (păduri, zone muntoase, parcuri naționale). Scopul este și acela de a crește 
gradul de conștientizare și responsabilitate civică în cadrul comunităților urbane 
mici, prin stimularea participării tinerilor la activități de voluntariat care îmbină 
colectarea deșeurilor, sportul și învățarea.



Forța comunității pentru o țară împădurită.
Inițiativa Pădurea Copiilor

Teodora Pălărie

Misiunea Pădurea Copiilor s-a conturat în timp, după o perioadă de aproape 10 
ani de implementare a programului de împăduriri realizat cu ajutorul voluntarilor 
din fonduri private, pe terenuri administrate și deținute de Consilii Locale din su-
dul țării. Privind în urmă, pot spune că am trecut prin multe provocări financiare, 
juridice și umane, care poate ne-ar fi oprit din drum dacă nu ar fi existat acel mic 
motoraș, combinație între încăpățânare și șansă. 

„Hai să transformăm terenurile lăsate pârloagă în păduri!”
Ideea inițială a proiectului a fost un foarte simplu, dar hotărât: „hai să transformăm 
terenurile lăsate pârloagă în păduri!”. Așa au început căutările noastre! Am aflat 
apoi informații care puse cap-la-cap au dat sens muncii noastre: 

•  România are sute de mii de terenuri degradate, terenuri care o dată împă-
durite ar aduce plus valoare comunităților, jucând un rol de protecție împotriva 
schimbărilor climatice. Dacă în 2008, când am început noi activitățile, statisticile 
spuneau peste 2 milioane de ha, ulterior, printr-o simplă modificare a definiției 
terenului degradat, cifrele vehiculate în ultimele raportări spun „doar” 498.773 
hectare de teren agricol degradat (http://sdtr.ro/upload/RAPOARTE%20SI%20
ANALIZE/Ocuparea%20si%20utilizarea%20terenurilor/Ocuparea%20si%20utili-
zarea%20terenurilor_v2.pdf); 

•  România și-a asumat prin Codul Silvic, legea 46/19.03.2008, art. 88 crește-
rea fondului forestier cu 2 milioane de ha până în 2035.

•  În ultimii 7 ani, suprafața fondului forestier naţional a crescut ca urmare a 
împăduririi terenurilor agricole degradate și prin realizarea de perdele forestiere 
de protecţie cu circa 41.690 ha (http://www.rosilva.ro/articole/program_impadu-
riri_2019__p_2382.htm), adică de numai 6000 ha/an prin regenerări artificiale,. 
De aceea, specialiștii recomandă resetarea obiectivului la numai 1 milion de ha 
până în 2030 (http://apepaduri.gov.ro/comunicat-de-presa-precizari-importan-
te-privind-noul-cod-silvic/). Totuși, pentru a ajunge la acest obiectiv înjumătățit, 
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România ar trebui să împădureasca în medie cca 100.000 de ha/an în următorii 10 
ani, adică de 17 ori mai mult decât până acum.

•  Cea mai des întâlnită schemă de plantare este de 1x2 m, respectiv 5000 de 
puieți/ha, ceea ce ne indică faptul că, anual, România ar trebui să planteze 500 de 
milioane de puieți pentru realizare de noi păduri, la care ar trebui să se mai adauge 
un minim de 200 de milioane de puieți pentru completări, fără a mai lua în calcul 
faptul că Programul Național de Împădurire cuprinde pe lângă împăduriri și rege-
nerări în fond forestier, care ar mai necesita un minim de 25 milioane de puieți, 
conform planului publicat de Regia Națională a Pădurilor Romsilva pentru 2020.  
Toate acestea, în condițiile în care România dispune de o capacitate de producție a 
materialului săditor de numai 50 de milioane de puieți, reprezentând sub 10% din 
necesarul conform obiectivului înjumătățit.

•  Dacă toate aceste lucrări s-ar realiza doar manual, România ar avea nevoie 
de zilieri pentru plantări care să presteze 3,6 milioane zile/om constând  în lucrări 
anuale împărțite în 2 campanii de plantare (primăvară și toamnă). Dacă luăm în 
calcul o medie de 45 zile de plantare/an (sezoanele de plantare corespund și sezoa-
nelor ploioase și/sau geroase), asta ne conduce la concluzia că cel puțin 2 luni pe an, 
Programul Național de Împădurire ar necesita peste 80.000 de zilieri, doar pentru 
a fi efectuate lucrările de împădurire. Cum în agricultură nu se găsesc zilieri, între-
barea pe care și-o pune orice muritor de rând când citește planurile ambițioase ale 
Ministerului Mediului și Pădurilor este cum se vor face aceste lucrări? 

•  Și acum să trecem la chestiunile despre care nu se vorbește în rapoartele și 
statisticile oficiale. ICAS (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură 
“Marin Drăcea”) a stabilit în 2018 metodologia de calcul a investiției pentru împădu-
rirea (plantare și întreținere 6 ani și 2 lucrări de întreținre a arboretelor) terenurilor 
degradate, stabilind că valoarea investiției pentru împădurirea unui teren degradat 
este de minim 10.000 eur/ha, fără a lua în calcul costul de management de proiect, 
asta în condițiile în care 1 ha de pădure este pus în vânzare și la 3.000 de eur. 

•  Un alt aspect surprinzător este că prin măsura Prima Împădurire, M8.1 im-
plementată de M.A.D.R. o primărie poate beneficia sub acestă schema de finanțare 
de numai 6500 eur/ha, deoarece acestea nu se califică pentru finanțarea lucrărilor 
de întreținere!?!

•  Și ultima și poate cea mai dureroasă concluzie, costurile de împădurire în 
zona de câmpie pot ajunge la dublul sumei față de zona de deal-munte, din cauza 
nevoii mari de întreținere, iar metodologia M.A.D.R diferă de calculele reale, care 
țin cont și de modificările din regimul taxării forței de muncă ziliere.

Dar ca să nu o mai lungim, care au fost concluziile noastre:
– Nu există niciun stimulent pentru împădurirea zonelor de câmpie, deși aces-

tea sunt cele mai vulnerabile în fața efectelor schimbărilor climatice cu care ne con-
fruntăm în ultimii ani.
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– Primăriile sunt invitate să vină cu bani de acasă dacă, printr-o minune, con-
știentizează nevoia de a face perdele de protecție și păduri, iar cele mai dezavanta-
jate fiind, încă o dată, primăriile din zona de câmpie, unde costurile de întreținere 
sunt cu cel puțin 2000 de euro mai mari, dacă ne luăm după metodologia M.A.D.R.

– Nu trebuie să fii un geniu să înțelegi că nu există atât de multă forță de mun-
că plătită pentru a susține împăduririle la nivelul la care acestea ar trebui făcute 
pentru a compensa ecartul dintre media fondului forestier national și cel European, 
dar mai ales necesarul de pădure din zona de câmpie, unde, doar în Regiunea de 
Dezvoltare Sud-Muntenia sunt necesare 350.000 de ha de pădure nouă, pentru a 
atinge media de suprafață împădurită recomandată de specialiști.

– Pe termen mediu, planurile de împădurire se confruntă cu trei probleme sis-
temice: lipsa de material de plantare, lipsa de personal de specialitate și un cadru 
legal care să susțină și să accelereze procesul de împădurire a României.

Acesta fiind universul în care implementăm proiectul de împăduriri, ne-am 
avântat cu entuziasm în a împădurii cât mai mult și cât mai repede în zona de câm-
pie, unde este nevoia cea mai mare și sprijinul public mic.

Ne-am dat seama chiar de la început că forța de muncă este un factor cheie 
pentru plantarea noilor păduri, iar voluntarii ne-au fost o resursă strategică, dar 
și o sursă de finanțare. Participanții la programul de voluntariat la plantări au fost 
mereu stimulați să susțină printr-o donație sau sponsorizare, în cazul voluntaria-
tului corporativ, extinderea împăduririlor. Estimăm că de la demararea proiectului, 
pentru plantarea celor peste 600.000 de puieți plantați în cele 15 comunități în care 
proiectul Pădurea Copiilor se derulează în prezent, au participat peste 13.300 de 
voluntari. Sumele strânse în cadrul campaniilor de plantare pentru extinderea pă-
durilor reprezintă peste 35% din totalul de peste 800.000 de mii de euro, respectiv 
veniturile atrase de noi pentru împădurire. Deși tarifele pentru ziua de muncă s-au 
dublat în ultimii 5 ani, dacă fiecare voluntar venit la plantare ar fi fost înlocuit de 
un zilier, am fi avut nevoie de aproximativ 1,5 milioane de lei pentru a acoperi acest 
cost. Totuși, ar fi corect să luăm în calcul că în medie eficiența unui zilier este de 10 
ori mai mare, așadar costul real ar fi fost undeva pe la 150 de mii de lei, dar chiar și 
așa, voluntarii au reprezentat o economie substanțială.

Am ales să ne bazăm pe voluntari nu doar din considerente economice, dar mai 
ales educaționale. Deși cuvântul voluntar ne dă mari dureri de cap, legislația volun-
tariatului în vigoare fiind în mod eronat asociată cu legislația muncii, ceea ce impli-
că că cei cu vârste mai mici de 15 ani nu au voie să participe la acțiunile de plantare, 
deși această activitate este o ocazie unică de a trăi experiența realizării unei păduri. 
În 2014, după apariția legii voluntariatului, am trecut prin frustrarea de a nu putea 
împărtăși această experiență cu cei mici, dar nici cu adulții care neputând veni cu 
copii la plantare, în multe cazuri au renunțat.
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În primă instanță am căutat să găsim o cheie de soluționare legală, ne-am gân-
dit să numim acțiunea de plantare, muncă patriotică sau în folosul comunității, 
însă am ales o altă cale. Am „reinventat” ziua de plantare și am creat două dimensi-
uni ale acțiunii: una de voluntariat pentru cei care corespund definiției de voluntar 
și alta educațională, respectiv oricine nu a împlinit vârsta considerată legală de 15 
ani. Ei bine, pentru cei mici am creat noul nostru concept de „Școala din Pădure”, o 
serie de activități recreativo-educaționale prin care am urmărit două obiective: cei 
mici să se bucure de stat în aer liber și de observarea experiențială a naturii. Indife-
rent că atelierele noastre au avut ca temă povestea circuitului apei în natură, colajul 
de frunze și semințe de arbori, vânătoarea de comori, bricolatul și up-cyclingul, 
jurnalul exploratului pădurii, hotelul de insecte sau redacția de știri despre păduri, 
macheta pădurii, personajele din pădure, ideea acestor ateliere a venit dintr-o altă 
zonă de interes a Pădurii Copiilor și anume fundraisingul sportiv. 

Terraformare în Sudul României
În 2017, am trecut de la mesajul de a „transforma pârloaga în pădure” la utilizarea 
termenului de Terraformare în relație cu munca noastră de creare de noi păduri ca 
scut de apărare împotriva efectelor schimbărilor climatice. Deși termenul de împă-
durire așa cum este definit de FAO (crearea de ecosisteme forestiere în zone în care 
acestea lipsesc de minim 50 de ani) este folosit fără discernământ și atunci când e 
vorba de a reface o pădure, adică regenerarări de pădure, noi încercăm să-l facem 
cunoscut cu sensul real, acela de a reface condițiile optime de viață prin crearea de 
noi păduri, prin reconstrucție ecologică.

Tot atunci, în cadrul unor Evenimente sportive, am creat primele ateliere edu-
caționale care aveau în prim plan Pădurea. Am constatat atunci două lucruri, adulții 
au petrecut mai mult timp la standul nostru întrebând despre activitatea asociației 
și s-au adunat în urnele noastre mai multe donații și formulare de 2, actualmente 
3,5%. Țin minte ca și când a fost ieri când un tătic, roșu la față, vazându-mă în tri-
coul de Voluntar Pădurea Copiilor, a venit la mine și a întrebat:

” – Faceți parte din echipa de organizare?
– Da, i-am răspuns, fiind preocupată de un eventual feed-back negativ! Vă pot 

ajuta cu ceva?
– Voiam să vă mulțumesc. Sincer, am ieșit cu copilul să-l obosesc și să beau 

o bere! Dar m-a prins și pe mine atelierul și cred că nu m-am mai distrat atât de 
mult făcând ceva cu Andrei (fiul lui) de foarte mult timp. Mulțumesc, ne vedem la 
plantări!”

Tânărul tătic fusese la atelierul de făcut cartinguri din paleți și rulmenți uzați. 
Ideea atelierului a plecat de la comunicarea unui mesaj despre păduri; am așezat 
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20 de paleți unul peste altul și un semn lângă care spunea: „Așa arată un brad de 
80 de ani? Tu cum ai vrea sa arate? Redu, Reutilizează, Reciclează, Dar mai ales 
plantează!”.

Tot cam pe atunci, comparând impactul nostru în 10 ani cu nevoia de pădure 
nouă, am redefinit misiunea Asociației Pădurea Copiilor din a face împăduriri în 
sudul țării (prea largă și greu de evaluat) în a crea păduri în 100 de comunități din 
Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia până în 2035 și a contribui la un model sus-
tenabil de implicare prin împădurire.

Cel mai important, atunci am pus bazele Școlii din Pădure! Până la urmă educa-
ția prin voluntariat nu este doar pentru cei fără copii care pot veni la plantări, ci ar 
trebui să fie mai ales pentru copii, pentru că ei au de învățat cel mai mult din asta. 
De atunci am realizat peste 10 ateliere educaționele cu mai bine de 300 de copii, 
adică toți cei sub 15 ani care au venit la plantări dar care nu au voie să facă volun-
tariat, și care au transformat o zi de sâmbătă într-una de învățat despre natură. Cu 
siguranță noi am învățat multe din aceste ateliere.

Impresia noastră, a organizatorilor despre plantările cu voluntari și cele cu 
voluntari și Școala Altfel, este că participanții au trecut de la a ne răspunde în for-
mularele de evaluare cu „Am mai fost la plantări, dar nu știu cum se numea orga-
nizația!” la „Am mai fost cu Pădurea Copiilor la plantări”, iar partenerii corporate 
ne-au spus: „Acum înțeleg de ce vă numiți Pădurea Copiilor!”.

Dacă ar trebui să sumarizăm Pădurea Copiilor într-o frază, ei bine aceasta ar 
fi: „Pădurea Copiilor este despre a crea păduri pentru oameni, pentru copiii ce vor 
deveni adulți o dată cu ea, și despre a trata pădurea ca pe niște copii, cu responsabi-
litatea adultului față de propriul copil!”.

Dacă ar trebui să punctez care sunt cheile unei Românii împădurite aș spune: 
modificarea legislației care reglementează schimbarea categoriilor de folosință a te-
renului, din agricol în silvic, învestiții masive în infrastructura pentru împădurire, 
în special în pepinierele silvice, stimularea voluntariatului de mediu, dar mai ales 
educația ecologică și crearea unei conștiințe a faptului că suntem parte din natură 
și avem obligația să o protejăm.



Școli verzi – puterea de transformare a educației de mediu

Felicia Ienculescu-Popovici

Ideea de a introduce în curriculum-ul predat în școlile din România o formulă de 
educație de mediu la care să contribuie cadre didactice și reprezentanți ai unor 
ONG-uri cu experiență în eco educație a apărut după mulți ani în care profesorii 
și reprezentanții societății civile colaboraseră la activități extracurriculare pe teme 
de mediu.

Un proiect extracurricular însemna pentru profesori ore în plus, neremune-
rate, iar pentru elevi timp petrecut la școală, după orele obligatorii. Proiectele ex-
tracurriculare se desfășurau doar în anumite județe sau chiar în anumite școli din 
unele județe, într-o perioadă determinată de timp, impactul lor fiind astfel foarte li-
mitat în generarea unor schimbări de atitudine și de comportamente față de mediu. 

O formulă de educație de mediu permanent disponibilă, sustenabilă, care să fie 
predată de profesori plătiți de sistem pentru munca lor și la care elevii să participe 
în timpul programului școlar a început să fie explorată în anul 2013 de trei asociații 
de mediu care deja colaborau: Greenitiative, WWF România și Viitor Plus. O echipă 
numeroasă de experți de mediu, specialiști în științele educației și profesori cu ex-
periență au discutat câteva luni despre cum ar putea să arate o asemenea formulă. 
Înainte de a porni la drum, reprezentații celor trei organizații au stabilit împreună 
o teorie a schimbării, bazată pe experiența acumulată de fiecare și pe analiza do-
cumentelor de pe site-urile Ministerului Educației, Institutului de Științe ale Edu-
cației, al unor inspectorate școlare județene și al unor organizații internaționale 
precum ONU sau Comisia Europeană.

Din fericire, în acea perioadă mai erau disponibile Granturile SEE 2009-2014, 
cu o componentă dedicată finanțării prin concurs a unor proiecte de mediu, care a 
permis realizarea proiectului Școli verzi în 2014-2016. În 2017, în urma unei alte 
finanțări prin programul Împreună cu Lidl pentru un viitor mai bun, auxiliarele op-
ționalului au fost traduse în engleză și au fost publicate resurse digitale noi pentru 
profesori.  Fără finanțare pe măsura nevoilor și obiectivelor sale ambițioase, un 
astfel de proiect nu ar fi existat.



II. ECOLOGIE EXTINSĂ. STAREA DE SĂNĂTATE A SOCIETĂȚII / 843

De ce avem nevoie de educație de mediu în școlile din România
România s-a confruntat în ultimii 20 de ani cu dezbateri majore în rândul societății 
pe teme de mediu. Subiecte precum proiectul minier Roșia Montană, exploatarea 
gazelor de șist, afectarea râurilor de munte prin proiecte de micro-hidrocentrale, 
tăierile ilegale de păduri și distrugerea pădurilor virgine, problema gestionării de-
șeurilor și, în ultimii ani, schimbarea climei și poluarea aerului au generat dezbateri 
intense în societate, demonstrații, marșuri, chiar conflicte de stradă. Reacția socie-
tății la diversele crize de mediu a fost foarte diferită de discursul politicienilor care 
puneau pe primul loc “creșterea economică”. Un astfel de discurs a fost acceptat în 
primii ani de după 1989 de un public format într-un sistem de învățământ care a 
promovat decenii la rând ideea că mediul este un sac fără fund de resurse, pe care 
oamenii au datoria să le exploateze la maximum. Dar același tip de discurs a generat 
o contrareacție foarte puternică, mai ales după 2010, în rândul unor cetățeni care 
fuseseră expuși între timp la o altă viziune față de mediu, prin studii în țară și în 
străinătate, prin implicarea în proiecte ale ONG-urilor și prin informare.

În acest context, destul de turbulent din punct de vedere al dezbaterilor pe 
teme de mediu, s-au născut în perioada 2013-2016 Platforma Școli verzi și opțio-
nalul de mediu și dezvoltare durabilă Eco educație pentru Școli verzi. 

Ce ne-am propus
În primul rând, ne-am propus să colaborăm, mai multe organizații, mai mulți pro-
fesori. O glumă care circula în echipă era legată de numărul mare de susținători și 
colaboratori care trebuia menționat în prezentări: doar la superproducțiile Disney 
sau Pixar mai văzusem rulând pe ecrane, la finalul filmelor, o asemenea avalanșă 
de nume. Într-adevăr, Platforma Școli verzi și opționalul Eco educație pentru Școli 
verzi sunt rodul muncii a sute de oameni: profesori, eco educatori din ONG-uri, 
creativi, programatori, arhitecți de programe, experți în educație. Dacă am reușit 
să facem un proiect care să răspundă simultan mai multor nevoi de înnoire a siste-
mului educațional românesc, acest lucru s-a datorat dorinței sincere de a colabora, 
de a asculta mai multe opinii, de a primi feedback și expertiză. Începând cu cei 14 
profesori-autori selectați din 6 județe și încheind cu testarea auxiliarelor create, 
realizată împreună cu 56 de profesori și peste 5000 de elevi din 13 județe, părerea 
tuturor a fost importantă și ne-a ajutat să rafinăm formula de eco educație.

În al doilea rând, nu ne-am propus să luptăm împotriva „sistemului”, ci să-i 
valorificăm oportunitățile, mai ales deschiderea către colaborarea cu ONG-urile. 
De aceea nu am ales varianta de lobby pentru a introduce în planul-cadru de gim-
naziu o nouă materie școlară obligatorie ci pe cea a promovării unui opțional care 
să fie ales de profesor, elevi și părinți dintre alte opționale, conform unei proceduri 
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transparente, democratice1. În ultimii ani au existat destul de multe presiuni din 
partea unor grupuri de a introduce noi materii școlare în trunchiul comun, deși, în 
același timp, creștea presiunea din sens opus,  din partea asociațiilor de părinți, de 
a reduce numărul de ore pe care elevii sunt obligați să le petreacă la școală. În acest 
context marcat de presiuni contradictorii, existența unei componente de “curri-
culum la decizia școlii” în cadrul curriculum-ului național -  prin care un profesor 
poate propune unei clase un anumit opțional - ni s-a părut o oportunitate. Pe lân-
gă deschiderea instituțională, o altă oportunitate extraordinară a reprezentat-o 
deschiderea personală a cadrelor didactice către colaborări cu ONG-urile și către 
formule inovatoare de educație. Am avut surpriza să primim la apelul nostru de se-
lecție pentru profesori-autori CV-uri ale unor inspectori școlari, ale unor profesori 
metodiști sau ale unor cadre didactice care contribuiseră deja la manuale școlare și 
la programe de opțional. La cursurile pe care le-am organizat în cele 6 județe în care 
a fost pilotat proiectul, am cunoscut profesori cu realizări remarcabile care erau 
interesați să exploreze eco educația.

În al treilea rând, ne-am propus să facem eco educație folosind conținuturi 
specifice noi, deja utilizate în Occident dar aproape inexistente în învățământul 
gimnazial din România. Am hotărât să fim foarte îndrăzneți și să nu mai repetăm 
și noi la nesfârșit, așa cum  se întâmplă în multe manuale, sloganuri și texte despre 
“poluarea apei”, “poluarea solului” etc.. În schimb, am decis să scriem texte ori-
ginale (autor principal fiind Cătălina Murariu) despre serviciile ecosistemelor și 
amprenta ecologică, bine ancorate în realitățile din România, cu multe studii de 
caz locale. Cu alte cuvinte, am ales să povestim într-un limbaj pe înțelesul tuturor 
despre “ce ne oferă natura” (servicii de suport, de furnizare, de reglare, culturale) și 
despre impactul nostru, al oamenilor, asupra naturii, prin amprenta noastră eco-
logică (amprenta hranei, a locuinței, a bunurilor pe care cumpărăm, a mijloacelor 
de transport cu care călătorim). Nu am ales o abordare pur teoretică ci mai curând 
experiențială a acestor conținuturi, prin activități, experimente, explorare locală a 
mediului. Feedback-ul primit de la profesorii care predau opționalul a relevat faptul 
că elevii apreciază foarte mult aceste conținuturi și faptul că pentru prima dată o 
materie este conectată atât de profund la viața cotidiană.2

Ne-am mai propus să realizăm o platformă online unde profesorii interesați să 
folosească kit-ul educativ primesc acces prin completarea unui scurt formular. La 
finalul proiectului finanțat de EEA – Fondul ONG erau 300 de profesori înscriși pe 
Platformă. Deși timp de 3 ani nu au mai fost resurse pentru promovarea Platformei 

1   Aceeași abordare e preferată și în majoritatea țărilor europene. Vezi Pierre Giolitto ed., Environ-
mental Education in the European Union, Luxemburg, Office for Official Publications of the European 
Communities, 1997

2   Concluzia a rezultat din chestionarul aplicat la 19 profesori care au susținut opționalul în anul 
școlar 2018-2019. Chestionarul a fost realizat de Carmen Pădurean, WWF Romania.
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Școli verzi, profesorii se înscriu în continuare, depășind la jumătatea anului 2020 
numărul de 950 de persoane. Platforma online e administrată de Asociația Gree-
nitiative iar relația directă cu profesorii care doresc kit-ul educativ e gestionată de 
WWF România, care continuă să susțină voluntar Platforma Școli verzi.

Inovație în educația din România
Poate cel mai interesant lucru despre acest opțional este faptul că este unul dintre 
puținele opționale transdisciplinare care pot fi predate în școlile gimnaziale din Ro-
mânia. Prin acest opțional de ”mediu și dezvoltare durabilă” elevii leagă de fapt in-
formații disparate primite la materii precum biologia, geografia, chimia, fizica sau 
educația tehnologică. În școala românească nu ducem lipsă de conținuturi comple-
xe, ci mai curând de conectare între ele și de aplicare în viața reală. Ecologia este în 
sine o știință de sinteză și poate că rolul ei de vector de transdisciplinaritate pentru 
materiile școlare este încă subestimat.

O altă inovație este faptul că am decis, împreună cu profesorii-autori și cu con-
silierea unor directori de școală, inspectori și experți în educație, că acest opțional 
poate fi predat de orice profesor, indiferent de specializarea sa. Chiar dacă majori-
tatea profesorilor care aleg să predea acest opțional sunt profesori de științe (și de 
engleză pentru varianta în limba engleză) există totuși și profesori de alte speciali-
tăți care l-au predat cu mare succes3. 

Opționalul Școli verzi este deschizător de drumuri și la capitolul învățământ 
digital: pentru a sprijini efortul profesorilor care predau acest opțional a fost creat 
un manual digital interactiv care nu necesită instalarea unor aplicații suplimentare 
și nu este dependent de funcționarea conexiunii la internet (pentru a nu descuraja 
școlile din mediul rural, unde o conexiune de calitate la internet poate fi încă o 
provocare). Manualul elevului, Ghidul profesorului și Culegerea verde sunt 3 materiale 
digitale în care s-au investit mii de ore muncă de către câteva zeci de persoane, sub 
coordonarea Cătălinei Murariu (WWF România) și a Feliciei Ienculescu-Popovici 
(Greenitiative). Manualul elevului are o grafică digitală originală, un grad mare de 
interactivitate și un bogat conținut multi-media, ceea ce îl face extrem de atractiv. 
Mulți dintre profesorii și elevii care îl folosesc recomandă acest material în diverse 
contexte, ceea ce a facilitat o diseminare organică la nivel național, după un an de 
pilotare în 6 județe. Auxiliarele digitale nu au nevoie de tipărire pe hârtie (un opți-
onal de eco educație care să nu exploreze utilizarea unor auxiliare digitale ar fi fost 

3   A fost publicată o lucrare pentru obținerea gradului 1 a prof. Maria-Cristina Boiangiu, care 
a predat opționalul Școli verzi la Liceul Teoretic ”Eugen Lovinescu” București și care documentează 
și analizează din perspectiva științelor educației modul în care arta și eco educația prin opționalul 
Școli verzi pot face sinergii pentru dezvoltarea unor competențe și a unor atitudini ale elevilor. Vezi 
Maria-Cristina Boiangiu, Transferul exprimării creative a copiilor și tinerilor din domeniul artelor plastice 
către viața cotidiană, București, Universitatea de Arte București, 2017
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inadecvat scopului pentru care a fost creat) și pot fi utilizate la nesfârșit, fără să se 
deterioreze, de către un număr infinit de elevi. 

O altă noutate o reprezintă învățarea în natură. Profesorii și elevii sunt încurajați 
să petreacă cât mai multe ore de opțional în natură, în afara clasei, explorând curtea 
școlii sau împrejurimile ei. Culegerea verde este o colecție de jocuri, activități și expe-
rimente care se pot desfășura în aer liber și care completează conținuturile teoretice. 
Pe canalul de YouTube Școli verzi profesorii care iau în considerare predarea acestui 
opțional au ocazia să vadă mai multe filmări realizate cu profesori și cu elevi în care 
lecțiile se desfășoară parțial sau total în aer liber. Există din ce în ce mai multe cărți și 
studii care documentează un fenomen de alienare digitală a copiilor și tinerilor, care 
se îndepărtează tot mai mult de natură și caută refugiu în lumi virtuale4. Elevii care 
participă al un astfel de opțional au ocazia să folosească manuale digitale dar și să 
exploreze natura din comunitatea lor, într-o formulă echilibrată.

Școli verzi este un opțional flexibil și ușor de adaptat la contextul local. Prin 
programa analitică, profesorii sunt încurajați să ancoreze conținuturile în contex-
tul local, să folosească studii de caz locale. Poate acest lucru explică faptul că varian-
ta în limba română a opționalului a fost primită cu entuziasm atât în mediul urban 
cât și mediul rural. 

O noutate pentru sistemul de învățământ din România o reprezintă și com-
binația de formal-nonformal. O parte semnificativă din orele de opțional este de-
dicată dobândirii unor cunoștințe de management de proiect și de lucru în echipă 
pentru a selecta o problemă locală pe care echipa clasei să încerce să o rezolve prin-
tr-un proiect. Elevii pot dobândi astfel abilități de cetățenie activă, implicându-se 
în identificarea și rezolvarea problemelor locale. Mari-Elena Belciu, inspector școlar 
la disciplina geografie la ISJ Călărași și profesor autor Școli verzi a participat de 
multe ori la lecții de acest tip: “Din asistențele la activitățile teoretice și practice din 
școlile județene unde se folosește opționalul Școli verzi, am constat  că elevii sunt 
capabili să interpreteze, să analizeze, să formuleze și să exprime opinii personale și 
pertinente legate de specificul naturii în orizontul apropiat/ ținutul natal, să inter-
preteze noile relații dintre oameni și mediu. Flexibilitatea programei de opțional a 
permis modernizarea procesului de predare, renunțându-se la  tendința  ,,ce tre-
buie predat”  în favoarea noului concept ,,ce trebuie format la elevi”, respectiv al-
ternative pentru o  hrană sănătoasă, consum responsabil, reciclarea deșeurilor etc.”

Documentarea schimbărilor produse
În 2017, am solicitat unor profesori care predau opționalul eco educație pentru 
Școli verzi să contribuie la un material digital de bune practici pentru “proiectele 

4   Vezi Richard Louv, Last Child in the Woods-Saving our Children from Nature-Deficit Disorder, Al-
gonquin Books, 2008
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verzi” realizate în timpul orelor de opțional. A rezultat un material5 în care fiecare 
profesor a avut ocazia să spună ce proiect au ales elevii, ce obiective au avut, ce au 
reușit să facă, care e părerea elevilor despre proiect. Ceea ce este foarte interesant 
e că în majoritatea cazurilor, alegerea proiectelor și a obiectivelor arată că eco edu-
cația făcută prin opțional și-a atins obiectivele, elevii coordonați de profesori fiind 
capabili să analizeze cu maturitate probleme de mediu locale (poluare prin depozite 
ilegale de deșeuri, poluarea surselor de apă, surse de hrană locală, identificarea și 
conservarea speciilor de plante locale, tăierile ilegale de păduri etc.) și să propună 
soluții autorităților, publicului larg și altor organizații locale cu care au colaborat.

În încheiere, aș cita doi profesori care au trecut prin experiența opționalului 
Școli verzi, pentru a afla în ce măsură ei și elevii lor au fost influențați opționalul 
Școli verzi și ce și-ar dori mai departe:

Dacă în primul an de predare a opționalului am început să gândim verde doar  
spre finalul anului școlar, când am desfășurat primul nostru proiect de amenajare a 
interiorului școlii, în anii care au urmat am reușit să gândim verde tot timpul anului 
și în orice context. Am trecut la grădina școlii, apoi la perimetrul orașului și anul 
trecut ne-am făcut auziți la nivel național și internațional. 

Elevii au inițiat două proiecte de protejare a mediului cu care au participat la compe-
tiția Change Architects. Primul proiect, Supereroul 4R – Redu, Reciclează,  Refolo-
sește, Refuză Plasticul,  a câștigat locul I pe țară și ne-a trimis la Nivelul II Accelerare. 
A trebuit să gândim un alt proiect, Deșeurile – cea de-a șaptea resursă,  cu care am 
câștigat tot locul I și o echipă de 15 elevi, care studiau acest opțional, a reprezentat țara 
noastră la Conferința Internațională I CAN – Children’s Global Summit de la Vati-
can, unde copii au prezentat Papei Francisc povestea lor de schimbare a unor mentalități, 
a unor comportamente, a unei școli și a unei comunități.

La Lehliu-Gară, am făcut ca verdele să nu fie doar o culoare, ci un mod de a trăi.
Ioana Rucăreanu, prof. geografie, Școala Lehliu-Gară. Jud. Călărași

În primul rând, un elev sau adult ar trebui să conștientizeze foarte clar modul în 
care stilul lui de viață afectează planeta. Din momentul acela, fiecare persoană trebuie să 
încerce să facă schimbări și să și le asume. Să trăiască mai sănătos și mai verde, să reducă 
folosirea combustibililor care poluează, să refolosească materialele acolo unde se poate. 
Nu în ultimul rând, să selecteze deșeurile și să recicleze. Mi-ar plăcea ca acest opțional să 
fie inclus în toate școlile, atât în limba română, cât și în limba engleză, pentru educarea 
noilor generații.6

Cristina Nechifor, prof. limba engleză, Școala Gimnazială nr.10, Botoșani 

5   Cătălina Murariu și Elena Carmen Pădurean, ed. Ghid pentru proiecte verzi de impact, 2017
6   Articol publicat pe www.vice.com de Iulia Roșu, 20.09.2019 https://www.vice.com/ro/ar-

ticle/8xw5vp/profesoara-din-botosani-care-lupta-pentru-mediu



Special

Parcul Natural Văcărești, fabrica de viață  
a orașului

Dan Bărbulescu

Orașele lumii cresc într-un ritm alert. Până in 2030, peste 68% din populația globului 
va locui în mediul urban (UN, 2018). În Uniunea Europeană acest procent este actual-
mente de 85%. În acest context, pentru tot mai multe zone urbane infrastructura ver-
de - albastră reprezintă o soluție de bază pentru asigurarea rezilienței. Parcul Natural 
Văcărești s-a născut din această nevoie. Parcul este rezultatul unei campanii pornite de 
jos în sus care s-a impus prin puterea și tenacitatea comunității dar și prin perspectiva 
serviciilor pe care parcul le poate livra orașului: suport pentru biodiversitate, reglarea 
mediului ambiental și acces la recreere, dezvoltare cognitivă și educație pentru natură. 
Parcul are capacitatea să se dezvolte ca un model de conviețuire dintre oameni și natură 
pentru secolul XXI, cu beneficii de ambele părți. Provocările următorilor ani legate de 
management, schimbări climatice și viziune de dezvoltare sunt decisive pentru indeplini-
rea acestui obiectiv. 

Istoria proiectului
Pe locul parcului natural Văcărești trebuia să existe un lac. “Lacul Văcărești” a fost 
proiectat de regimul comunist în anii ‘80 cu rol recreativ (spațiu pentru practicarea 
sporturilor nautice) și utilitar (parte a infrastructurii de răspuns la inundații). Trebu-
ia să fie alimentat gravitațional, din Lacul Mihailești, 17 km sud de Capitală. Înainte 
de proiectatul lac, pe locul actualului parc exista un cartier de case și grădini vegheate 
de Mănăstirea Văcărești, monument de secol 17. Casele, grădinile și mănăstirea au 
fost demolate pentru a face loc amenajării hidrotehnice din sud-estul orașului.

Proiectul noului lac n-a fost finalizat. Revoluția din 1989 a blocat definitiv 
investiția si-așa defectuoasă. În locul planurilor mărețe ale regimului comunist a 
rămas un crater din care apa, pompată o singură dată din Dâmbovița, cu prilejul 
vizitei dictatorului Nicolae Ceaușescu, s-a scurs inundând noile cartierele de blocuri 
din vecinătate. 

Beneficiind de o geometrie specifică datorată digului înconjurător, ce a permis 
acumularea precipitațiilor, dar și de prezența foarte sus a apelor freatice, zona s-a 



II. ECOLOGIE EXTINSĂ. STAREA DE SĂNĂTATE A SOCIETĂȚII / 849

transformat treptat dintr-un crater gol într-un spațiu verde, cu bălți și lacuri și în-
tinderi de stuf care au hrănit un lanț trofic viguros, izolat de restul orașului. În 25 
de ani, lacul gol s-a umplut de viață sălbatică: peste 650 de specii dintre care cele 
mai numeroase plantele (330), păsările (170), reptile și amfibieni (11), mamifere 
(13), arbori, vegetație lacustră (69 ha) și luciu de apă (15%). Parcul măsoară 183 de 
ha și reprezintă un metru pătrat de spațiu verde pe cap de locuitor.

Pe data de 11 mai, 2016, Guvernul României, printr-un act salutar de curaj, 
aproba înființarea Parcului Natural Văcărești, primul parc natural situat în mediul 
urban din România. Era consecința unei campanii publice care a durat peste 5 ani. 
Au fost implicate organizații neguvernamentale (Salvați Delta, Kogayon, Ecopolis), 
instituții media (National Geographic) muzee (Antipa, Grădina Botanică), compa-
nii private și zeci de mii de cetățeni. Campania a fost coordonată de Asociația Parcul 
Natural Văcărești, organizația fondată în anul 2014 pentru înființarea și protejarea 
parcului. În anul 2017 asociația devine administratorul legal al parcului printr-un 
contract semnat pe 10 cu Ministerul Mediului. În anul 2018, efortul imens inițiat 
de asociație, alături de zeci de parteneri din societatea civilă, administrație și sec-
torul privat a fost anulat prin noile decizii de modificare a legii ariilor protejate 
care prevăd desființarea administrațiilor de arii protejate deținute de organizații 
neguvernamentale. Ministerul Mediului, prin ANANP - Agenția NAtională pentru 
Arii Natural Protejate devine din 2018 administratorul Parcului Natural Văcărești. 

Servicii ecosistemice
Contribuția capitalului natural la viața comunităților umane este esențială. Această 
afirmație poate fi înțeleasă mai bine mai ales dacă i se oferă și o perspectivă financi-
ară. De exemplu, la nivelul anilor ‘90 valoarea totală a serviciilor oferite de biosferă 
a fost evaluată la o sumă cuprinsă între 16 - 54 de trilioane de dolari pe an (Costan-
za et al., 1997). Aceste evaluări ajută conștientizarea dependenței comunităților 
umane față de ecosisteme și obligă guvernele să includă în deciziile politice valoarea 
intrinsecă a naturii.

Serviciile ecosistemice reprezintă aportul naturii la bunăstarea oamenilor 
(MEA, 2005). Procesele și funcțiile naturii contribuie direct sau indirect la bunăs-
tarea oamenilor prin servicii de suport (formarea solului, fotosinteză), producție 
(materiale, hrană, combustibil), reglare (reglarea climei, a precipitațiilor, a aerului) 
sau servicii culturale (recreere, dezvoltare cognitivă, educație) (TEEB, 2010). 

În spațiul urban, aceste servicii sunt oferite de infrastructura verze - albastră, 
concept care cuprinde vegetația și cursurile de apă din interiorul sau proximitatea 
orașelor (parcuri, zone umede, păduri urbane, arbori stradali, răuri, gărdini, cimi-
tire), proiectate si construite pentru a oferi suport în planuri și la scări felurite: 
străzi, cartiere, regiuni.  (Gómez-Baggethun & Barton, 2013) În spațiul urban, o 
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pondere foarte importantă în viața comunității este avută de serviciile non-ma-
teriale sau culturale (recreere, dezvoltare cognitivă, educație) deoarece sunt mult 
mai ușor perceput de locuitori datorită relației directe și personale dintre cele două 
elemente. Mergem în parc pentru a ne bucura de o oră de liniște, pentru a face 
exerciții fizice sau pentru a asculta cântecul păsărilor și mai puțin pentru a simți 
cum este sechestrat carbonul sau cum sunt filtrate particulele poluante din aer. Dar 
aceasta nu înseamnă că reglarea climei sau a precipitațiilor nu sunt servicii la fel de 
importante pentru comunități. Astfel, pentru a nu se suprapune într-un mod con-
tradictoriu, funcțiile și serviciile produse de infrastructura verde - albastră trebuie 
planificate atent, discutate cu factorii interesați și transformate în politici urbane 
capabile să creeze sinergii care să conducă la dezvoltarea sustenabilă a orașelor (An-
dersson et al., 2015)

Adevărată fabrică de viață
Din punctul de vedere al serviciilor ecosistemice, Parcul Natural Văcărești are o 
dinamică foarte interesantă. Statutul de zonă umedă, suprafața foarte mare și re-
gimul de protecție îl transformă într-o adevărată fabrică de viață pentru oraș. Pe 
lângă biodiversitate, al cărui profil oferă parcului un suport foarte bogat și variat, 
parcul contribuie la îmbunătățirea climatului local prin reglarea temperaturilor, 
filtrarea particulelor fine de praf din aer, reducerea zgomotului, reglarea precipita-
țiilor prin captarea apelor pluviale și retrimiterea lor în pânza freatică. Suprafețele 
verzi întinse, arborii (peste 5000) și luciul de apă permit captarea și sechestrarea 
carbonului din atmosferă și producerea de oxigen prin procesul de fotosinteză al 
plantelor și arborilor. Prin toate aceste servicii parcul are un rol central în reglarea 
micro-climatului local și poate contribui în viitor la atenuarea efectelor schimbări-
lor climatice. 

Serviciile pe care zona o oferă comunității se recunosc și din punct de vedere 
financiar. Prețul caselor și terenurilor din zonă a explodat. Apar complexe reziden-
țiale cu nume inspirate (Delta residence, Nature residence etc), orașul din jurul par-
cului se schimbă profitând de beneficiile aduse de vecinătatea celui mai mare spațiu 
verde al capitalei. Această realitate ne permite să evaluam chiar valoarea financiară 
a proiectului prin calcularea felului în care prezența parcului este ilustrată în pre-
țurile caselor sau ale terenurilor. Calculul n-ar suprinde desigur adevărata valoare a 
parcului, ilustrată mai ales prin servicii non-materiale sau culturale. 

Cel mai important serviciu pe care parcul îl oferă counității este recreerea. Mii 
de iubitori ai naturii și ai liniștii ajung în fiecare an în parc, bucurându-se de pei-
sajul verde - albastru liniștitor, cântecul păsărilor, foșnetul stufului și al frunzelor 
arborilor sau de mirosul înmiresmat al vegetației lacustre. Pentru elevi, profesori și 
studenți, parcul este o veritabilă clasă de școală și un excelent spațiu de cunoaștere 
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a naturii. Educația pentru natură este unul dintre argumentele pentru care Parcul 
Natural Văcărești există. De la înființare, în sutele de evenimentele educaționa-
le organizate în parc au participat mii de elevi, preșcolari sau studenți. Alături de 
educație, parcul a căpătat în ultima vreme un solid profil pentru practicarea activi-
tăților sportive. Zeci de alergători intră zilnic în parc pentru alergare, ciclism, yoga, 
locul devenind deja foarte cunoscut pentru cele două competiții sportive organzia-
te anual: Sun Challenge Văcărești și Bucuresti MTB Race.

Desigur, alături de serviciile oferite, parcul poate “oferi” si deservicii comuni-
tății locale. Șălbăticia parcului nu este acceptată ușor de toți oamenii. Astfel, parcul 
poate fi văzut câteodată ca un spațiu întunecat, neprietenos, un loc care trezește 
anxietate. Alte deservicii pot fi legate de neplăcerile provicate de insecte (țânțari, 
căpușe) sau de polenul plantelor care poate declanșa alergii.

Provocări pentru viitorul apropiat
Înființarea parcului Natural Văcărești în 2016 a fost izbânda societății civile și a 
comunității locale care a reușit să convingă autoritatea publică de utilitatea acestui 
proiect pentru oraș. Dar actul de înființare nu este suficient. Parcul se confruntă cu 
o serie de provocări de a căror abordare și rezolvare depinde succesul proiectului și 
capacitatea sa de a inspira proiecte similare din București și din țară. 

1. Parcul Natural Văcărești are nevoie de un management capabil să integreze 
funcțiile sale pe o platformă comună: zonă umedă cu o biodiversitate foarte dez-
voltată, spațiu destinat recreerii, educației și cercetării, soluție naturală pentru ate-
nuarea schimbărilor climatice. La momentul redactării acestui articol parcul nu are 
paza permanentă, îi lipsesc Regulamentul și Planul de Management iar infrastruc-
tura de vizitare este afectată de valdalisme. Ministerul Mediului, autoritatea care 
adminstrează parcul prin ANANP (Agenția Pentru Arii Naturale Protejate) are res-
ponsabilitatea și are obligația de a iniția și menține un dialog cu toti factorii inte-
resați (administrație locală, organizații neguvernamentale, institutții de cercetare) 
pentru protecția și conservarea parcului.

2. Sinergii și compromisuri între serviciile oferite de parc
Administrația parcului trebuie să găsească soluții de compromis între in-

frastructura necesară dezvoltării serviciilor recreative (aleei, mobilier out-door, fa-
cilități de observare și de educație, informare) și funcția care îi permite parcului să 
contribuie la reglarea climatului local (protecția biodiversității, reconstrucția eco-
logică, extinderea capacității de preluare a apelor provenite din precipitații, perdele 
forestiere). Rezolvarea acestor suprapuneri trebuie să se realizeze prin studii care 
să evalueze nevoia de servicii ecosistemice a vizitatorilor și a comunității locale dar 
și prin studii amănunție asupra capacității ecosistemului (biodiversitate, sol, apă, 
evoluția peisajului).
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3. Schimbări climatice.
Parcul poate fi o soluție pentru atenuarea schimbărilor climei cauzate de creș-

terea temperaturilor. Dar în același timp este și afectat de acestea. Sunt necesare 
soluții care să răspundă diminuării luciului de apă datorat restrângerii precipitați-
ilor, aridizării și eutrofizării. Acestea pot fi aplicate pornind de la râul Dâmbovița 
ce poate oferi aport de apă în perioade secetoase. O altă soluție poate fi aducțiunea 
apelor pluviale din cartierele învecinate. Zone largi ale parcului pot fi transforma-
te în “rain gardens”, adică în spații de primire, stocare și tratare naturală apelor 
pluviale. O altă problemă aflată în strânsă legătură cu schimbarea climatică este 
controlul și managementul speciilor invazive. Testoasa de florida (Trachemys scrip-
ta), soretele (Lepomis gibbosus), papagalul Micul Alexander (Psittacula krameri) sau 
specii de arbori precum cenușerul (Ailanthus altissima), de plante precum ambrosia 
(Ambrosia artemisifolia) sunt specii care au capacitatea de modificare a echilibrului 
parcului și de afectare a acestuia. 

Parcul poate deveni un model de administrare pentru arii protejate sau parcuri 
urbane în România și are capacitatea să schimbe felul în care locuitorii orașului 
București se raportează la natură. Pentru aceasta, curajul care a inspirat actul de 
naștere al parcului, din mai 2016, trebuie să continue și să inspire un management 
hotărârt care să găsească echilibru între conservare, reconstrucție ecologică și re-
creere.
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2) ECOLOGIA MEDIULUI  PSIHO-SOCIAL

Neurourbanism: Orașul și sănătatea mintală

Mădălina Chițac

Se observă la nivel global o tendinţă din ce în ce mai mare spre urbanizare; din ce 
în ce mai mulţi oameni aleg să trăiască în orașe, atrași de nivelul de trai mai ridicat 
pe care acestea  îl oferă, de la infrastructură, la sistemele sanitar și de educaţie, 
până la accesul la evenimente culturale. Se preconizează că până  în anul 2050 
70% din populația globului va locui la oraș. Dar orașul, așa cum este el conceput la 
momentul actual, nu ne este doar benefic:  în metropole  s-a  observat o prevalen-
ţă de aproximativ 1,5 ori mai mare a celor mai răspândite boli psihice: depresia și 
anxietatea, iar schizofrenia este de două ori mai des întâlnită  în mediul urban față 
de mediul rural. Unul dintre liderii noului domeniu care emerge pentru a găsi so-
luţiile acestor probleme, neurourbanismul, afirma: ”Mai ales faptul că se întâmplă 
în același timp o densitate socială mare și o izolare socială puternică, este ceea ce 
are aceste efecte asupra sănătăţii mentale a locuitorilor din orașe” (Pr. Dr. Mazda 
Ali, unul dintre membrii grupului de cercetare a neurourbanismului, din cadrul 
Universităţii de Medicină Charite din Berlin, Departamentul de Psihiatrie și Psi-
hologie).

Afecțiunile „urbane”
Viaţa în comunităţile mici este mult mai sănătoasă pentru psihicul uman: există, în 
general, un sentiment mai mare de apartenenţă la grup tocmai pentru că, fiind mai 
puţini ca număr, oamenii se cunosc cu toții,  își dau mai multă atenţie și importanță 
fiecaruia în parte, deci relaţiile interumane sunt mai pline de încărcătură emotio-
nală. Iar cel mai amplu studiu psihologic făcut vreodată (Harvard Study of Adult 
Development) a demonstrat indubitabil că pentru fiinţa umană cel mai important 
factor al sănătăţii pe toate planurile este conexiunea, relaţiile umane semnificative 
și nu succesul financiar sau public. Oarecum paradoxal, în orașele mari, deși sunt 
mai mulţi oameni, relaţiile dintre ei sunt mult mai superficiale și mai greu de păs-
trat, de aprofundat, din foarte multe motive care ţin de mentalitate și infrastructu-
ră: distanţele mari, traficul intens, programul prelungit al corporaţiilor și al micilor 
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antreprenori, prioritizarea și investirea majoră a timpului în atingerea succesului 
profesional, financiar. 

În același timp, când există atât de mulţi oameni în jurul tău, ai tendinţa să 
nu dai atât de mare importanţă unuia anumit, fiecare devine înlocuibil, atenţia și 
timpul îţi sunt foarte ușor distrase în direcţia relaţiilor facile, comode dar în același 
timp superficiale, pentru că relaţiile cu adevărat semnificative se pot construi doar 
în timp. Astfel se naște un sentiment de izolare; relaţiile de convenienţă nu ne sa-
tisfac decât foarte rar și în foarte mică măsură nevoile emoţionale, iar cercetările 
au relevat că pentru a menţine o relaţie la un nivel de profunzime semnificativă 
este nevoie de întâlniri cel puțin săptămânale, ceea ce este foarte dificil de realizat 
în orașele mari, pe termen lung. Perioade lungi de privare emoțională pot declan-
șa depresia și schizofrenia la persoanele care au astfel de tendinţe, persoane care 
în medii mai benefice nu ar ajunge să aibă un diagnostic și manifestări de natura 
psihiatrică.

Pe de altă parte, orașele mari provoacă anxietate prin ritmul de viaţă mult mai 
alert, prin solicitările mult mai ridicate ale marilor corporaţii de la angajaţii lor, prin 
tendinţa nesănătoasă de a avea un stil de viață dezechilibrat, mai ales când vine 
vorba de profesional versus personal. Oamenii vin în orașele mari pentru a atinge 
succesul, ceea ce duce la  o presiune anxiogenă autoimpusă și chiar încurajată la ni-
vel de bussiness, dacă nu chiar pretinsă. Cabinetele de psihoterapie sunt din ce în ce 
mai pline de clienţi care se plâng de burnout și de atacuri de panică, dar care vor de 
la ei înșiși să devină și mai eficienţi. Profesioniștii doritori de succes ajung cu greu 
să schimbe paradigma în care trăiesc, conștientizând până la urmă că problema 
este foarte rar performanţa lor și cel mai des cerinţele absurde pe care și le impun, 
încercând să ignore faptul că sunt totuși o fiinţă umană cu multe alte nevoi în afara 
celei de a excela profesional.

Intervenții pentru reducerea efectelor psihice negative ale orașelor
În întâmpinarea acestor probleme descoperite, a luat naștere un forum multidisci-
plinar în Berlin, alcătuit din experţi urbaniști, arhitecţi, psihologi, psihiatri, soci-
ologi, futurologi și filozofi care au contribuit cu toţii la crearea unui studiu despre 
cum pot fi îmbunătăţite orașele astfel încât să fie reduse cât mai mult efectele psihi-
ce negative și amplificate cele pozitive. Cercetatorii au exprimat setul de recoman-
dări descoperit de ei în lucrarea numită ”Charta neuro-urbanism”, în 9 capitole: 
densitatea, relaţionarea, spaţiile publice, diversitatea, estetica, segregarea, mobili-
tatea, participarea și cultura.

Densitatea mare a populației din orașe are influențe puternice asupra psihi-
cului uman, atât pozitive, cât și negative. Suntem ființe sociale interconectate și 
printre cele mai mari  nevoi pe care le avem este nevoia de prezența celuilat. Am 



II. ECOLOGIE EXTINSĂ. STAREA DE SĂNĂTATE A SOCIETĂȚII / 855

ales și să colaboram cu ceilalți pentru a atinge un nivel înalt de trai, pentru ca toate 
nevoile din piramida lui Maslow să fie satisfăcute în cea mai înaltă masură și astfel 
să ne bucurăm de viață, nu doar să supraviețuim. În același timp ne este necesară 
și intimitatea, introspecția, liniștea, timpul petrecut cu atenția în interiorul nostru 
pentru a fi cu adevărat în contact cu noi înșine și a conștientiza direcțiile în care 
dorim să ne mișcăm pentru a evolua, a schimba, a deveni cea mai bună variantă 
a noastră. De asemenea, există și partea instinctuală din noi care își cere dreptul 
la spațiul personal, la propriul teritoriu: studiile făcute pe hrana de proveniență 
animală arată că sunt mai sănătoase animalele crescute în spații largi în care au 
libertate de mișcare. La fel, oamenii sunt mai sănătoși dacă au un anumit spațiu 
personal. De altfel, există norme de proiectare a clădirilor care impun existența 
unor anumite dimensiuni a spațiilor pentru fiecare persoană și a unei anumite dis-
tanțe între acestea.  

 Între conectare și autonomie relația de complementaritate este cea sănătoasă 
și nu relația de înlocuire; în aceste condiții, psihicul uman rămâne sănătos dacă 
se afla în control, dacă are libertatea de a alege când și în ce ordine să își satisfacă 
aceste nevoi, în funcție de care dintre ele sunt activate într-un anumit moment.

Decidenții în materie de dezvoltare urbană au astfel de ținut cont de factorul 
densității atunci când permit sau nu anumite schimbări în interiorul orașelor. Dacă 
densitatea ajunge la suprapopulare și lipsă de spațiu, efectul este o creștere a nive-
lului de stres și de agresivitate care se poate manifesta în scăderea randamentului 
profesional, scăderea fertilității și a libidoului, creșterea nivelului de stres resimțit 
și creșterea infracționalității. Un studiu făcut de universitatea Oxford în colaborare 
cu universitatea din Hong Kong a concluzionat că densitatea optimă din punct de 
vedere al sănătatii fizice (există o interdependența clară între sănătatea fizică și 
cea mentală) este de 32 de locuințe pe hectar, pornind de la observația că locuitorii 
orașelor fac mai multă mișcare decât cei din suburbii, care sunt obligați să conducă 
mai mult pentru a ajunge unde au nevoie (densitate mai mică). Bineînțeles că den-
sitatea optimă pentru întreținerea sănătății mentale variază de la o cultură la alta 
și psihicul uman are totuși o arie largă de adaptabilitate, explicându-se astfel cum 
cei care aleg să se mute de la o densitate mai mică la una mai mare se acomodează 
după o perioadă destul de scurtă.

În concluzie, așa cum se afirmă în „Charta of neurourbanism”, densitatea soci-
ală mare este percepută ca fiind pozitivă doar atunci când este aleasă și căutată sau 
când persoana este înconjurată de oameni cunoscuți, în rest este foarte important 
pentru sănătatea mintală a locuitorilor orașelor să le fie respecatate granițele teri-
toriale individuale.

Următoarea dimensiune importantă pentru sănătatea mintală luată în consi-
derare în “Charta of Neuro-Urbanism” sunt relațiile, mai ales că s-a demonstrat 
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deja că singurătatea este asociată cu o creștere a prevalenței bolilor psihice. O struc-
tură stabilă de suport social este un predictor foarte bun pentru recuperare după 
orice boală,  mai ales după episoadele de boală psihică, prin accentuarea sentimen-
tului de apartenență  și de siguranță. Invers, cele mai arhaice structuri neuronale ne 
avertizează asupra pericolului izolării; la nivel inconștient, excluderea socială este 
echivalentă cu condamnarea la moarte, acesta fiind un instinct transmis transgene-
rațional, o soluție înscrisă în gene la care umanitatea a ajuns pentru a supraviețui, 
încă din cele mai vechi timpuri. 

Colin Ellard, cercetător în neuroștiințe cognitive la Universitatea Canadei din 
Waterloo, unde studiază impactul locurilor asupra creierului și corpului, afirma în-
tr-un interviu: ”E adevărat că  în mod normal suntem înconjurați de oameni în 
orașe, deci pare un oarecare mister faptul ca există o epidemie de singuratate (55% 
din populatia Londrei, de exemplu, declară că  simte singurătate relativ des). Dar 
nu este suficient să te afli fizic în apropierea oamenilor ca să  învingi singurătatea, 
mai este necesar și să inițiem un contact autentic, deschis. Și aici apar problemele. 
Pentru mulți dintre noi, cei mai mulți dintre noi, cred, poate fi foarte dificil să tre-
cem peste obișnuința de a fi rezervat (n.a. sau mai mult automatizarea injoncțiunii 
din copilărie ”Nu vorbi cu străinii, e periculos!”) și să ne apropiem de străini”

Un oraș benefic asupra sănătății mintale va incita la relaționare prin faptul 
că va pune la dispoziție spații în care oamenii se pot întâlni și va ține seama și de 
nevoile persoanelor cu risc mare de izolare, cum ar fi cei care sunt proaspăt mutați 
în oraș, bătrânii sau persoanele cu dizabilități.  Astfel, este necesară existența unor 
zone de relaxare  în care ”să nu te simți singur și nici intrus” (Amanda Burden - 
planificator urban, New York) și a unor zone în care se pot desfășura evenimente 
publice care să aducă oameni cu interese comune împreună: concerte, maratoane 
și evenimente de stradă. Mai incită la crearea și menținerea de relații un oraș care 
face facilă deplasarea dintr-un punct în altul, astfel încât o întâlnire cu prietenii să 
nu necesite o investire exagerată de timp sau de finanțe.

Spațiul public ajută la păstrarea sănătatii mentale prin faptul că oferă posibi-
litatea relaxării sau chiar la trăirea unei stări de curiozitate și de uimire la vederea 
frumosului (arhitectural sau ca peisaj) și prin faptul că incită la stabilirea de contac-
te sociale. S-au facut multiple studii care sa ne ajute să înțelegem ce fel de spații ne 
sunt benefice și ce fel de spații au efecte negative asupra noastră, ca ființe umane. 
Cercetătorii din neuroștiințe au concluzionat că ne plac și ne atrag spațiile în care 
ne simțim în siguranța și care ne sunt familiare, spațiile care au un nivel optim de 
complexitate (dacă sunt prea încărcate ne suprasolicită, ceea ce este stresant pen-
tru creier, dar și dacă sunt prea banale ne stresează într-un alt mod, creierul având 
nevoie de stimulare).

 Ceea ce îi atrage pe oameni către anumite spații publice, conform Amandei 
Burden, sunt confortul, ceilalți oameni și vegetația, iar ceea ce ne stresează este 
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pericolul și aglomerația care ne suprasolicită atenția. Tot ea consideră că: ”Un oraș 
de succes este ca o petrecere fabuloasă. Oamenii rămân pentru că se simt minu-
nat.” Un angajat de-al ei, Alexandros Washburn, afirma într-un alt TEDTalk, că poți 
crește foarte ușor calitatea vieții crescând calitatea spațiului urban. El definea spa-
țiul urban ca ”locul unde societatea construiește încrederea și unde ne întâlnim ca 
egali” aceste aspecte având, din nou, efecte pozitive asupra psihicului uman prin 
crearea unei stări de bine, de conectare și de apartenență. Ambii urbaniști ai New 
Yorkului atrag atenția asupra faptului că orașele ar trebui sa fie despre oameni și că 
este necesară lupta pentru păstrarea unui echilibru cu tendințele mai avantajoase 
economic (doar aparent, pentru ca sănătatea costă orașul mult mai mult pe termen 
lung) de a construi în loc de parcuri, spații comerciale sau pentru locuit. Marc Ber-
man, profesor în neuroștiințe la universitatea din Chicago, are o lucrare de doctorat 
în care demonstrează statistic o corelare evidentă între  numărul de copaci de pe o 
stradă și sănătatea locuitorilor ei și altă cercetare științifică prin care demonstrează 
faptul că pacienții din spitale se însănătoșesc semnificativ mai rapid daca rezerva 
lor are vedere la o zona plină de verdeață.

Neurourbanismul mai atrage atenția și asupra riscului de a construi orașe iden-
tice, banale, din dorința de a optimiza costurile de producție și întreținere, din frica 
clienților particulari de arhitectura de a fi judecați pentru că au gusturi diferite, 
curajoase și din cauza multiplelor reguli de construcție care trebuiesc respectate, 
pierzându-se, astfel, aroma locală, identitatea particulară, atmosfera specifică unei 
anumite țări sau culturi. Pragmatismul nu este, în acest caz, atât de eficient pe cât 
s-ar crede; oamenii nu sunt roboți identici și austeri, oricât ar încerca să devină 
pentru a fi mai productivi sau pentru că ar fi mai ușor, mai convenabil. O viață plic-
tisitoare (mediul jucând un rol extrem de important) scade puternic randamentul 
profesional și creativitatea și, implicit, finanțele orașului.

Un alt aspect important în viața unui oraș este diversitatea; fie că ne referim 
la diversitatea locuitorilor ei, fie la diversitatea tipurilor de spații care există în ora-
șe. Diversitatea  are efecte diverse asupra psihicului uman: pe de o parte, instinctu-
al, ceea ce este diferit ne sperie pentru că nu cunoaștem și ar putea reprezenta un 
pericol iar pe de cealaltă parte ne poate incita, ne face curioși. 

În orașele mari, deschise, există o diversitate mare a oamenilor: rase, origine 
etnică, credințe religioase, dizabilități, orientare sexuală, etc. iar spațiul public și 
autoritățile ar trebui să faciliteze exprimarea acestei diversități astfel încât gru-
puri diferite să se cunoască mai bine, să socializeze și astfel să scadă tendința către 
conflicte. Există studii care concluzionează: ”contactul reduce prejudecata” 
- G.W.Allport-1950- și care au descoperit regulile necesare pentru a crește nivelul 
de acceptare în cadrul grupurilor mixte:  membrii trebuie să aibă statut de egalita-
te, scopuri comune, atitudine de cooperare și susținere din partea unei autorități. 
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Astfel, deși diversitatea nu pare o stare armonioasă în mod natural, ea poate deveni 
astfel dacă este implementată activ. Dacă de la nivel de autoritate nu se face acest 
efort există riscuri multiple: posibile stări conflictuale (care cresc nivelul de stres, 
locuitorii simțindu-se în pericol), dar și o lipsă a unor anumite genuri de servicii în 
cadrul orașului, ceea ce duce la proasta funcționare a sa.

Datorită diversității, locuitorii orașelor își pot îmbogăți cunoasterea, perspec-
tiva asupra a ceea ce înseamnă să fii om, asupra vieții; fiecare tradiție ne poate oferi 
acces la catalizatori pentru schimbarea și dezvoltarea proprie. Astfel, globalizarea 
nu ar trebui să sufoce diversitatea, ci din contră, să susțină exprimarea ei cu des-
chidere, orașul asigurând un cadru de respect și valorizare care să ofere confortul 
psihic al locuitorului, indiferent de apartenența la un anumit grup.

Diversitatea  spațiului urban îmbunătățește și estetica orașului. Felul în care 
arată orașul în care trăiești poate schimba  felul cum te simți și ce gândești despre 
viața ta,  poate contribui la  sentimentul de apartenență și de identitate ca locuitor 
al orașului tău și te poate face să te implici mai mult în protejarea și dezvoltarea lui, 
crescând astfel sentimentul de coeziune socială; un oraș cu adevărat de succes este 
un oraș de care locuitorii săi se simt mândri.

Un oraș atractiv din punct de vedere estetic trezește  în locuitori și vizitatori 
sentimente de uimire și curiozitate, ceea ce duce la producerea de noi procese co-
gnitive, scăderea nivelului de stres și posibil la schimbări de perspective. Oamenii 
găsesc ca frumos într-un oraș fie cladirile cu arhitectură interesantă, fie spațiile 
largi, deschise, piețele, fie peisajul natural. Kaplan si Kaplan, în  1982, au selec-
tat 4 factori ai percepției estetice: suficienta complexitate, grad înalt de coerență 
a componentelor, înțelegere ușoară și un anumit grad de mister (care să conducă 
la un grad înalt de dorință de explorare). Tot ei au concluzionat prin studiile lor 
că oamenii se raportează la spațiul natural din interiorul orașului ca la o resursă 
valoroasă care facilitează interacțiunea socială , recreerea si relaxarea, contribuind 
astfel într-o măsură importantă la păstrarea sănătatii mintale. 

Nu mai este de mirare, astfel, faptul că cea mai mare realizare a Amandei Bur-
den este High Line, un parc amenajat pe o linie de tren dezafectată, la înaltime, cu 
care toți newyorkezii se mândresc, dar pentru amenajarea căreia a fost nevoie de 
o luptă asiduă cu interesele politice și financiare din oraș. Este foarte important să 
nu uitam că oamenii își trăiesc viața mai ales prin simțuri, prin emoții, iar mediul 
cu care interacționăm are o influență foarte mare prin stările pe care le activează 
în interiorul nostru: de la perspectiva pragmatică trecem la cea estetică atunci când 
întâlnim spații largi și deschise, spații verzi și arhitectură interesantă, artistică.

Dezvoltarea urbană este totuși condusă mai mult de factori economici decât 
de cei sociali și astfel a apărut riscul segregării, adică un proces de dislocare a 
locuitorilor cu venituri mai mici și împingerea lor către periferia orașului pentru 
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că nu își pot permite să achite chiriile mereu în creștere, mai ales când cartierele 
se renovează. Această presiune economică este un alt factor al creșterii nivelului 
de stres existențial resimțit în orașe și implicit al creșterii riscului de declanșare a 
bolilor mintale.

În unele mari orașe aceast risc al segregării a luat forma unei relocări a cartiere 
întregi și implicit a unor grupuri sociale cărora li s-a îngreunat accesul la serviciile 
urbane centrale; orașele ar trebui însă să apere diversitatea, tradițiile, moștenirea 
culturală  pentru a contribui la construirea de comunități în care locuitorul poate 
trăi sentimente de apartenență și pentru a crește coexiunea socială, aceștia fiind 
factori care protejează locuitorii de apariția sau înrăutățirea bolilor psihice.

Mobilitatea este următorul factor evidențiat ca fiind relevant în “Charta of 
Neurourbanism” pentru că face viața în oraș mult mai dinamică și îi ajută pe oa-
meni să trăiască mai conectați. Problema a apărut atunci când orașele au devenit 
accesibile  mai mult pentru mașini decât pentru oameni, care nu mai au o experi-
ență plăcută în mijlocul poluării (cu noxe, sunete, stimuli vizuali). Studiile arată că 
pentru fiecare 10 minute în plus petrecute pe drumul între casă și serviciu, scade cu 
10% participarea la viața socială, fie ca membru a unui grup, a unei asociații sau ca 
voluntar. Cu cât distanța parcursă zilnic este mai mare și destinațiile mai puțin va-
riate (serviciu-acasă), cu atât mai stresantă, banală și nesatisfăcătoare devine viața 
de zi cu zi, ceea ce crește riscul de boală mintală (mai ales depresie), în special prin 
faptul că activitățile sociale benefice scad.

Înțelegem astfel că există riscul ca efectele benefice ale vieții la oraș să fie re-
simțite doar de cei privilegiați (cei care își permit o locuință într-o zonă centrală) 
iar restul, dacă planul de urbanism nu îi protejează, vor trăi cu stresul provocat de 
trafic și aglomerația din autobuze si metrou și cu frustrările unei vieți trăite cu puți-
ne relații sociale și astfel, cel mai probabil, cu puțin sens și semnificație, deci într-o 
stare emotională nebenefică.

Țările dezvoltate iau în considerare aceste aspecte și au găsit câteva soluții: în 
primul rând o infrastructură ușor funcțională și utilizabilă a transportului public, 
apoi programe de “ride sharing” care să decongestioneze traficul (mașini, taxiuri, 
biciclete, trotinete utilizate la comun) și mai ales închiderea sau limitarea accesului 
mașinilor în zone centrale și promovarea ciclismului și joggingului ca forme de a 
prelua controlul asupra mediului și de a participa activ la sănătatea orașului (pe 
lângă cea proprie), ceea ce duce la o creștere a încrederii în sine, la un sentiment de 
împuternicire și autoresponsabilizare.

O altă formă de a prelua controlul asupra mediului este participarea la luarea 
deciziilor și la implementarea lor în ceea ce ține de dezvoltarea și schimbările care 
se întamplă în orașe, astfel încât oamenii să se simtă împuterniciți, eficienți, încre-
zători și solidari, cu nevoia relațională de impact satisfacută. 
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Un oraș sănătos (format din oameni sănătoși) va oferi locuitorilor oportuni-
tatea să participe la procesul de luare a deciziilor pe plan politic și economic, de la 
nivel micro (își aleg președintele de asociație de locatari și votează implementarea 
de schimbari în cartier sau zonă) până la nivel macro: își aleg reprezentanții po-
litici și sesizează nereguli autorităților, votează pro sau contra unor decizii, aduc  
idei  noi de dezvoltare și îmbunătățire în dezbatere; toate acestea au nevoie de un 
sistem digitalizat a carui implementare ar putea sa aiba costuri mari. Dar costurile 
tratării și managerierii bolii psihice sunt mult mai mari pentru oraș. Din punct de 
vedere psihologic, constientizarea faptului că îmi pot folosi puterea (gândirea, cre-
ativitatea, elocvența) pentru     a-mi îmbunătăți viața este o modalitate sănătoasă 
de a scădea nivelul de stres și de a crește nivelul emoțiilor de coeziune, conectare, 
colaborare, apartenență, importanță personală și împuternicire. 

Coguvernarea prin facilitarea participării locuitorilor orașelor la procesul deci-
zional ar mai putea avea ca efect și păstrarea unicității și individualității orașelor, 
deci de susținere a diversității, evitându-se astfel monotonia creată de tendințele 
globalizării.

A noua dimensiune explicată în ”Charta of neurourbanism” ca fiind relevantă 
pentru îmbunătățirea sănătății mintale din orașe este cultura. Cultura este de fapt 
factorul care face cea mai mare diferența între mediul rural și cel urban în era mo-
dernă. Cultura îi face cel mai mult pe oameni să aleagă să locuiască într-un anumit 
oraș, prin faptul că oferă posibilitatea unei vieți trăite simțind emoții înalte, variate 
și pline de sens și semnificație. 

Teatru, opera, festivaluri, expoziții, evenimente, concerte, petreceri tematice, 
galerii de artă, proiecte culturale, cinematografe... orașul abundă de locuri în care 
curiozitatea este incitată și satisfacută în multe și variate moduri, astfel încât con-
sumatorul de cultură se simte stimulat cognitiv, emoțional și chiar fizic. Cultura a 
dovedit de mult că nu este un lux, ci o necesitate pentru sănătatea psihică, având ca 
efecte trăirea sentimentelor de apartenență (am ales, simțim, ne mișcă același mo-
ment de pe scenă) care le combat pe cele de izolare și singurătate și creșterea flexi-
bilității (intrăm mai ușor în contact cu perspectiva, adevărul altuia prin operele de 
artă, decât prin intermediul realității față de care am putea să ne simțim în pericol 
). Pe de altă parte, orașul poate inspira artiștii prin arhitectura, istoria și identitatea 
sa culturală, prin unicitatea și diversitatea proprie.

Neurologi au înțeles prin studii diverse că genetic oamenii sunt structurați 
(creierul uman) pentru a trăi în comunități de 100-150 de indivizi ca să ne simțim 
în siguranță (așa cum eram organizați când încă trăiam în triburi) dar că oamenii au 
ales totuși ca societatea să evolueze astfel încât să ne intersectăm cu mii de oameni 
în fiecare zi. Acest aspect este explicat prin altă tendință înnăscută a omului spre 
evoluție, expansiune, mereu mai bine, mai mult, mai frumos, întreg și vast. Neuro-
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urbanismul, o știință de nișă, aflată încă la începutul descoperirilor, se străduie să 
înțeleagă unde este, cum se explică și mai ales cum se poate implementa echilibrul 
între individual și global, astfel încât evoluția să fie benefică pentru locuitorul ora-
șului astfel încât și locuitorul să fie benefic pentru orașul lui.



Toxicitatea ambientului public. Confortul psihic  
al cetățeanului. Poluatorii metafizici

Victor Bohuș

Suntem produs eredității și al mediului. Astfel descriu manualele moderne de psi-
hologie originea diferitelor fenotipuri, precum trăsăturile de personalitate, nivelul 
de inteligență, interesele vocaționale, atitudinile și valorile, orientarea sexuală, fe-
ricirea, motivația școlară, preferințele politice și tulburările mintale. [1]

Disputa de secole dintre nativiști și empiriști a fost rezolvată de cercetările 
moderne de genetică comportamentală. Dacă anterior se dezbătea în cercurile aca-
demice dacă ne naștem sau devenim inteligenți, ori dacă ne naștem sau devenim 
extraverți, știința contemporană demonstrează interacțiunea complexă dintre 
gene și mediu în cazul tuturor variabilelor psihologice. Genetica comportamen-
tală investighează influența eredității și a mediului prin evaluarea în mod 
repetat a gemenilor care sunt crescuți împreună, comparați fiind cu gemenii cres-
cuți separat, în medii puternic contrastante. Cu cât se aseamănă mai mult gemenii, 
inclusiv atunci când sunt crescuți separat, cu atât rolul eredității este mai evident. 
Observăm în aceste studii că cei mai asemănători sunt gemenii monozigoți (iden-
tici), indiferent dacă sunt crescuți împreună sau separat, urmați fiind de gemenii 
dizigoți (fraternali); cel mai puțin asemănători sunt copiii neralaționați genetic, 
chiar dacă crescuți împreună.

Relația mediu-personalitate
Faptul că toate variabilele psihologice sunt influențate genetic reprezintă una din-
tre concluziile cel mai amplu documentată și susținută empiric în domeniul psiho-
logiei. Alta este că ereditatea nu explică în totalitate diferențele dintre oameni în 
termeni de personalitate, inteligență sau alte astfel de atribute [2]. Celălalt factor 
este mediul, în mod special mediul neîmpărtășit, adică acele influențe și modele 
care sunt unice fiecărui frate în parte. De exemplu, fiecare frate poate avea antu-
rajul propriu, poate avea unii profesori diferiți, care le marchează parcursul, plus 
alte evenimente de viață specifice unuia și nu celuilalt. În cazul celor mai multe 
atribute psihologice, mediul contribuie cu aproximativ 50% la diferențele 
fenotipice dintre oameni [3].
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Putem agrea, așadar, că mediul contează – întotdeauna. Spre deosebire de ere-
ditate, este un factor care poate fi schimbat prin educație, politici publice, campanii 
de conștientizare și alte inițiative menite să modeleze proactiv comportamentul 
uman. Este totodată adevărat că nu toate influențele de mediu sunt reversibile, 
respectiv că altele, precum cultura, sunt dificil de modificat. Acest lucru care este 
important de conștientizat pentru a putea genera un plan de acțiune inteligent și 
realist. Primul pas este înțelegerea relației dintre factorii de mediu și fenotipul pe 
care îl avem în vedere.

Factorii de poluare ai bunăstării psihologice
La fel este valabil și în cazul bunăstării psihologice. Aceasta este un concept mul-
tifațetat care se referă la o stare afectivă pozitivă, caracterizată de un nivel ridicat 
al satisfacției cu viața, valorizarea propriilor interese și competențe, trăirea con-
secventă a valorilor personale și împărtășirea experiențelor în contextul unor re-
lații sociale de calitate [4]. O persoană fericit este o persoană care se amuză și se 
distrează, are parte de activități distractive, își cunoaște pasiunile și punctele forte 
și investește activ în ele, este conștientă de grila sa axiologică și se comportă în 
consecință, respectiv se bucură de relații în cadrul cărora resimte frecvent emoții 
pozitive, cum ar fi entuziasmul, dragostea și veselia.

Bunăstarea psihologică este ea însăși influențată genetică. Până la 50% din di-
ferențele dintre oameni în termeni de nivel al fericirii se datorează diferențelor la 
nivel genetic [5]. Este important de amintit faptul că genele nu reprezintă însă un 
destin implacabil, ci o serie de tendințe, predispoziții și înclinații, a căror expresie 
este apoi întărită sau inhibată de factorii de mediu. Indiferent de nivelul de bază 
de la care plecăm în viață pe fondul moștenirii genetice, există o serie de concepții 
de viață și alte elemente culturale care interferează cu nutrirea sentimentului de 
fericire.

Există în cultura contemporană o serie de prescripții despre cum putem fi feri-
ciți. De exemplu, dacă atingem un statut socio-economic ridicat, atunci vom fi mai 
fericiți. Dacă vom avea copii, atunci vom fi mai fericiți. Dacă ne căsătorim, atunci 
vom fi mai fericiți. Toate acestea fac parte din „înțelepciunea colectivă” și sunt în-
curajate, explicit sau tacit, în jurul nostru. Ce arată însă cercetarea din psihologia 
pozitivă este o imagine mai nuanțată [6]. Căsătoria se asociază într-adevăr cu un 
nivel mai ridicat al bunăstării psihologice, chiar până la 15-20 de an după căsătorie, 
însă cu condiția ca partenerul de cuplu să fie simultan un prieten foarte bun. Re-
lația dintre fericire și resursele financiare este mai complicată. Se constată 
diferențe mari între persoanele aflate în sărăcie și persoanele cu venituri medii sau 
peste medie, însă odată ce ajungem la un nivel acceptabil de trai și nu mai avem gri-
ja zilei de mâine, incrementul de resurse financiare nu se traduce într-un increment 
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de bunăstare psihologică. În ceea ce privește copiii, studiile relevă rezultate mixte 
în ceea ce privește relația cu fericirea părinților, însă efectul global este ușor nega-
tiv și pare să nu se risipească nici după ce copilul se mută de acasă la maturitate. În 
mod evident, trebuie separat discursul descriptiv de cel prescriptiv, astfel încât nu 
putem deriva judecăți în termeni de bine sau rău în funcție de astfel de statistici. 
Este totodată important să înțelegem implicațiile lor și să facem o alegere conștien-
tă mai degrabă decât una bazată pe presiunea socială.

Un alt factor de „poluare” ce afectează bunăstarea psihologică este 
stigma asociată dificultăților emoționale și comportamentale cu care cei 
mai mulți dintre noi se confruntă în cursul vieții. Este amplu promovată o 
versiune distorsionată a psihologiei pozitive, potrivit căreia trebuie să ne stabilim 
ca scop căutarea fericirii și chiar să avem emoții pozitive în cea mai mare parte a 
timpului; emoțiile negative sunt patologizate și abordate ca o problemă care tre-
buie înlăturată. Or ce arată psihologia, în mod special pe linia evoluționistă a do-
meniului, este că emoțiile negative au, la bază, o funcție adaptativă [7]. Așa cum 
durerea este o stare neplăcută, dar adaptativă, la fel și emoțiile negative servesc un 
scop. De exemplu, anxietatea este reacția normală în fața pericolelor, fie ele reale 
sau percepute. Anxietatea stimulează un răspuns adaptativ de evitare a stimulilor 
amenințători pentru a ne conserva integritatea fizică, pentru a minimiza riscurile și 
pentru a ne proteja reputația în fața unui pericol social. Similar, tristețea și depre-
sia reprezintă reacții normale în urma unei pierderi, precum decesul unei persoane 
apropiate, despărțirea de partenerul de cuplu sau pierderea locului de muncă ori 
a statutului. Este o stare afectivă care ne motivează să ne retragem, să ne conser-
văm energia, să reflectăm, să reevaluăm. Ambele emoții luate drept exemplu sunt 
inconfortabile, iar oamenii tind să caute ajutor sub diverse forme pentru a le gesti-
ona atunci când se cronicizează sau când sunt disproporționat de intense. Cu toate 
acestea, atitudinile ostile din societate față de emoțiile negative nu fac, paradoxal, 
decât sa le accentueze. Unde avem nevoie de înțelegere, compasiune, validare și as-
cultare, ne lovim de prejudecăți și stigmă socială, asociată dificultăților emoționale. 
Unde factorul uman ar trebui să fie terapeutic, ajunge să fie iatrogenic.

Stigma socială asociată tulburărilor mintale este și ipocrită. Pe de o 
parte, peste 80% dintre noi riscă, până la vârsta de 38 de ani, să dezvolte o tulbu-
rare mintală diagnosticabilă, precum tulburarea de anxietate generalizată, tulbu-
rare de anxietate socială, tulburarea depresivă majoră și abuzul de substanțe [8]. 
Pe de altă parte, blamăm persoanele cu depresie ca fiind slabe de înger sau lipsite 
de voință, iar pe cele cu anxietate le considerăm lașe ori agasante. Statistica pri-
vind prevalența tulburărilor psihiatrice poate să fie șocantă, inclusiv dacă luăm în 
considerare prevalențele raportate în Manualul de statistică și diagnoză a tulbură-
rilor mintale (DSM-5). Dezavantajul multor studii de prevaneță este faptul că ele 
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sunt retrospective. Cu alte cuvinte, ele evaluează frecvența sindroamelor clinice pe 
baza amintirilor raportate de participanții la studii, ceea ce poate aduce după sine 
multiple distorsiuni mnezice. Studiul citat anterior este un unul de tip cohortă și 
longitudinal, în care peste 1000 de copii născuți în anii 1970 în Dunedin, Noua 
Zeelandă, au fost evaluați prospectiv în mai multe rânduri, constatându-se în timp 
real tulburările psihiatrice. „Anormalul” este normal.

Un factor social care impactează negativ sănătatea mintală și, mai ge-
neral, satisfacția cu viața, sunt diferitele abordări pseudoștiințifice promovate pe 
piață ca remedii pentru tulburările mintale. Într-o țară slab alfabetizată ști-
ințific [9], în care oamenii aderă simultan la doctrina religioasă și la superstiții, 
capacitatea cetățeanului de rând de a distinge o abordare validată științific de una 
experimentală sau chiar infirmată de dovezile empirice este cu atat mai limitată. 
Societate este îmbâxită de concepții schizotipale [10] – teorii și practici bizare, ba-
zate pe asocieri insolite, gândire magică și identificarea unor tipare acolo unde nu 
există. Astfel au luat anvergură terapii cu îngeri, cu cristale, homeopatia sau alte 
practici pseudoștiințifice, fundamentate pe teorii neplausibile sau invalidate de 
cercetare, dar care rămân credibile în mentalul colectiv. Astfel, persoanele care se 
confruntă cu depresie, anxietate sau altă problemă psihiatrică ajung să se priveze 
de intervenții bine documentate, precum psihoterapia cognitiv-comportamentală 
– prototipul intervențiilor psihosociale susținute de dovezi din cercetare, la nivel 
internațional.

În concluzie, bunăstarea psihologică sau fericirea este un fenotip psihologic 
care depinde parțial de ereditate, parțial de mediu. Influența mediului constă atât 
în evenimentele de viață, cât și în cultura în care ne dezvoltăm, iar aceasta poate 
să cuprindă o serie de idealuri, prescripții sau idei dominante care interfe-
rează cu bunăstarea psihologică, precum miturile legate de ce ne face feri-
ciți, stigma socială asociată tulburărilor mintale și gândirea schizotipală. 
Acești poluatori metafizici pot fi – și este reponsabilitatea noastră – con-
tracarați prin prin educație, politici publice, campanii de conștientizare și 
alte inițiative civice sau guvernamentale. Este important ca acestea să reite-
reze înțelepciunea filosofilor, anume că fericirea autentică nu poate veni decât din 
interior, având în mod consecvent activități plăcute și distractive; investindu-ne 
punctele forte în proiecte personale; o viață ghidată de valorile personale; relații de 
calitate, în contextul cărora să trăim emoții pozitive împărtășite.
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Cum am ajuns să ne simțim singuri pe o planetă 
suprapopulată?  
Paradoxul lumii hiperconectate

Mădălina Sava

Măsurile de izolare socială luate recent ca urmare a pandemiei ne-au pus pe mulți 
dintre noi față în față cu gândurile noastre. Nu mai sunt disponibile multe dintre 
mecanismele de coping pe care le utilizam până recent pentru a nu intra în contact 
cu emoțiile neplăcute și atunci ne putem aștepta  la o accentuare la nivel global a 
simptomatologiei de anxietate, depresie și chiar în unele cazuri de sindrom de stres 
post-traumatic. Dincolo de aspectele pragmatice și consecințele economice care con-
tribuie la un nivel ridicat de stres (reduceri de salarii, pierderea locului de muncă, 
șomaj, incertitudine cu privire la viitor, insecuritate financiară), există consecințe 
psihologice pur și simplu ca urmare a lipsei contactului cu persoanele apropiate.

Singurătatea, ca proces biologic
Însă faptul că singurătatea se poate accentua acum, în contextul izolării sociale, 
nu înseamnă că această problemă nu exista și înainte. Fenomenul singurătății nu 
trebuie interpretat într-o paradigmă abstractă, filosofică, întrucât orice proces psi-
hologic este, în esență, biologic, iar singurătatea nu face excepție. În rândul per-
soanelor care se simt singure, există o incidență mai ridicată a hipertensiunii, un 
nivel mai ridicat al colesterolului și o incidență mai ridicată a obezității Se pare că 
singurătatea crește nivelul cortizolului și reduce efectele dopaminei, acel neuro-
transmițător care e asociat cu capacitatea de a simți plăcere în urma activităților 
desfășurate [1].  Nivelurile ridicate de cortizol menținute pe termen lung sunt aso-
ciate cu depresia și anxietatea, cu tulburări digestive, tulburări cardio-vasculare, 
probleme de somn și cu creșterea în greutate [2]. Singurătatea este un factor de risc 
semnificativ pentru mortalitate, egal cu sau chiar mai mare decât fumatul, obezita-
tea, sedentarismul, mediul poluat sau consumul excesiv de alcool. [3].

Cum ne-a îndepărtat mediul social curent de mediul social ancestral
Oamenii din prezent au fost supuși unui amplu proces evolutiv, iar corpurile noas-
tre nu au suferit modificări semnificative de sute de mii de ani. Am trăit în triburi 
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nomade de vânători-culegători cea mai mare parte a existenţei noastre și, astfel, 
ne-am dezvoltat și adaptat la acel stil de viață. Mediul social curent reprezintă o 
abatere de la mediul social ancestral. În societățile de vânători-culegători exista o 
coeziune socială mult mai puternică, iar timpul petrecut singur era aproape inexis-
tent [4]. 

Discrepanța între mediul în care ne-am dezvoltat ca specie și mediul în care 
trăim astăzi este strâns legată și de prevalența în creștere a depresiei. Depresia a 
fost declarată în 2017 prima cauză a dizabilității la nivel global de către Organizația 
Mondială a Sănătății. 

Observăm o creștere a depresiei la tranziția de la societăți de vânători-culegă-
tori la societăți agriculturale, cum este cazul tribului Ik din Uganda [5] și o creștere 
a nivelurilor depresiei odată cu modernizarea în mai multe societăți din Africa și 
America de Nord, într-o formă dependentă de doză [5] – cu cât o societate se mo-
dernizează mai mult, cu atât ratele depresiei tind să crească. Mai mult decât atât, 
ratele depresiei sunt mai mari în mediile urbane decât în mediile rurale, unde există 
comunități mai strânse și supraviețuirea depinde de colaborare [5].

Oamenii sunt, prin definiție, ființe sociale, zoon politikon, iar tranziția către au-
tonomie vine cu niște costuri. “În realitate, oamenii au târât un corp cu o lungă  istorie 
hominidă într-un mediu supra-alimentat, subnutrit, sedentar, lipsit de lumină solară, 
lipsit de somn, competitiv, inechitabil, ce predispune la izolare socială, iar aceste lucruri 
au consecințe grave”, spune Hidaka [5]. 

Faptul că avem un corp pregătit pentru un alt mediu față de cel în care trăim 
acum nu înseamnă că trebuie să ne întoarcem în savană, însă ne poate aduce înțe-
legere cu privire la aspectele din viaţa noastră la care trebuie să fim atenți pentru 
a ne păstra echilibrul. Relațiile sociale reprezintă unul dintre cele mai importante 
astfel de aspecte. 

Suntem construiți pentru a trăi în comunități, creierul nostru recunoaște de 
la cele mai fragede vârste concepte cum sunt corectitudinea sau altruismul, con-
cepte ce au sens aproape exclusiv într-un context social. Nevoia de afecțiune, de 
a fi conectat cu celălalt este una de bază, iar neîndeplinirea ei ne afectează uneori 
irecuperabil – cum este cazul copiilor crescuți în orfelinatele din România din anii 
’90. Acești copii deprivați de afecțiune, al căror creier era redus în dimensiune față 
de creierul unor copii sănătoși de aceeași vârstă, au prezentat deficite cognitive și 
afective care nu au mai putut fi recuperate niciodată. 

Depresia, semnalul de alarmă care anunță izolarea socială
Mai mult decât atât, o altă ipoteză evoluționistă legată de depresie presupune ideea 
că disconfortul asociat cu depresia ar fi evoluat ca un semnal de alarmă al organis-
mului pentru momentele de izolare socială, astfel încât să poată fi mobilizate stra-
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tegii pentru reintegrare în grup. Asta pentru că pentru mult timp, supraviețuirea 
individului a depins de apartenența la un grup și de cooperarea bună din cadrul 
unei comunități, [6]. Sigur că aceasta este doar una dintre ipoteze, iar factorii im-
plicați în dezvoltarea unei tulburări mintale sunt multipli și țin atât de trăsăturile 
și vulnerabilitățile individuale, cât și de riscurile din mediu, dar asta nu face mai 
puțin adevărat faptul că din punct de vedere biologic am evoluat în așa fel încât să 
fim vigilenți cu privire la poziția noastră în cadrul mediului social în care ne aflăm. 

Singurătatea poate fi conceptualizată ca un dezechilibru între un necesar al 
interacțiunii sociale și nivelul de interacțiune socială în care este, de fapt, angajat 
individul [7], în sensul în care, dacă interacțiunea socială este mai scăzută decât ar 
avea nevoie individul, acesta se va simți singur. În sens opus, dacă un individ este 
implicat în mai multe interacțiuni sociale decât ar simți nevoia, apare un fenomen 
de supra-stimulare. 

Însă nu doar cantitatea contactelor sociale este implicată în reducerea senti-
mentului de singurătate, ci și calitatea acestora. Ne putem simți singuri și într-o 
mulțime, și la un click distanță de sute de persoane, și la câțiva centrimetri distanță 
de persoana iubită. De altfel, o serie de studii [8] care investighează rolul împărtă-
șirii emoțiilor cu alte persoane arată faptul că nu există asocieri între cât de mult 
sunt discutate aceste emoții și recuperarea emoțională percepută după un eveni-
ment emoțional intens. Practic, doar pentru că le povestim multor persoane ceea 
ce simțim nu ne ajută în mod direct să ne recuperăm emoțional după o experiență 
emoțională intensă. 

Se pare că nu este suficient să avem un cerc social larg sau să ne exprimăm pur 
și simplu emoțiile față de un număr mare de persoane. Calitatea interacțiunilor so-
ciale joacă un rol important în starea de bine. În același articol [8] se arată faptul că 
în opt studii independente, experiențele emoționale sunt împărtăsite cu alte per-
soane în proporții ce variază între 88% și 96% din cazuri, proporții independente 
de vârstă, gen, cultură, de tipul sau valența emoției (pozitivă sau negative). Mai 
mult decât atât, în 60% din cazuri, experiențele emoționale sunt împărtășite în 
aceeași zi în care au fost sunt trăite. În segmentul de vârstă cuprins între 40 și 60 
de ani, femeile păstrează o rețea socială solidă în care vorbesc despre experiențele 
lor emoționale, în timp ce bărbații tind să vorbească despre asta doar cu partenera 
de viață. 

Rolul tehnologiei și al internetului raportat la singurătate  
este unul încă neclar
Un studiu longitudinal realizat pe două eșantioane de adulți (40-64 de ani, activi 
și 65-85 de ani, post-pensionare) indică o creștere a singurătății asociată cu utili-
zarea generală a internetului. Cu toate acestea, contactarea online a prietenilor și a 
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familiei reprezintă un factor protector împotriva singurătății, cel puțin în grupa de 
vârstă 40-64 de ani [9]. Un alt studiu [10] sugerează că apare o scădere a singurătă-
ții odată cu creșterea numărului de postări pe Facebook, prin creșterea conexiunii 
zilnic cu prietenii din rețeaua socială. Acest efect apare independent de feedback-ul 
social direct (răspunsurile) primit.

Deși singurătatea a fost asociată în trecut cu utilizarea problematică a inter-
netului, rezultatele unui studiu care a luat în considerare mai mulți factori (starea 
de bine psiho-socială, credințele referitoare la comunicare) care prezic efectele ne-
gative ale utilizării internetului indică faptul că asocierile trecute între utilizarea 
problematică a internetului și singurătate sunt interpretate greșit și că variabila 
confundată în acest caz este anxietatea socială. Altfel spus, anxietatea socială pre-
zice, de fapt, efectele negative ale utilizării internetului, nu singurătatea în sine. 

E nevoie de mai multe studii pentru a clarifica relațiile intre modul în care uti-
lizam internetul și singurătate. Este mai relevant exact ce fac oamenii online, să fie 
luate în considerare comportamente specifice, în loc să fie perceput internetul ca 
un instrument omogen. 

Pe scurt, paradoxul singurătății într-o lume hiperconectată este unul doar apa-
rent. Există o discrepanță majoră între mediul în care ne-am dezvoltat ca specie, 
reprezentat de triburile de vânători-culegători, și mediul actual, unul hipercompe-
titiv, care încurajează o viață pe fast-forward. Avem astăzi un număr mare de cone-
xiuni sociale care ar fi fost de neconceput pentru strămoșii nostri, dar care rămân 
superficiale, ca urmare a timpului redus dedicat lor și dedicat reflecției. Internetul 
este un instrument care deși catalizează conexiunile sociale, în același timp susține 
viteza cu care ne trăim viața.  

Toate aceste lucruri conduc la o distanțare emoțională față de celălalt. la o creș-
tere a singurătății percepute, ceea ce are efecte drastice asupra sănătății. 

Antidotul este reprezentat, astfel, de o reorientare a atenției către relațiile cu 
ceilalți, de o investiție deliberată, asumată, conștientă, ce implică timp și efort, 
pentru dezvoltarea lor. 
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Depresie, anxietate, schizofrenie: De ce ne afectează 
orașul echilibrul mental și cum regândim peisajul urban 
ca izvor de sănătate psihică?

Iris Gogorici 

De ce un articol despre traiul în mediul urban și despre cum ne afectează acest spa-
țiu echilibrul mental?

Pentru că aproximativ 55% din populația planetei trăiește în acest moment în 
orașe și se preconizează că, până în 2050, aproximativ 68% dintre noi vom locui, 
trăi și munci în mediul urban. Pentru că, în încercarea de a acomoda cât mai mulți 
oameni, cu costuri cât mai mici, orașele s-au transformat în aglomerări de clădiri, a 
căror arhitectură și amplasare în spațiu nu mai țin cont de nevoile celor care popu-
lează spațiul urban, de starea de bine a acestora și de implicațiile pe termen lung ale 
traiului într-un spațiu disfuncțional, care izolează indivizii și le limitează accesul la 
interacțiune socială, la natură, la activități esențiale pentru starea de bine fizică și 
psihică.

Orașul, indicator al echilibrului psihic al locuitorilor
În condițiile în care, la nivel mondial, unul din patru indivizi se confruntă sau se va 
confrunta, pe parcursul vieții, cu probleme de natură psihică – depresie, anxietate, 
schizofrenie sau alte psihoze – care constituie cauza principală a dizabiltăților pe 
termen lung, s-a pus întrebarea ce anume generează acest gen de probleme. Sur-
prinzător sau nu, un număr semnificativ de studii a ajuns la concluzia că viața în 
oraș ne afectează sănătatea mintală și, implicit, echilibrul psihic, problema mani-
festându-se în ambele direcții - traiul în centre urbane afectează sănătatea psihică a 
locuitorilor, iar aceasta, la rândul său, are un impact uriaș asupra orașului. 

Chiar dacă există numeroase studii în acest sens, problema fiind una care pre-
ocupă specialiștii și cercetătorii din diverse medii, în materie de sănătate publică 
atenția este, cel puțin la acest moment, distribuită aproape exclusiv către sănăta-
tea fizică și deloc către cea psihică. Și asta în condițiile în care, conceptul de oraș 
sustenabil nu poate fi dezvoltat și implementat fără a lua în calcul măsuri viabile 
pentru asigurarea stării de bine psihic a celor care populează orașele/centrele ur-
bane.
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Algoritmul factorilor care determină bunăstarea psihică
Cum și de ce impactează traiul în mediul urban echilibrul psihologic al indivizilor? 
Putem vorbi aici de suma mai multor factori, care acționează ca variabile ale unui 
algoritm complex, dintre care îi vom trece în revistă pe aceia care s-a dovedit că au 
cel mai mare impact asupra stării de bine generale și a bunăstării psihice a celor care 
trăiesc în orașe.

•  Un prim factor îl constituie supraaglomerarea, din ce în ce mai accentuată, 
care, în mod paradoxal, se asociază cu creșterea semnificativă a procentului celor 
care trăiesc singuri, de la 6%, în 1972, la 12%, în 2008. Chiar dacă poate părea 
un element nu foarte semnificativ,  specialiștii cataloghează singurătatea ca factor 
de risc esențial în afecțiunile psihice. Spre exemplu, deși mecanismele de risc ale 
schizofreniei pare că au mai degrabă o bază genetică, indivizii care se nasc și cresc 
în mediul urban prezintă un risc dublu de dezvoltare a acestei afecțiuni psihice, 
precum și a altor afecțiuni din sfera psihozelor.

•  Designul urban reprezintă o altă variabilă a algoritmului și este, din fericire, 
o variabilă asupra căreia se poate interveni, relativ ușor, pentru asigurarea unor 
condiții de viață armonioase. Organizarea orașului după principiile designului urban 
inteligent poate contribui la rezolvarea unor probleme cu impact major asupra echi-
librului psihic al locuitorilor, cum ar fi timpul liber, oportunitățile de interacțiune 
socială și creare de rețele sociale noi, siguranța și intimitatea, accesul la natură și 
spații verzi, accesul la spații pentru activități fizice și sport, conectarea indivizilor 
în cadrul comunității, sentimentul de apartenență la comunitate.

•  Arhitectura orașului și felul în care acesta este organizat au, de asemenea, im-
pact direct asupra stării de bine a locuitorilor și a echilibrului psihic al acestora. Spre 
exemplu, punerea la dispoziția rezidenților a mai multor zone pietonale (“bumping 
spaces”) - zone în care te poți întâlni și interacționa cu oameni, poate avea rezultate 
pozitive semnificative. Tot în sfera arhitecturii întâlnim conceptul de “monotonie” 
urbană, care face referire la arhitectura superficială a orașelor cu fațade neatrăgă-
toare ale clădirilor, fără elemente care să îți atragă atenția, la lipsa spațiilor în care 
poți vedea elemente interesante de decor la intrarea în clădiri, la lipsa elementelor 
de interes pe trotuare (chioșcuri de ziare, tonete la care se vând produse etc.). Toate 
acestea generează plictiseală, monotonie, și au impact asupra stării de bine a celor 
care trăiesc în centre urbane cu arhitectura orientată strict către funcționalitate și 
deloc către confortul vizual, estetic și emoțional al celor care accesează aceste spații 
sau care trăiesc în ele. Un exemplu de studiat în acest sens este cel al orașului Tokyo, 
unde se încearcă și se reușește transformarea unui oraș supraaglomerat, înt-unul 
mai “prietenos”, mai puțin monoton și mai în armonie cu locuitorii săi.

•  Mergând mai departe, la capitolul variabile asupra cărora edilii pot interveni 
relativ ușor, este dovedit științific că zonele verzi au un impact major asupra stării de 
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bine psihic a oamenilor. Există, în acest sens, teorii - Attention Restoration Theory 
(ART) - care argumentează științific faptul că natura poate avea un impact sem-
nificativ asupra capacității de concentrare și asupra nivelului atenției, petrecerea 
timpului în natură putând ajuta la recuperarea capacității de concentrare necesară 
pentru rezolvarea unor sarcini cognitive complexe, cum sunt, spre exemplu, exer-
cițiile matematice. Concluzia simplă a consultării rezultatelor unor astfel de studii 
este că, dacă expunerea la natură, petrecerea timpului în natură, existenta spațiilor 
verzi ușor accesibile, poate ajuta la recuperarea unor afecțiuni din sfera epuizării 
cognitive, cu siguranță aceasta poate avea un impact pozitiv similar și asupra altor 
zone ale activității psihice, emoționale și cognitive, a oamenilor. Un concept intere-
sant, dezvoltat și implementat în încercarea de a compensa lipsa naturii din marile 
centre urbane, mai ales în zonele sufocate de clădiri uriașe de birouri, este acela 
de natură “tehnologică”(technological nature), respectiv reprezentări ale naturii prin 
intermediul tehnologiei - spre exemplu, “fereste” sub forma unor ecrane, pe care 
sunt proiectate imagini din natură, care încearcă să compenseze lipsa ferestrelor 
în unele spații de birouri. Era cumva de așteptat ca în epoca tehnologizării tuturor 
palierelor vieții să apară și un astfel de produs. Se pune însă întrebarea dacă func-
ționează, dacă acest “surogat” de natură poate înlocui cu succes originalul, contri-
buind la optimizarea stării de bine a indivizilor? Răspunsul este da, într-o oarecare 
măsură, însă tehnologia nu poate înlocui expunerea la natura reală și nici nu poate 
genera beneficii similare. Avem în continuare nevoie de spații verzi în orașe, sufici-
ent de generoase și ușor accesibile de către toți locuitorii.

•  O altă variabilă, mai subtilă și mai greu de abordat și de gestionat, o consti-
tuie inegalitatea socială, rezultantă directă a diferențelor de statut social, semnifica-
tiv mai prezentă în mediul urban, decât în cel rural. Aceasta pare a avea un impact 
major asupra stării de bine a oamenilor și, implict, asupra sănătații psihice a acesto-
ra, deoarece încurajează competiția, mai degrabă decât colaborarea, și contribuie la 
creșterea nivelului de anxietate socială, evaluarea statutului social afectând nivelul 
hormonilor implicați în mecanismul stresului.

Cum ar putea fi abordat procesul de armonizare a locuitorilor centrelor 
urbane cu spațiul în care trăiesc?
Un prim pas al fi acela al integrării conceptului de sănătate mentală în procesul de 
planificare urbană ca element esențial, de care ar trebui să se țină cont, nu doar din 
perspectiva a CE trebuie făcut, ci mai ales din perspectiva a CUM poate fi pus în 
practică.

În acest sens, înființarea unor entități dedicate studierii impactului pe care 
designul și planificarea urbană îl au asupra sănătății mentale a rezidenților, și ela-
borării de soluții viabile, personalizate și argumentate, este un demers absolut obli-
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gatoriu. Fără studii dedicate, care să analizeze elementele specifice unui anumit 
spațiu și celor care îl populează, orice soluție de îmbunătățire este doar o tentativă, 
consumatoare de resurse și fără rezultate pozitive garantate.

În încheiere, este de menționat că un demers elaborat pe această tema ar tre-
bui, cu necesitate, să reunească specialiști din mai multe domenii și să facă referire 
la concepte-cheie precum: timp social - timpul petrecut cu familia și prietenii; well-
being - starea de bine; sănătate publică - o componentă esențială în designul urban; 
anxietate socială.



Violența în societate și în familie.
Cum redăm încrederea femeilor abuzate?

Mihaela Andreianu

Violența domestică este larg răspândită în societatea contemporană, fiind întâlnită 
atât la nivel global, cât și la nivel european și național, fără nicio diferență în ceea 
ce privește categoriile sociale afectate, iar consecințele acesteia sunt grave asupra 
sănătății, calității vieții și bunăstării victimelor și familiilor lor. 

De altfel, acest flagel reprezintă nu numai o problemă socială și una de sănătate 
publică, dar, în egală măsură, și o problemă a nerespectării și a încălcării drepturilor 
omului iar, multitudinea de forme pe care le poate îmbrăca relevă complexitatea sa 
și solicită intervenția activă și directă a tuturor autorităților naționale responsabile 
și a societății civile, atât în ceea ce privește acordarea măsurilor de sprijin diversifi-
cate, a protecției integrității personale a victimelor, cât și protejarea intereselor lor 
sociale comune, precum libertatea și demnitatea persoanei. 

Violența domestică – o formă de violență de gen
În același context, din perspectiva Convenției de la Istanbul, violența domestică 
este recunoscută ca fiind o formă de violență de gen, în sensul în care aceasta se 
îndreptă în mod preponderent asupra femeilor având la bază discriminarea, și tre-
buie să fie foarte bine înțeleasă de către toți factorii responsabili pentru a asigura 
o foarte bună colaborare la nivel interdisciplinar și implicarea pro-activă a tuturor 
profesioniștilor cu atribuții în domeniu.

Din aceste considerente, intervențiile factorilor de decizie în acest domeniu 
pornesc de la o serie de constante sociale importante care compun imaginea de 
ansamblu a fenomenului, printre care se află: destructurarea accentuată a valorilor 
și relațiilor familiale, vulnerabilitatea crescută a unor categorii sociale(copii, femei, 
persoane vârstnice), menținerea unor mentalități și stereotipuri, nivelul crescut de 
toleranță la acest fenomen din partea membrilor societății, sentimentul de culpa-
bilitate, rușine sau teamă de stigmatizare din partea victimelor. 

Deși, principala funcție a familiei trebuie să fie aceea de a oferi membrilor săi 
securitatea de care aceștia au nevoie pentru valorificarea potențialului personal, 
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din nefericire, în realitate, familia este locul în care se observă frecvența cea mai 
mare de violență, fie că este această violență îndreptată împotriva femeilor, copiilor 
sau persoanelor în vârstă. 

Europa și violența domestică
Aceste tipuri de violență, deseori lipsite de vizibilitate și sub raportate, se dezvol-
tă potrivit unui ciclu în care cele două caracteristici determinante, intensitatea și 
frecvența, cresc odată cu trecerea timpului. Fiecare caz de violență domestică este 
foarte complex și necesită o analiză atentă în vederea elaborării unor planuri de 
intervenției individualizate care să asigure furnizarea serviciilor adecvate, în raport 
de nevoile existente.

Conform Raportului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Euro-
pene (FRA)1 din anul 2014 “Violența împotriva femeilor: în fiecare zi și în orice 
loc”, considerat a fi cel mai cuprinzător studiu din lume, realizat până în prezent, cu 
privire la violența împotriva femeilor, a fost evidențiată amploarea abuzurilor su-
ferite de femei în mediul familial, la serviciu, în spațiul public și în mediul on-line. 
Conform studiului, cele mai multe femei care recunosc că sunt afectate de violență 
fizică și sexuală sunt în țări ca Finlanda, Danemarca și Letonia, acest rezultat fiind 
susținut de informarea foarte bună în legătură cu drepturile cuvenite și măsurile de 
intervenție la nivelul autorităților.

România și violența domestică
Din datele analizate a rezultat faptul că România se află în eșantionul al doilea: 30% 
dintre femei spun că au fost afectate de violența fizică sau sexuală la un moment 
dat în viață după vârsta de 15 ani, încadrându-se în media la nivel european. Astfel, 
24% dintre femeile din România au suferit violență din partea partenerului și 14% 
dintre femeile din România au suferit violență din partea unei alte persoane decât 
partenerul. Legat de experiența de violență în copilărie, un procent de 24% dintre 
femeile din România spun că au fost supuse la violență fizică sau sexuală de către 
un adult înainte de vârsta de 15 ani. 

Violența psihologică afectează între 30 și 39% dintre femei. În același sens, 
6% dintre femei au suferit violență sexuală din partea partenerului sau a unei alte 
persoane, în 97% dintre cazurile de violență sexuală agresorul fiind bărbat. Dacă, 
în Europa, în medie, 55% dintre femei au trăit o formă de hărțuire sexuală, în Ro-
mânia doar 11% dintre respondente au recunoscut că au suferit hărțuire sexuală. 
În ceea ce privește hărțuirea (stalking-ul), aceasta este adesea asociată cu separarea 
de partener, media la nivel european fiind de 18%, în timp ce în România doar 8% 
dintre respondente au afirmat această asociere. 

1 http://fra.europa.eu/en/publication/2016/fundamental-rights-report-2016
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Studiul amintit a permis pentru prima dată realizarea unei comparații între 
țările Uniunii Europene (UE), însă, în acest context, nu trebuie sa uităm diferențele 
culturale, care fac ca în anumite țări să fie mai acceptabil ca femeile să vorbească 
altor persoane despre experiențele lor legate de violența domestică. De altfel, cu cât 
nivelul de egalitate de gen de la nivelul societății este mai crescut, cu atât nivelul de 
subraportare din sfera violenței împotriva femeilor este mai redus, întrucât femeile 
recunosc cu ușurință situațiile de violență, își cunosc drepturile și au încredere să 
abordeze în mod deschis problema violenței, fiind convinse că acest lucru nu le va 
pune în pericol, întrucât există instituții și mecanisme legale care au rolul de a le 
proteja.

De asemenea, potrivit datelor prezentate de către Comisia Europeană pentru 
anul 2019, 1 din 3 femei din Uniunea Europeană2 în vârstă de 15 ani sau peste, a 
experimentat o situație de violență fizică /sau violență sexuală, 1 din 2 femei au 
experimentat hărțuirea sexuală, 1 din 10 femei se confruntă cu hărțuirea în mediul 
online.

În România, estimăm că numărul real al cazurilor de violență domestică este 
mult mai mare datorită faptului că multe victime nu raportează aceste cazuri insti-
tuțiilor competente sau nu au curajul de a declara problema reală cu care se con-
fruntă.

Astfel, în ceea ce privește numărul cazurilor de violenţă domestică înregistrate 
și centralizate de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați în baza rapoartelor înaintate de către direcţiile generale de asistenţă socială 
și protecţia copilului (DGASPC), instituţii aflate în subordinea consiliilor judeţene 
și ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, numărul de victime 
care au beneficiat de servicii sociale specializate se prezintă astfel: 2017 - 13201 
persoane, 2018 -13182 persoane, primul semestru al anului 2019 - 6.731 de per-
soane. 

În același timp, fapte penale sesizate, conform datelor furnizate de către IGPR 
se prezintă astfel : 2017 -36.245 dosare, 2018- 38.445 dosare,2019(7 luni)- 23.830 
dosare.

Potrivit aceleiași surse, numărul de Ordine de protecție(OP) cu valabilitate 
de până la 6 luni emise se prezintă astfel: 2017- 2.894, 2018- 3.775, 2019(7 luni) 
-4.166. Totodată, numărul Ordinelor de protecție provizorii (OPP) (cu valabilitate 
de 5 zile) care au fost emise se prezintă astfel: 2019- 7986, un nr. de 2958 fiind 
transformate în ordine de protecție

Menționăm, de fiecare dată, că violență domestică reprezintă o problemă gravă 
de nerespectare și încălcare a drepturilor femeii și a drepturilor omului. 

2 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-eu_action_to_combat_violence_again-
st_women-2019.pdf
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Mecanisme pentru a stopa cercul violenței
Pentru ca femeile să aibă puterea și curajul să iasă din cercul violenței domestice 
și să prețuiască fiecare zi din viața, trebuie să știe că în prezent statul român, prin 
instituțiile sale specializate, le sprijină, le ajută și le protejează, și că nu trebuie să 
se simtă niciodată singure, vulnerabile sau lipsite de apărare.

Cu certitudine, în ultimii 3 ani, în țara noastră s-au înregistrat progrese fără 
precedent în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice Astfel, măsurile 
de prevenire și combatere a violenței domestice au fost diversificate și întărite, în 
mod esențial, în contextul ratificării de către țara noastră a Convenției Consiliului 
Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței 
domestice (Convenția de la Istanbul) prin Legea nr. 30/2016, și au fost aduse im-
portante modificări și completări legislației interne la nivel de reformă legislativă, 
în special, la nivelul Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței 
domestice, dar și a celorlalte act normative din cadrul pachetului legislativ, menite 
în principal: să clarifice formele de violență domestică, să definească și să extindă 
calitatea de membru al familie( limitată în trecut doar la soț și soție), să diversifice 
tipurile de servicii sociale, să sporească forța de intervenție a organelor de poliție și 
să asigure măsurile efective de prevenire și protecție. 

Așa cum aminteam, este foarte important pentru o femeie care se află într-o 
situație de violență domestică să recunoască toate formele de violență domestică 
și ia în considerare orice mijloc de sprijin și orice măsură de protecție prevăzută 
de lege. Acestea pot include: sprijinul familiei, apelarea liniei telefonice de urgență 
gratuite și non-stop destinată victimelor violenței domestice cu nr. unic 0800 500 
333 cu program continuu, 24 h/24h, 7 zile din 7 (ANES), accesarea unor servicii 
sociale specializate furnizate de către autoritățile administrației publice sau orga-
nizații neguvernamentale, prezentarea la serviciile de medicină legală pentru con-
statarea leziunilor, nr. unic de urgență 112 - pentru situațiile de violență domestică 
aflate în desfășurare, organele de poliție – pentru emiterea unui ordin de protecție 
provizoriu(de urgență) sau plângere prealabilă(dosar penal), instanțe judecătorești 
pentru emiterea unui ordin de protecție. 

În realitate, de cele mai multe ori victima nu apelează în primă instanță la po-
liție pentru că se confruntă cu numeroase temeri: că nu va fi crezută, se consideră 
vinovată, se teme de pierderea respectului celor din jur. Adesea este șantajată să nu 
depună plângere la poliție. De aceea este foarte importantă informarea tuturor per-
soanelor și a întregii societăți, pentru ca victima să poată găsi sprijin în persoanele 
apropiate și la nivelul comunității. 

Un exemplu pozitiv în ceea ce privește aplicarea legislației este legat de emite-
rea Ordinului de Protecție Provizoriu, măsura legală, introdusă în decembrie 2018, 
care vizează asigurarea protecției victimelor prin înlăturarea imediată a agresorului 
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din domiciliu, (și nu a victimelor), în sensul emiterii acestuia de îndată, de către 
polițiști la fața locului. 

Această măsură s-a dovedit nu numai un bun exemplu de aplicare a legii, dar 
și un instrument eficient pe care polițiștii au reușit cu succes să îl înțeleagă și să îl 
aplice, cifrele arătând că în primul an de reglementare au fost emise aprox. 8000 
de ordine de protecție provizorii, fapt ce indică o creștere a nivelului de încredere a 
femeilor în forța măsurilor legale, reflectată de schimbarea de atitudine și creșterea 
raportării faptelor de violență domestică. 

Pe lângă reforma legislativă, începând cu anul 2019, în domeniul prevenirii și 
combaterii violenței domestice a fost generat și un amplu proces de reformă struc-
turală a serviciilor sociale, caracterizat prin dimensiunea de inovare socială la baza 
căreia se situează principiul abordării centrate pe situația și nevoile femeilor vulne-
rabile care au calitatea de victime ale violenței domestice. 

Proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!”
În acest context, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Băr-
bați (ANES) a lansat în luna martie 2019, proiectul „VENUS – Împreună pentru o 
viață în siguranță!” prin care, începând cu data de 04.03.2020 au fost create 126 de 
servicii integrate noi și moderne în sprijinul victimelor violenței domestice, care 
să le ofere atât posibilitatea ieșirii din situația de vulnerabilitate, cât și facilitarea 
transferului către o viață independentă, prin reintegrare socio-profesională/eco-
nomică. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), 
suma alocată finanțării fiind de 11 milioane euro cu o durată de implementare a 
proiectului este de 4 ani, și reprezintă axa centrală pentru dezvoltarea serviciilor 
sociale la nivel național, în acord cu măsurile din cadrul Pilonului prevenirea și com-
baterea violenţei domestice din cuprinsul Strategiei naţionale privind promovarea 
egalităţii de șanse și de tratament între femei și bărbaţi și prevenirea și combaterea 
violenţei domestice pentru perioada 2018 – 2021( HG 365/2018). Implementarea 
activităților proiectului se realizează în parteneriat cu cele 42 de Direcții Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului și Direcții de Asistență Socială/ DAS și 
asigură existența în fiecare județ a unei locuințe protejate(6 beneficiare/an), 1 grup 
de suport( min.14 beneficiari/an) și 1 cabinete de consiliere vocațională( min.34 
beneficiari /an), care vor funcționa pe o perioada de 3 ani in cadrul proiectului și, 
ulterior, prin preluarea cheltuielilor de către DGASPC.

Serviciile create în cadrul proiectului vor constitui baza creării și implementării 
unui Program național de protecție a victimelor violenței domestice și de asemenea 
în cadrul proiectului vor fi derulate și o serie de campanii privind prevenirea și com-
baterea violentei în familie.

 Astfel, victimele violenței domestice vor beneficia de servicii specializate in-
tegrate și gratuite: consiliere psihologică și sprijin pentru dezvoltare personală, 
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consiliere juridică, servicii de asistență socială, precum și de orientare, consiliere 
vocațională și măsuri de acompaniere care să le sprijine în vederea integrării pe 
piața muncii și reintegrării sociale. mai mult decât atât, noile servicii țin seama de 
nevoile specifice ale victimelor, fiind posibilă mobilitatea beneficiarilor în scopul 
asigurării protecției și securității victimelor violenței domestice, fără a se menține 
regula generală din domeniul asistenței sociale care se referă la accesarea unui ser-
viciu din proximitatea domiciliului

Aceste servicii sociale deschid o perspectivă cu totul nouă, în special, pentru 
victimele violenței domestice repetate, în cazurile în care alte măsuri prelimina-
re nu au reușit să înlăture definitiv pericolul. Victimele pot porni cu speranță și 
încredere pe un nou drum și pot beneficia de un sprijin real prin serviciile puse la 
dispoziția lor de către Guvernul României prin proiectul POCU „VENUS – Împre-
ună pentru o viață în siguranță!”, toate acestea reprezentând o nouă șansă pentru 
femeile care sunt victime ale violenței domestice. Pentru a putea beneficia de aceste 
servicii, victimele trebuie să se adreseze telefonic, în scris sau direct echipei locale 
de implementare a proiectului Venus, din cadrul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului din județul respectiv, pentru a alege unul sau mai mul-
te dintre următoarele servicii:

•  găzduire gratuită pe o perioadă de până la 1 an în cadrul locuinței protejate
•  consiliere psihologică, respectiv, programe specifice de asistență psihologică 

și de dezvoltare personală în scopul de a depăși situația de criză.
•  consiliere pentru orientare vocațională, formare profesională și inserție so-

cială și profesională, prin dezvoltarea de competențe în vederea creșterii oportuni-
tăților de ocupare a forței de muncă/integrare socio-profesională.

Locuințe Protejate sunt servicii sociale noi( care nu au existat până în luna 
martie 2020) și gratuite în care se asigură asistență de specialitate pentru victimele 
violenței domestice, iar, perioada de găzduire este de până la 1 an, în funcție de 
complexitatea cazului. În cadrul Locuinței protejate, pe lângă hrană și găzduire, 
este asigurată o paletă largă de intervenții, în funcție de nevoile victimei: consiliere 
psihologică, consiliere juridică, asistență socială, consiliere vocațională, orientare 
și formare profesională, ocuparea forței de muncă și reintegrare socială, asistență 
medicală (în funcție de situația beneficiarului la accesul în locuință).

Un lucru deosebit de important de știut, pentru toate femeile care au intenția 
reală de a se separa de agresor este acela că, în prezent, atât legea cât și autoritățile 
statului le susțin prin măsuri și servicii adecvate și că prin raportarea cazurilor și 
solicitarea sprijinului necesar pot fi salvate vieți, asigurarea protecției vieții și sănă-
tății victimelor violenței domestice fiind în centrul intervențiilor specifice. 

Din perspectiva tuturor măsurilor legislative și non –legislative actuale adop-
tate de către țara noastră, am convingerea că prin efortul și dăruirea specialiștilor 
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din instituțiile cu atribuții în domeniu, în cel mai scurt timp, va fi recâștigată încre-
derea tuturor femeilor din România, în sensul în care acestea vor deveni conștiente 
că pot fi protejate cu adevărat și apărate împotriva tuturor formelor de abuz și 
violență domestică exercitate asupra lor și că, societatea românească, în ansamblu, 
înțelege să devină tot mai implicată și pro-activă în semnalarea oricăror forme de 
violență și abuz, îndreptate împotriva femeilor și fetelor.



Afecțiuni ale corpului social: fake news și infodemie

Sergiu Bortoș

Discursul public din ultimele luni a fost dominat de subiectul pandemiei de CO-
VID-19. De la update-urile periodice despre evoluția numărului celor infectați și 
până la știrile legate de măsurile impuse de către autoritățile statului, aceste subiec-
te au devenit o prezență nelipsită în fluxul zilnic de știri. În lucrarea de față vom 
încerca să trecem în revistă două dintre problemele a căror vizibilitate a crescut, pe 
fondul pandemiei actuale: infodemia și fake news. Cele două concepte, ambele părți 
ale infosferei, sunt, de fapt, probleme vechi, care s-au amplificat în contextul actual. 

Infodemia, în cea mai simplă definiție, reprezintă un flux de informații neobiș-
nuit de mare, informații care pot fi atât corecte, cât și parțial sau complet incorecte. 
Pe de altă parte, fenomenul fake news1 reprezintă o formă instituționalizată de 
propagare de informații denaturate, cu scopul precis de a crea panică și dezordi-
ne. Cele două probleme constituie o reală provocare atât pentru actorii sociali care 
încearcă să găsească surse din care să își preia informații legate de pandemie, cât 
și pentru autoritățile care, dincolo de combaterea pandemiei, au menirea de a își 
informa corect cetățenii. Astfel, în acest demers, eforturile sunt îndreptate și către 
combaterea infodemiei și a știrilor fake. 

Cum am ajuns să ne sufocăm în informații și să luăm de bun  
orice ni se spune?
Putem identifica mai mulți factori care au facilitat de-a lungul timpului apariția 
problemelor pe care le avem în vedere. În acest sens, putem observa ascensiunea 
rapidă și larga răspândire a Internetului și ușurința cu care acesta poate fi accesat. 
Aceasta a condus la o serie de modificări în ceea ce privește modul în care informa-

1   Preferăm utilizarea conceptului de fake news, în lipsa unei traducerei echivalente în limba ro-
mână. Adesea regăsim termenul tradus ca „știri false”, în mod greșit. Pentru clarificări vezi și Marian 
Voicu, Matrioșka mincinoșilor: Fake news, manipulare, populism, București, Editura Humanitas, 2018, 
pp. 16-18; Alina Bârgăoanu, #Fakenews: Noua cursă a înarmării, București, Editura Evrika Publishing, 
2018, pp. 137-139.
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țiile se propagă în mediul online, dacă nu cu mult timp în urmă accentul era pus 
pe marile trusturi de presă care dețineau monopolul în propagarea informațiilor, 
în prezent fiecare persoană care are acces la Internet poate deveni un emițător la 
rândul său, „producerea mesajului este generată personal, definirea destinatarului 
(destinatarilor) potențial(i) este direcționată personal, iar receptarea mesajelor sau 
conținutului de pe World Wide Web sau de pe rețele electronice de comunicare este 
selecționată personal”2, ceea ce autorul citat numește auto-comunicare de masă. 

Altfel spus, orice persoană conectată în rețea poate deveni la rândul său un cre-
ator de conținut sau emițător de informații în spațiul online. Informațiile pe care 
persoana le distribuie în mediul online pot fi de orice natură: pot avea încărcătură 
ideologică sau nu, pot fi informații ce țin de viața personală sau pot fi informații 
de interes general, pot fi din surse veridice sau pot fi fake etc. În orice caz, orice 
persoană poate deveni ținta informațiilor fake și poate ajunge să le distribuie, fără 
să își dea seama de acest lucru (așa-numiți idioți utili). Un alt factor care a facilitat 
ascensiunea fake news-ului și a infodemiei este constituit de algoritmii care stau la 
baza modului în care sunt clasificate postările ce sunt afișate utilizatorilor. Rețelele 
sociale sunt acuzate tot mai mult de abuzuri în acest sens, mai ales odată cu apariția 
scandalului Cambridge Analytica3 (ceea ce alți autori numesc și micro-manipulare4) 
și cu apariția analizelor elaborate care trădează existența unor mecanisme de creș-
tere artificială a vizibilității conținutului în mediul online, precum boții sau cybor-
gii5, cu scopul de a propaga știrile fake.

Cum modifică aceste „afecțiuni” societatea 
Ne întrebăm, însă, care sunt consecințele infodemiei și ale fake news-ului asupra 
corpului social, cum resimte societatea aceste „afecțiuni”? Răspunsul survine în 
momentul în care urmărim rapiditatea cu care informațiile despre actuala pande-
mie curg în mediul online și cât de ușor o persoană se poate poziționa în raport 
cu acestea. Ne putem trezi făcând parte dintr-o matrice de tipul „noi versus ei”. 
Adăugăm aici și fondul pe care se desfășoară totul, o stare generalizată de panică 
și neîncredere, un relativism generalizat. Astfel, putem discuta de o realitate frag-
mentată6 în funcție de opțiuni și interese individuale, de un corp social dezagregat. 
Făcând o analiză nesistematică, putem descrie câteva dintre narațiunile fake care 

2   Manuel Castells, Comunicare și putere, București, Editura Comunicare.ro, 2015, p. 55.
3   Cathy O’Neil, Arme matematice de distrugere: Big Data crește inegalitățile și amenință democrația, 

București, Editura Nemira, 2017, pp. 214-215. 
4   Hannah Fry, Hello, World! Revoluția informatică și viitorul omenirii, București, Corint Books, 

2019, pp. 67-69.
5   Xichen Zhang, Ali A. Ghorbani, An Overview of Online Fake News: Characterization, Detection, 

and Discussion, în Information Processing and Management, vol. 57, nr. 2, 2020, pp. 1-26.
6   Jamie Susskind, Politica viitorului: Tehnologia digitală și societatea, București, Corint Books, 

2019, p. 261.
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au fost distribuite masiv odată cu apariția pandemiei de COVID-19. Pe de o parte, 
putem observa că sunt prezente narațiunile legate de originea virusului (de faptul 
că ar fi fost creat în laborator și răspândit apoi sau că ar apărea odată cu ascensiunea 
tehnologiei 5G), iar pe de altă parte putem regăsi și narațiuni despre leacurile-mi-
nune, care pot ține virusul la distanță și care îi pot vindeca pe cei infectați. În mod 
deloc întâmplător, aceste remedii sunt la îndemâna oricui. În egală măsură, ambe-
le narațiuni exemplificate sunt extrem de ușor de înțeles de către orice persoană, 
aceasta fiind una dintre caracteristicile specifice informațiilor cu iz conspiraționist. 
Dincolo de larga adresabilitate a acestor informații, trebuie să vedem efectele pe 
care acestea le generează asupra actorilor sociali individuali. Repetarea acestora și 
regăsirea lor în mai multe surse conduc, pentru cei care nu fac efortul de a verifica 
veridicitatea lor, la erodarea încrederii în autoritățile statului și în capacitatea lor de 
a gestiona criza creată de pandemia de coronavirus. 

Răspunsul autorităților românești la această problemă nu a întârziat să apară, 
fiind unul destul de stângaci, recurgând la măsura închiderii site-urilor care produc și 
distribuie fake news ce are legătură cu pandemia. Această măsură contravine unuia 
dintre drepturile care stau la baza democrației: libertatea de exprimare. Chiar dacă 
măsura este luată într-o perioadă în care este decretată starea de urgență, este insu-
ficientă și poate lăsa loc abuzurilor și deciziilor luate în mod netransparent. O soluție 
optimă, ce i-ar putea ajuta pe cetățeni să se informeze (corect) și să verifice veridici-
tatea informațiilor, este crearea unui flux de informații care să dezmintă principale-
le narațiuni fake și să prezinte măsurile impuse de către autorități. Putem vedea că 
Grupul de Comunicare Strategică face eforturi pentru a ține la curent populația țării 
cu evoluția pandemiei și cu măsurile pe care autoritățile statului le iau în acest sens. 
O altă inițiativă ce are același scop a fost dezvoltată de către organizația non-guver-
namentală Code for Romania, în parteneriat cu Guvernul României, al cărei rezultat 
a fost site-ul stirioficiale.ro, care adună la un loc comunicatele de presă ale instituțiilor 
statului, care vizează pandemia de coronavirus, precum și alte informații de interes 
general. Este un început, o inițiativă bună, care nu trebuie abandonată și care merită 
toate eforturile și investițiile, mai ales în contextul infodemiei din prezent.

Verificarea individuală a informațiilor rămâne singura soluție în lupta cu fake 
news-ul și infodemia. Înainte de toate, responsabilitatea revine în seama individu-
lui, oricât am aștepta ajutorul din partea inteligenței artificiale sau autorităților în 
lupta pentru informarea corectă. Capacitarea fiecărui individ, prin alfabetizare me-
dia și digitală, reprezintă cel mai bun imunizant pentru afecțiunile corpului social 
pe care le-am discutat aici. 

Privind către viitor, merită să încercăm să vedem și oportunitatea pe care criza 
actuală o aduce cu sine. E un moment în care schimbarea este o necesitate, în care 
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„statele naționale, în ciuda crizelor lor multi-dimensionale, nu dispar; se transfor-
mă ca să se adapteze la noul context”7. În acest fel, noul context ne face să fim con-
știenți de probleme vechi, pe care le ignoram de mult timp, dar care acum au nevoie 
de o soluție imediată și eficientă, iar în această categorie putem include și știrile 
fake. Devine mai important ca niciodată să luptăm cu dezinformarea și informațiile 
false, în completarea luptei grele pe care o duce personalul medical în perioada pan-
demiei. Trebuie să fim realiști, să propunem soluții eficiente și adaptate vremuri-
lor noastre, fără derapaje care ne-ar putea transforma în niște neo-luddiști. Putem 
reaminti, în același sens, soluția la care a recurs Auguste Comte, așa cum aflăm 
dintr-una din biografiile sale. Fiind afectat de atacurile susținute pe care colegii de 
breaslă le îndreptau asupra lui, acesta a recurs la igiena cerebrală8, refuzând să mai 
citească vreo știre, singura sursă din care se informa fiind publicațiile săptămânale 
ale Academiei de Științe. Însă, ca alinare pentru această stare de izolare informațio-
nală, a recurs la lecturi din marii clasici ai literaturii. O asemenea soluție este mult 
prea radicală și, cu siguranță, greu de implementat în prezent. De aceea, ne rămâne 
doar să ne antrenăm simțul critic și să ne dezvoltăm un automatism din verificarea 
informațiilor din mai multe surse, care să rămână permanent, nu doar pe perioada 
actualei pandemii. 
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Adicții. Fumatul – o problemă socială și de mediu

Aurelia Cristea

La nivel mondial, consumul de tutun ucide anual aproximativ 6 milioane de oa-
meni, din care 600 de mii sunt nefumători, expuși fumatului pasiv. Estimarea este 
că, până în 2030, consumul de tutun va determina direct sau indirect mai mult de 
8 milioane de decese în fiecare an, iar mai mult de 80% dintre acestea vor fi înregis-
trate în țările slab dezvoltate. 

Daunele legate de consumul de tutun depășesc cu mult decesele și bolile ca-
uzate direct. Tutunul dăunează dezvoltării durabile a omenirii. Costul economic 
al fumatului la nivel global se ridică la aproape 2 trilioane de dolari (PPP 2016) în 
fiecare an, echivalentul a aproape 2% din producția economică totală a lumii. Ma-
joritatea costului economic total al fumatului este reprezentat de productivitatea 
pierdută a celor care se îmbolnăvesc sau sunt uciși de tutun. Alte 30% din aceste 
costuri sunt cheltuielile legate de asistența medicală pentru tratarea bolilor induse 
de fumat. Aceste estimări de costuri nu includ alte costuri substanțiale, cum ar fi 
costurile cauzate de fumatul pasiv, produsele din tutun necombustibile, daunele 
pentru sănătate aduse mediului și sănătății cauzate de culturile de tutun, perico-
lele de incendiu provocat de fumat, impactul de mediu al aruncării chiștoacelor 
de țigări și în primul rând, durerea și suferințele incomensurabile ale victimelor 
tutunului și ale familiilor lor. Costul consumului de tutun este în creștere rapidă, 
în urma creșterii numărului de consumatori de tutun în țările cu un nivel scăzut, 
mediu și înalt de dezvoltare. Având în vedere resursele limitate din majoritatea ță-
rilor, aceste costuri reprezintă o oportunitate pierdută de a cheltui în schimb aceste 
resurse pentru a promova economia prin educație, asistență medicală, tehnologie 
și fabricație. Deoarece majoritatea efectelor asupra sănătății  încep la mai mult de 
un deceniu de la debutul fumatului, afectarea societății va crește în mod inevitabil 
în țările în care consumul de tutun a crescut și chiar și în cazul în care de curând a 
început să scadă. Majoritatea consumatorilor de tutun devin dependenți de tineri, 
fără să știe consecințele asupra sănătății pe care consumul de tutun le va provoca 
în viitor, provocând un nivel de greutăți economice pe care, fără îndoială, nu le-ar 
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fi ales pentru familiile lor sau pentru ei înșiși. Indiferent de stadiul de dezvoltare 
economică a țării, impactul consumului de tutun se reflectă în mod disproporționat 
asupra săracilor și este o sursă atât de inechități legate de sănătate, cât și de dispa-
rități economice. Cei cu venituri mici cheltuiesc o pondere mai mare a veniturilor 
lor pe produse din tutun, în detrimentul cheltuielilor cu necesități precum hrană , 
educație, sănătate și locuire. În plus, bolile provocate de tutun contribuie la cheltu-
ielile de sănătate catastrofale care concurează cu nevoile de bază din gospodăriile 
sărace. Când un susținător al familiei se îmbolnăvește sau moare prematur din ca-
uza consumului de tutun, întreaga familie este devastată și sărăcită în continuare. 
Acest ciclu al consumului de tutun și al sărăciei este vicios și se va perpetua de-a 
lungul generațiilor fără eforturi intensificate și susținute ale decidenților lumii de 
reducere a consumului de tutun. Există o nevoie specifică de eforturi accelerate în 
acest sens îndreptate către categoriile defavorizate.

Consumul de tutun în lume în câteva cifre
•  Există peste un miliard de fumători în lume.
•  La nivel global, 19% dintre adulți sunt fumători curenți (bărbați 33%; femei 

6%). 
•  Peste 80% dintre fumătorii lumii trăiesc în țări cu venituri mici și medii.
•  22% din adulții din țările cu venituri mari, 19,5% în țările cu venituri medii 

și 11% din adulții din țările cu venituri mici sunt fumători.
•  Țările cu venituri medii au cele mai mari rate de fumat în rândul bărbaților 

(35%), în timp ce țările cu venituri mari au cele mai mari rate în rândul femeilor 
(16%). 

•  La nivel global, numărul tinerilor în vârstă de 13-15 ani care fumează este 
estimat la aproximativ 24 de milioane, iar 13 milioane utilizează produse din tutun 
fără fum.

•  Numărul fumătorilor de țigări și alți consumatori de produse din tutun cresc 
în multe țări cu venituri mici și medii, datorită creșterii populației și comercializării 
industriei tutunului.

Consumul de tutun și consecințe asupra sănătății în câteva cifre:
•  100 de milioane de oameni au murit în urma consumului de tutun în secolul 

XX. Dacă tendințele actuale continuă, un miliard de oameni vor muri din cauza 
consumului de tutun în secolul XXI.

•  Consumul de tutun ucide până la jumătate din toți utilizatorii săi.
•  În medie, fumătorii pierd 15 ani de viață.
•  Tutunul ucide peste 8 milioane de oameni în fiecare an. Din aceste decese, 

1,2 milioane sunt cauzate de expunerea la fumat pasiv.
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•  Bolile legate de tutun reprezintă 1 din 10 decese adulte din întreaga lume. 
Până în 2030, 80% dintre aceste decese vor fi în țări cu venituri mici și medii.

Costurile tutunului pentru societate:
– Se estimează că fumatul cauzează daune economice de aproximativ 1,4 tri-

lioane USD în fiecare an
– Costurile economice totale asociate fumatului reprezintă 1,8% din PIB-ul 

global, iar cheltuielile de sănătate atribuite fumatului reprezintă 5,7% din totalul 
cheltuielilor de sănătate

– În Statele Unite, costurile anuale de îngrijire a sănătății legate de consecin-
țele fumatului se ridică la 170 de miliarde USD

– Bolile legate de tutun și mortalitatea prematură impun economiilor costuri 
ridicate de productivitate din cauza lucrătorilor bolnavi și a celor care mor prema-
tur în timpul anilor de muncă. 

– Costurile indirecte globale ale fumatului sunt estimate la aproximativ 1 trili-
on de USD, dintre care aproape 2/3 sunt datorate mortalității premature

Consumul de tutun în România
Conform Eurobarometrului 2017, realizat de Comisia Europeană, în România 

consumul de tutun se mentine încă relativ ridicat, cu o prevalenţă a fumatului de 
28% in rândul celor cu vârsta peste 15 ani. În rândul bărbaţilor, prevalenţa este de 
38%, în rândul femeilor de 19%. România se situează pe locul 9 în Uniunea Euro-
peană, alături de Cipru, Austria, Slovenia si Spania. Desi fumează mai putin decât 
grecii (37%), bulgarii și francezii (36%), românii consumă considerabil mai mult 
tutun decât suedezii (7%) si englezii (17%). 

Raportul european arată că procentul tinerilor care se apucă de fumat, respec-
tiv cei din categoria de vârsta 15 - 24 de ani, a crescut de la 25%, cât era în 2014, la 
29% în 2017. Datele arată că se debutează precoce, ceea ce se întâmplă și în cazul 
adolescenților români. 

Adoptarea celei mai semnificative politici de sănătate publică din ultimii ani, 
legea care a interzis fumatul în spaţiile publice închise, în luna decembrie 2015(le-
gea 15/2016, care a intrat în vigoare la data de 17 martie 2016) a determinat sal-
tul important al României de 12 poziții, de pe locul 19 pe locul 7, în clasamentul 
european al politicilor de control al tutunului — Scala Europeană de Control al 
Tutunului. 

Efectele directe ale acestei politici au dus la scăderea numărului de internări 
asociate bolilor exacerbate de fumatul pasiv. Conform rezultatelor Eurobarometru-
lui 2017 realizat de Comisia Europeană, reducerea expunerii la fum de tutun este 
semnificativă în România în 2017 faţă de 2014: în baruri a scăzut cu 69 de puncte 
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procentuale (de la 80% la 11%) iar în restaurante a scăzut cu 53 de puncte procen-
tuale (de la 59% la 6%). Conform celui mai recent studiu Global Adult Tobacco Sur-
vey realizat în România (GATS 2011), prevalenţa curentă a fumatului este 26,7% 
(4.85 milioane locuitori). Prevalenţa este mai mare în rândul bărbaţilor decât în 
rândul femeilor: 37,4% faţă de 16,7%. 24,3% fumează zilnic: 34,9% din bărbaţi și 
14,5% din femei, iar 2,4% sunt fumători ocazionali:2,5% din bărbaţi și 2,2% dintre 
femei. Prevalenţa maximă pe vârste se înregistrează în rândul persoanelor de 25-44 
ani (36,3%), iar cea minimă la cei cu vârsta ≥ 65 de ani (7,6%). În rândul bărbaţilor, 
cea mai scăzută prevalenţă este declarată de cei cu studii superioare (36,4%), în 
timp ce în rândul femeilor prevalenţa a fost mai mare în rândul celor cu studii me-
dii sau superioare (19,6%, respectiv 20,0%) și minimă în rândul femeilor cu studii 
elementare (14,7%). Printre nefumători, prevalenţa expunerii la fumatul pasiv la 
domiciliu a fost de 24,4% (aproximativ 3.2 milioane nefumători). 

Consumul de tutun continuă să înregistreze valori ridicate în rândul adoles-
cenţilor de 13-15 ani din România. European School Survey Project on Alcohol and 
Other Drugs (ESPAD - 2015) arată ca jumătate (51,7%) dintre elevii din România 
în vârstă de 16 ani au fumat cel puțin o dată în viață, aproximativ o treime (30,1%) 
au fumat în ultima lună și unul din cinci au fumat zilnic (19,8%). Consumul de 
tutun de-a lungul vieţii în rândul adolescenților s-a înscris pe o linie descendentă 
începând din 2003, scăzând succesiv de la 64%, la 54% în 2007, respectiv la 52% 
în 2011, pentru ca în anul 2015 să se mențină la aceeași valoare (51,7%). Cu toate 
acestea, consumul de ţigări în ultimele 30 de zile își menține tendința ascendentă 
observată în 2011, crescând de la 29%, la 30,1%. 

Prevalenţa consumului de tutun până la vârsta de 16 ani a fost de 52,8% în rân-
dul băieţilor, faţă de 50,5% în rândul fetelor. Pentru ambele sexe, valorile acestui 
tip de prevalenţă se situează peste valorile medii europene: 47,3% băieţi și 43,9% 
fete. Prevalența consumului de tutun în ultimele 30 zile a fost de 30,6% în rân-
dul băieţilor, în timp ce, valoarea acestui tip de prevalență se situează la 29,4% în 
rândul fetelor, ceea ce înseamnă că fetele tind să adopte același comportament de 
consum ca și băieţii în ceea ce privește fumatul. Și în acest caz, valorile înregistrate 
în România se poziţionează peste mediile europene: 21,6% - băieţi și 21,2% - fete. 
Fumatul zilnic înregistrează în rândul băieţilor din România o prevalență de 21,3%, 
iar în rândul fetelor, de 18,3%, fiind pentru ambele sexe peste mediile europene: 
13,4% băieţi și 11,5% fete. Studiul a mai arătat că aproximativ 23% dintre adoles-
cenţi au fumat prima ţigară înainte să împlinească vârsta de 14 ani. 

Deși consumul de tutun în rândul adolescenților din România s-a înscris pe o 
linie descendentă începând din 2003, în 2015 este peste mediile europene, pentru 
toate perioadele de referinţă: consumul de tutun de-a lungul vieţii – 51,7% față 
de 45,6% la nivel european, consumul de tutun în ultimele 30 zile – 30,1% față de 
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21,4% și consumul de tutun zilnic în ultimele 30 zile – 19,7% față de 12,4%. Toto-
dată, se observă valori mai mari ale consumului de tutun în rândul băieţilor, com-
parativ cu cele înregistrate în rândul fetelor, însă pentru ambele sexe, adolescenţii 
din România se situează peste valorile medii europene.

Tutunul și impactul asupra Planetei
Tutunul nu este dăunător doar pentru sănătatea umană, ci și pentru planetă, con-
form celui mai recent raport al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) care a ana-
lizat costurile de mediu ale producției de tutun.

Conform studiului, amprenta de carbon anuală a tutunului este de 84 milioane 
de tone, aproape la fel de ridicată ca emisiile de gaze cu efect de seră ale statelor 
Israel sau Peru. Producția de tutun necesită utilizarea intensivă a resurselor natu-
rale și utilizează chimicale care poluează ecosisteme și au un impact negativ asupra 
sănătății comunităților.

Conform autorilor raportului, impactul asupra mediului, precum și problemele 
sociale, economice și de sănătate asociate cu fumatul, fac ca abordarea tutunului să 
fie un pas important către atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă ONU.

Printre recomandări se numără includerea costurilor de mediu ale tutunului în 
prețul unui pachet de țigări.

Cele șase trilioane de țigarete fabricate la nivel global în fiecare an necesită 
aproximativ 4 milioane de hectare de terenuri și peste 22 miliarde de tone de apă.

Studiul OMS, realizat de cercetătorii de la Imperial College Londra, a evaluat 
și impactul de mediu al fumatului la nivel individual. De exemplu, fumatul unui 
pachet de 20 de țigarete pe zi timp de 50 de ani este asociat cu consumul a 1.4 mi-
lioane de litri de apă.

Creșterea tutunului este mai dăunător pentru mediu decât multe alte culturi 
alimentare. Tutunul are nevoie de soluri nisipoase, ușor acidice, care în mod nor-
mal conțin puțini nutrienți. Însă tutunul necesită mulți nutrienți, forțând fermierii 
să defrișeze păduri pentru a crea noi terenuri agricole. Terenul defrișat pentru fer-
mele de tutun reprezintă aproape 5% din defrișările totale naționale în unele țări 
în curs de dezvoltare.

Raportul arată că 90% din toate culturile de tutun sunt crescute în țări în curs 
de dezvoltare, însă majoritatea profitului de pe urma vânzării tutunului ajunge în 
țările bogate. Autorii recomandă amendarea companiilor de tutun care aduc daune 
mediului prin defrișări sau contaminarea apei.

Producția de tutun dăunează mediului:
•  Creșterea tutunului, producția, comercializarea și consumul ne devastează 

mediul. Cultivarea tutunului determină defrișarea și consumul excesiv de substan-
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țe chimice nocive. Deșeurile provenite din producție - o mare parte din ele toxice - și 
eliminarea ambalajelor și a mucurilor de țigară poluează ecosistemele fragile.

•  Plantele de tutun sunt deosebit de vulnerabile la multe dăunători și boli, de-
terminând fermierii să aplice cantități mari de substanțe chimice și pesticide care 
dăunează sănătății umane și mediului

•  Suprafețele de teren limitate pentru cultivare de tutun provoacă defrișări 
masive la o rată de aproximativ 200.000 de hectare pe an.

În multe țări, fermierii curăță terenurile împădurite care sunt la marginea te-
renurilor agricole pentru a cultiva tutun - deseori prin ardere - și / sau recoltarea 
lemnului pentru curățarea terenului. De obicei, pământul este abandonat rapid și 
devine inutilizabil, ducând adesea la deșertificare. Producția de tutun și produse 
din tutun determină o degradare largă a mediului în întreaga lume. Acest impact 
subtanțial asupra mediului începe cu pregătirea terenului pentru cultivarea tutu-
nului și continuă  pe durata ciclului vieții acetor produse, adică pe măsură ce sunt 
fabricate, comercializate și consumate. Odată cu creșterea rapidă a consumului glo-
bal de tutun la sfârșitul secolului XX și începutul secolului XXI, cererea de frunze de 
tutun a crescut dramatic. Aceasta a condus la o creștere dramatică a suprafețelor 
de pământ dedicate producției de tutun.  Cultivarea tutunului agravează nivelul 
de gaze cu efect de seră. Cultivarea tutunului este de obicei una dintre cele mai 
intensive culturi chimice. O mare parte din terenul pe care este cultivat tutunul 
este la marginea terenurilor agricole, ca atare majoritatea fermierilor folosesc foar-
te multe îngrășăminte chimice anorganice pentru a promova creșterea și erbicidele 
pentru atenuarea buruienilor. Deoarece tutunul este cultivat în mod obișnuit ca 
o cultură unică, este, de asemenea, deosebit de vulnerabil la dăunători, iar majo-
ritatea fermierilor folosesc foarte mult pesticidele. Mai mult, în multe țări, există 
dovezi că fermierii continuă să utilizeze substanțe chimice care sunt restricționate 
sau interzise inclusiv Uniunea Europeană. Procesul de fabricare a produselor din 
tutun generează cantități mari de deșeuri. Ultima estimare riguroasă, din 1995, a 
sugerat că industria produce peste 2,5 milioane de tone de deșeuri de fabricație, o 
mare parte din ele conținând nicotină și alte substanțe chimice periculoase. Întru-
cât producția globală de tutun este mai mare decât în   1995, acest impact negativ 
probabil că este chiar mai mare în zilele noastre.

Ambalarea și etichetarea produselor din tutun consumă foarte mult resurse în 
ceea ce privește hârtia, plasticul și substanțele chimice pe care producătorii le utili-
zează. Milioane de tone de deșeuri de ambalaje, o mare parte din plastic, se termină 
ca gunoi sau supra-încarcă depozitele de deșeuri din întreaga lume. În mod similar, 
eliminarea deșeurilor de țigări după consum provoacă daune importante mediului. 
Se estimează că  mucurile de țigară reprezintă cea mai mare parte a deșeurilor care 
afectează plajele și oceanele lumii.
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În sfârșit, incendiile provocate de țigări aduc daune imense mediului, dincolo 
de costurile lor în ceea ce privește viața pierdută și pierderea economică directă. 
Fumatul de țigară este o cauză majoră a incendiilor caselor și pădurilor din întreaga 
lume, în multe țări ale lumii reprezentând cea mai importantă cauză de incendiu, 
responsabile de pagube de sute de milioane de USD.
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 Proiecte și inițiative ale comunității 

Inițiativa DepreHub și a Helpline-ului Anti-Anxietate  
în context Covid-19

Echipa DepreHUB

Am traversat o perioadă care amplifică dezechilibrele emoționale puternice. Pande-
mia COVID-19 a produs, în timpul izolării, stres profund, stări de anxietate și chiar 
a generat depresie și atacuri de panică. De altfel, ne așteptăm ca nivelul crescut de 
incertitudine să fi creat o undă de șoc post-traumatic și după izolare, precum și o 
creștere la nivelul stresului generat de schimbările în socializare și de situația eco-
nomică. 

Primul hub antidepresie din România
Într-un context național în care 1 din 10 români suferă de depresie, probabilitatea 
ca numărul cazurilor de dezechilibre emoționale și decompensări psihologice să 
crească considerabil era destul de mare. Și așa a fost, iar depreHUB, primul hub an-
tidepresie din România, și-a pus la bătaie toate resursele și și-a arătat, încă o dată, 
susținerea pentru societate. Încă de la anxietatea și panica declanșate din timpul 
izolării și până la stresul post-traumatic după ieșirea din criză, prin programele im-
plementate, depreHUB a susținut oamenii pentru o mai bună gestionare a stresului 
și readaptare la normalitate. 

Contextul social care a debutat cu izolarea a fost marcat de temeri și incerti-
tudini cu privire la îmbolnăvire, cu privire la capacitatea sistemelor naționale de a 
gestiona cazurile, cu privire la viitorul nostru economic. Izolarea pe termen lung, 
care poate genera sentimente acute de singurătate, neîncredere în resursele pro-
prii, anxietăți, stări prelungite de tristețe, chiar depresie s-a adăugat acestui con-
text. Stilul de viață s-a modificat substanțial la nivel de societate, iar percepțiile de 
pierdere - a rutinei, a conexiunii, a liniștii, a planurilor, a oamenilor, în cazul dece-
selor - au amplificat nivelul de stres psihic. Români de pretutindeni aveau nevoie 
să socializeze, aveau nevoie să fie ascultați, să-și spună supărările, să ceară sfaturi 
cu privire la starea lor emoțională și a celor dragi. depreHUB a anticipat această 
avalanșă de probleme psiho-emoționale și, pe 11 martie 2020, a deschis Helpline-ul 
Anti-anxietate, un număr gratuit, cu disponibiliate 24/7, la care români aflați în 
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țară sau în diáspora puteau să sune pentru a primi suport, informații de psihoe-
ducație, redirecționare și chiar consiliere psihologică în situații de atac de pánică.

TelVerde pentru depresie și anxietate
Nu era însă pentru prima dată când depreHUB își arăta empatía și sprijinul pentru 
români. Încă de pe 10 oct 2019, de la lansarea proiectului, depreHUB avea imple-
mentată structura de helpline prin intermediul Tel Verde 0800 0800 20 pentru 
situații de criză emoțională, dar prin intermediul unui sistem care nu permitea 
apelurile din afara țării. Cu toate acestea, telul verde a avut un impact răsunător la 
nivelul țării, căci numai în primele 5 minute de la deschidere echipa depreHUB a 
primit 21 de apeluri de ajutor. De la lansarea DepreHUB și până la debutul pande-
miei peste 4.900 de persoane au intrat în comunitatea depreHUB și și-au făcut eva-
luările gratuite pentru depresie sau anxietate. Prin intermediul TelVerde, voluntarii 
au preluat peste 9.000 de apeluri și au făcut suport și redirecționare cu apelanții 
timp de peste 22.000 de minute.

Multidisciplinaritatea platformei depreHUB a oferit cadrul și instruméntele 
necesare pentru a asigura suport indiferent că vorbim despre psihoterapie, psihi-
atrie, nutriție, sport, juridic, orientare vocațională sau reintegrare socio-profesio-
nală. Perspectiva holístică de abordare a depresiei este însăși filosofía depreHUB, 
filosofie conform căreia omul este mult mai mult decât suma funcțiilor sale fizice, 
mentale și emoționale. Astfel, comportamentul depresiv este un stil de viață pe 
care învățăm să-l adaptăm tuturor ariilor vieții (sine, social, job, familie, spiritual) 
cu scopul de a ști ce facem cu ce avem în depresie.

De altfel, așa a și pornit povestea DepreHub: „Dacă înainte cu câțiva ani întâl-
neam în cabinet un caz de depresie la două săptămâni, astăzi îl întâlnesc la câteva ore. 
Mi-am dat seama, astfel, că doar intervenția nu mai este suficientă pentru că ajungem 
să ascundem depresia până când este prea târziu, pentru că spitalele de specialitate sunt 
suprasaturate, pentru că nu mai avem nici un personal auxiliar. Și toate acestea, în con-
dițiile în care depresia majoră este o urgență psihiatrică. Astfel, misiunea noastră este să 
îmbunătățim calitatea vieții persoanelor cu depresie printr-o abordare 360 de grade și 
oferirea de suport specializat și multidisciplinar, în concordanță cu ritmul și unicitatea 
fiecărui individ.” - Yolanda Crețescu, psiholog și fondator DepreHUB.

Inițiativa Helpline-ului Anti-Anxietate în timpul COVID-19
Deschiderea Helpine-ului Anti-Anxietate, de pe 11 martie, a fost răspunsul empatic 
al depreHUB la nevoile specifice cu care oamenii se confruntau odată cu răspândi-
rea infecției cu coronavirus la nivel național și a stării de îngrijorare generată în 
rândul populației. S-au suplimentat astfel numărul de specialiști implicați în pro-
cesul de susținere psiho-emoțională și liniile pentru preluarea apelurilor, s-au cre-
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at protocoale specifice pentru anxietatea COVID-19 și s-au susținut trainig-uri de 
pregătire a voluntarilor.

Astfel, Helpline-ul 0374.456.420 a putut fi apelat gratuit, 24/7, de către româ-
nii din țară sau din diáspora, precum și de către expatii care se confruntau cu anxi-
etate și atacuri de panică. Peste 50 de voluntari depreHUB, studenți sau absolvenți 
ai facultăților de psihologie, au oferit în tot acest timp suport si redirecționare, 
iar specialiștii au asigurat și sesiuni de consiliere gratuită cu durată maximă de 30 
minute, pentru gestionarea și prevenirea atacurilor de panică. În limita disponibili-
tății, psihologii au preluat și programe gratuite de câte cinci ședințe de psihoterapie 
pentru cazurile sociale.

„Focarul de coronavirus poate avea un impact deosebit de mare asupra sănătății 
emoționale, acolo unde există un fond anxios sau diagnostice de tulburări emoționale. 
Frica și anxietatea de boală pot fi copleșitoare, îmbrăcând diverse forme, de la anxie-
tate ușoară, medie, până la anxietate generalizată, ipohondrie și chiar atacuri de pani-
că. De aceea, pe lângă recomandările medicale și ajutor logistic, este nevoie și de sprijin 
emoțional: de atenție la propria persoană, dar și la cei din jur, acceptare, înțelegere și 
de asigurarea suportului specializat în cazul persoanelor cu predispoziție anxioasă. Prin 
deschiderea Helpline-ului 0374.456.420 ne-am dorit să venim în întâmpinarea acestei 
nevoi și să asigurăm psihoeducație și suport în situațiile de anxietate și atac de panică”, 
a afirmat Psiholog Yolanda Crețescu, fondatoarea depreHUB.

Care a fost deschiderea românilor și cine sunt oamenii care au apelat  
la depreHUB?
Fragilitatea emoțională pe care o avem în fața neprevăzutului este numitorul nos-
tru comun. Avem nevoie de conexiune cu oamenii, cu natura, avem nevoie de a 
ne desfășura activitățile ce ne hrănesc spiritual. Avem nevoie să fim auziți, să pu-
tem împărtăși fără temerea judecății, ci contând pe cineva să ne asculte. Vremurile 
tensionate, absolut necunoscute pentru noi toți, din timpul pandemiei ne-au lăsat 
adesea disperați, copleșiți de temeri, îngrijorări, nesiguranțe. Toți am fost vulne-
rabili. Ne-am simțit descurajați, triști, temători. Am crezut că nu putem face față. 

Și totuși, dincolo de vremurile tulburi pe care le-am trăit, avem mereu nevoie 
de liniște interioară și avem nevoie să ne reamintim resursele noastre interioare. 
Acesta a fost scopul liniilor deschise non-stop în perioada COVID-19, de către De-
preHUB.

S-a remarcat o prevalență a tulburărilor emoționale la copii și medici sau alți 
furnizori de servicii medicale. De asemenea, a crescut riscul în cazul persoanelor cu 
un fond anxios sau depresiv și în cazul oamenilor singuri. În timp ce unele persoane 
au privit situația relaxat ori detașat, având un grad de alertă rațional, altele s-au 
îngrijorat excesiv, ajungând la episoade de anxietate și atacuri de panică. Pentru 
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acestea din urmă, construirea de mecanisme conștiente și raționale pentru a face 
față noii realități a fost absolut necesară. 

În ceea ce privește deschiderea românilor față de proiect, deși există o anumită 
reticență în accesarea serviciilor psihologice, în acest context nu a fost cazul. He-
lpline-ul deschis în perioada COVID-19 a fost modul prin care depreHUB a arătat 
că toți putem fi auziți și înțeleși. Iar cifrele susțin acest lucru. În perioada 11 mar-
tie – 11 mai 2020 au fost efectuate 1873 apeluri în Helpline-ul Anti-Anxietate. Au 
intrat în legătură cu voluntarii persoane din toate colțurile țării, dar și din diaspora. 
Adolescenți, vârstnici, părinți, persoane cu burnout, cu depresie, cu anxietate acută 
și chiar cu gânduri suicidare au avut curajul să vorbească și să se deschidă despre 
suferința lor, alături de un psiholog. Aceia care își exprimau reticența generală de a 
discuta cu psihologi s-au simțit protejați de acest număr de telefon:

„Au fost oameni care s-au deschis pentru că erau protejați de un număr de telefon 
sau oameni care și-au dorit să aibă acces la specialiști pentru că zona geografică în care 
erau sau situația financiară nu le permitea. În general, cei care ne sună sunt oameni 
supărați, rămași singuri, oameni care trec prin momente grele, care nu au cui să se des-
tăinuie și sună la noi pentru îndrumare sau pur și simplu pentru a fi ascultați”, spune 
Psih. Yolanda Crețescu.

Mobilizarea voluntarilor a fost una impresionantă. Expuși la rândul lor pro-
priilor îngrijorări și probleme, cu toții au dat dovadă de multă dedicare și profe-
sionalism, răspunzând cu blândețe și calmitate oamenilor care, pierduți în haosul 
emoțional al acelor vremuri, sunau, sunau și iar sunau pentru ajutor. Mărturie ne 
stau în acest sens chiar declarațiile lor din acea perioadă:

„Pe cât este de frumos să fiu voluntar la Helpline Anti-anxietate, pe atât este de 
greu, fiindca problemele emoționale cu care se confruntă cei care ne sună sunt copleșitoa-
re. Este o experiență frumoasă pentru că poți să ajuți pe cineva care are o nevoie reală, 
este o experiență frumoasă datorită faptului că oamenii sună, iar acest lucru arată că ei 
conștientizeaza că se confruntă cu o problemă, că au nevoie de ajutor și că nu au cum să 
se descurce singuri atunci când gândurile și emoțiile îi copleșesc. Am fost impresionată 
de cât de mult li se schimbă starea în bine acestor oameni atunci cand simt că au cu cine 
să–și împărtășească problemele, fără a fi judecați.” – Izabela Bărculeț (psihoterapeut 
psihanalitic in formare);

„M-a impresionat numărul persoanelor tinere care se îngrijorează mai mult pentru 
cei dragi decât pentru propria persoană, dar mai important este faptul că aceștia caută 
soluții. Personal, aceste apeluri mă motivează, pentru că la sfârșitul apelului mă simt 
încărcată de energie pozitivă știind că, măcar pentru un timp, am reușit să liniștesc un 
om și să îl sprijin în găsirea soluțiilor benefice pentru el. Le-aș recomanda oamenilor ca în 
această perioadă să comunice mai mult cu familia, să se apropie, să fie mai deschiși cu cei 
apropiați, dar și față de ei înșiși. Să își conștientizeze sentimentele și emoțiile și să știe că 
nu sunt singuri.” – Alexandra Stoianov (psiholog);
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„Trăim vremuri tensionate, pe care nu le-a mai trăit nici unul dintre noi până acum. 
Este solicitant, ca voluntar, să fii prezent la fricile celor care sună disperați și copleșiți de 
ce trăiesc, în condițiile în care și noi suntem încercați de aceleași temeri pentru că trăim 
în același context. Pe de altă parte, fiecare apel care se sfârșește cu mulțumiri din partea 
celui care sună îmi face inima să tresară de bucurie și mulțumire că am reușit să fiu de 
ajutor celui care a apelat la serviciul nostru. Fiecare apel care se sfârșește așa îmi dă 
încrederea că facem lucruri minunate. Experiența acestor zile ca voluntar la Helpline-ul 
anti-anxietate îmi aduce o perspectivă nouă cu privire la diferitele moduri în care reac-
ționează oamenii la același tip de stimuli.” – Adriana Frățilă (studentă, Psihologie);



3) MEDICINA PREVENTIVĂ ȘI CULTURA DE SĂNĂTATE

A) PREVENȚIA ȘI AFECȚIUNILE LUMII MODERNE

Stilul de viaţă sănătos. Concept, analiză și colecție  
de bune practici1

[...] Concluzii
1. Stilul de viaţă sănătos este un mod de viaţă de zi cu zi care întărește rezer-

vele de energie ale organismului, te ajută să îţi menţii starea de sănătate sau chiar 
să ţi-o îmbunătăţești.

2. O analiză a cercetării știinţifice precizează în mod clar că un stil de viaţă 
sănătos este un concept multivariat care include următoarele elemente principa-
le: alimentaţia, alăptatul la sân, activitatea fizică / lipsa de mișcare, consumul / 
non-consumul de tutun, consumul / non-consumul de alcool și alte substanţe psi-
hoactive, folosirea medicamentelor, starea de muncă și starea de odihnă (somn), 
comportamentul sexual, stresul și capacitatea de a-l depăși, obiceiurile de igienă, 
controalele medicale periodice, orice alt comportament care îţi poate afecta sănă-
tatea (e.g., felul în care conduci mașina, punerea sau nu a centurii de siguranţă, im-
plicarea în diverse conflicte, expunerea prelungită la soare sau la solar, promovarea 
sporturilor, etc.).

3. Obezitatea sau supraponderabilitatea sunt definite prin indicele de masă 
corporală (BMI), care rezultă din împărţirea masei corporale (exprimată în kilogra-
me) la pătratul înălţimii (exprimată în metri).

4. Dintre statele membre UE, cea mai scăzută incidenţă a obezităţii la populaţia 
cu vârsta de 18 ani sau peste 18 ani în anul 2014 s-a înregistrat în Romania (9.4%) și 
Italia (10.7%), acestea situându-se în faţa Olandei (13.3%), Belgiei și Suediei (ambe-
le 14.0%). La polul opus se află ţări în care obezitatea s-a înregistrat la 1 din 4 adulţi, 
precum Malta (26.0%) și la aproximativ 1 din 5 în Letonia (21.3%), Norvegia (24%), 
Ungaria (21.2%), Estonia (20.4%) și Marea Britanie (20.1%). Gradul de obezitate 
în Portugalia și Lituania este aproape de media UE. În urma rezultatelor studiilor 
naţionale și regionale, cel mai important lucru de făcut pentru a îmbunătăţi stilul de 
viaţă sănătos, în mod special la copii și la cei în vârstă, este acela de a face mai multă 

1  PROJECT: No. 2017-1-RO01-KA202-037373. „Corrective VET – curs de formare pentru pre-
venţia obezităţii și promovarea stilului de viaţă sănătos”
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mișcare. Prin tradiţie, norvegienii se implică foarte mult în activităţile sportive în 
aer liber și în sport, în general. Deși activităţile sportive joacă un rol important în 
dezvoltarea armonioasă a copiilor, studiile recente arată că românii fac mai puţin 
sport, la fel și copiii lor. Doar 36% dintre tineri (15 - 21 de ani), 27% dintre adulţi 
și 22% dintre oamenii în vârstă (65 - 84 de ani) sunt activi fizic în Portugalia, și res-
pectă recomandările actuale ale OMS în ce privește mișcarea pentru sănătate. 23,5% 
dintre copiii de 8-9 ani dedică nu mai mult de o zi pe săptămână jocurilor de mișcare 
și 33,8% nu mai mult de o zi exerciţiilor pentru o condiţie fizică bună (antrenament, 
sport etc.) în Italia. Strategia naţională pentru promovarea activităţii fizice de lun-
gă durată este esenţială pentru a stimula mișcarea, precum și pentru a îmbunătăţi 
starea de sănătate și calitatea vieţii la  nivel naţional. Acest lucru ar îmbunătăţi sta-
rea de sănătate în rândul populaţiei, precum și starea mentală și bunăstarea fizică. 
Obezitatea prezentă la copiii din Lituania este determinată de doi factori: regimul 
alimentar neechilibrat și lipsa de mișcare. În Portugalia, ca și în alte ţări dezvoltate, 
principalii factori ai mortalităţii și morbidităţii sunt boli cauzate de alimentaţia și 
obiceiurile nesănătoase. Obezitatea este una dintre cele mai severe probleme de să-
nătate din Uniunea Europenă, în secolul XXI. Portugalia este una dintre ţările în care 
supraponderabilitatea și obezitatea au cunoscut o creștere semnificativă în ultimele 
decenii. Deși incidenţa obezităţii printre adulţii din Portugalia este relativ scăzută 
comparativ cu alte ţări OECD, rata suprapoderabilităţii din această ţară (la fete și la 
băieţi) o depășește pe cea a majorităţii statelor OECD.

5. Stilul de viaţă al familiei are un impact foarte mare asupra obezităţii la co-
pii. Riscul de a avea  copii  supraponderali  și  obezi  crește  semnificativ  când  cel  
puţin  unul  dintre  părinţi  este supraponderal. Aceasta este o confirmare a rolului 
decisiv al modelului parental în crearea unui stil de viaţă greșit la copii și la ado-
lescenţi. Familia este primul mediu în care stilul de viaţă sănătos ar trebui să fie 
deprins. Din alt punct de vedere, mediul familial este primul în care poate imprima 
un stil de viaţă greșit. De exemplu, privitul excesiv la TV, la calculator, la tabeltă, 
precum și jocurile video sau consumul de alcool în contextul familial afectează în 
mod direct și într-un sens negativ comportamentul și obiceiurile tinerelor genera-
ţii, promovând un stil de viaţă sedentar prin reducerea timpului săptămânal dedi-
cat activităţilor în aer liber.

6. Posibilităţi pentru familii. Asistenţa medicală primară este asigurată de 
medicii de familie, medicii interniști și pediatri în toate ţările partenere. Societa-
tea Italiană de Pediatrie oferă materiale speciale pentru familii în scopul înlăturării 
obezităţii, proiecte pentru actualizarea cunoștinţelor medicilor și asistenţilor me-
dicali în cadrul prevenirii obezităţii familiei, organizează cursuri specifice pentru 
educaţia terapeutică a familiei în sensul combaterii acestei boli. „Ziua obezităţii” se 
organizează în fiecare an. Serviciile sociale din Norvegia dispun de terapeuţi care 
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au și rolul de consilieri pentru familiile care întâmpină multiple dificultăţi, precum 
probleme de comportament și de sănătate.

7. Modele de educaţie în familie. De obicei, toţi membrii familiei, nu doar unul 
singur, au probleme de obezitate, din cauza stilului de viaţă nesănătos și a alimen-
taţiei nepotrivite. Copiii pot oricând să-și cumpere mâncare nesănătoasă de la ma-
gazinul școlii. Acesta este motivul pentru care educaţia în familie joacă un rol foarte 
important în prevenţia obezităţii la copii.

8. Formarea stilului de viaţă sănătos în școli. Specialiștii în asistenţă medicală 
primară sau asistenţii medicali comunitari care au absolvit programul special de 
educaţie pentru sănătate (în școli) lucrează în școlile din Lituania. În școlile din 
Norvegia, există doar două categorii profesionale care lucrează în domeniul stilului 
de viaţă sănătos: asistenţii medicali și profesorii de educaţie fizică.

9. Atitudinea personală și normele subiective reprezintă baza predării unui 
stil de viaţă sănătos în sistemul italian. Atitudinea personală se referă la motivaţia 
interioară. Normele subiective se referă la percepţia pe care o are o persoană asupra 
așteptărilor altor persoane. Exemple din practică:

Proiectul Pedi bus (Este o iniţiativă care încurajează elevii să meargă la școală 
pe jos).

Fructele în școală (activităţi specific pentru a cunoaște mai bine fructele, pen-
tru a studia importanţa acestora în alimentaţia omului și în viaţa de zi cu zi.).

– „Mănânc sănătos la școală”- copiii învaţă să mănânce sănătos în timpul pa-
uzelor școlare.

– „Tradiţii Sănătoase pentru Copii Sănătoși‘‘ – prin care se urmărește învăţa-
rea și punerea în aplicare a regulilor de educaţie nutriţională.

– Materialul educativ „Traista cu sănătate‘‘ promovează obiceiuri alimentare 
sănătoase, programul fiind inspirat din tradiţiile locale.

– Programul naţional „Cornul și laptele” are ca scop asigurarea unor alimente 
sănătoase pentru toţi elevii oferindu-le în fiecare zi, la școală, la ora prânzului, o 
sticlă mică de lapte/iaurt și un corn/o chiflă.

 – “Programul de Încurajare a Consumului de Fructe în Școli” – Acest 
program urmărește să existe un consum sporit de fructe și legume la școală, pentru 
a încuraja obiceiurile alimentare mai sănătoase, în contextul în care consumul de 
fructe și legume proaspete este unul foarte scăzut, iar incidenţa obezităţii la copii 
este în creștere.

 – Formarea stilului de viaţă sănătos în universităţi. Studenții sunt sti-
mulaţi să participe la diverse manifestări care promovează stilul de viaţă sănătos; de 
exemplu, meciul de volei de ziua internaţională a femeii, lecturi despre yoga și des-
pre managementul stresului, Ziua Mondială a Alimentaţiei Sănătoase, etc. În Italia, 
stilul de viaţă sănătos este adesea asociat cu dieta mediteraneană. Accentul principal 
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în formarea profesorilor și a asistenţilor medicali se va pune pe: alimentaţia și starea 
de bine; activitatea fizică și starea de bine. Nu se acordă o atenţie suficientă norme-
lor subiective, atmosferei și mediului familiale și rolului sinergetic al prietenilor de 
familie și al altor persoane de referinţă. În Portugalia, educaţia în materie de sănă-
tate se axează pe dezvoltarea abilităţii de a alege hrană sănătoasă pentru organism, 
pe crearea unei culture solide în acest sens, precum și pe adoptarea unor obiceiuri 
mai sănătoase în familie. Programul Naţional pentru Promovarea Alimentaţiei Să-
nătoase (PNPAS), adoptat în 2012, are ca scop îmbunătăţirea statusului nutriţional 
al populaţiei și promovarea sănătăţii, printr-un set de acţiuni coordonate, care să 
garanteze și să încurajeze accesul la anumite categorii de alimente. Valoarea cheltu-
ielilor afectate activităţilor de prevenire în Portugalia (1.8%) este aproape jumătate 
din valoarea medie a cheltuielilor din alte 27 de ţări OECD (2.8%).

10. Locurile de muncă moderne au devenit extrem de obezogene datorită mo-
dificării naturii muncii. Exemple de bune practici:

– Ziua fără Ascensor
– practicarea sporturilor de echipă
– biciclete la care poate avea acces un număr mare de angajaţi
– mâncare sănătoasă la cantină
– verificarea cu regularitate a stării de sănătate, a tensiunii arteriale, a nivelu-

lui de colesterol și a glicemiei
– sprijin financiar pentru costuri privind desfășurarea unor activităţi fizice, 

precum o taxă de membru pentru activităţi sportive sau recreative
– organizarea evenimentelor sportive
– încurajarea angajaţilor să renunţe la folosirea liftului și să meargă pe scări.
– asistenţă și informaţii despre alcool și medicamente
– distribuirea de informaţii privind alimentaţia sănătoasă și exemple concrete 

în aceste sens (de exemplu, grija ca personalul să primească mâncare sănătoasă la 
cantină și să aibă timp suficient pentru masă).

11. Reclamele publicitare joacă un rol important în apariţia obezităţii. Există 
o legătură puternică între privitul excesiv la TV, la un ecran în general, și nivelul de 
obezitate prezent la copii și la tineri. Conform OMS, datele recente arată că obezi-
tatea la copii apare nu doar pentru că se uită la TV în loc să fie activi, dar și pentru 
că aceștia se lasă manipulaţi de reclamele publicitare la diverse produse alimentare 
și de alte tehnici de marketing. Principala strategie în UE vizează tehnicile de eti-
chetare a alimentelor, cu menţionarea conţinutului nutriţional. „Mănâncă sănătos” 
– reclamă publicitară în Italia. Pe de altă parte, reclamele la jocurile video, conţi-
nuturile populare și strategiile de marketing de gherilă oferă mai multe informaţii 
despre mâncarea nesănătoasă decât despre cea sănătoasă. Aceste conţinuturi nu 
sunt interzise în ţările partenere.



Cum  trăim. O pledoarie  pentru obiceiuri sănătoase

Alexandra Gătej

Cu toții știm ce trebuie să facem și ce nu ca să ne fie bine - fizic, mental sau spiri-
tual. Nu cred ca există cineva care crede că a sta pe canapea în fața televizorului 
ore în șir este un obicei ce ne face bine. Sau mâncatul noaptea, consumul de alcool 
zilnic, fumatul  ori aruncatul banilor pe cumpărături inutile, înghițitul pe nemes-
tecate al informațiilor care ne asaltează zilnic. Cei mai mulți știm că ne fac rău în 
teorie dulciurile ronțăite la orice oră, viața trăită pentru a acumula obiecte, bani, 
putere și atât, vanitatea, individualismul, sedentarismul, lipsa reflexului de a citi 
mereu, de a asculta, de a folosi în orice împrejurare gândirea critică sau de încerca 
să îl înțelegem cu adevărat pe cel de lângă noi. Cu siguranță avem propriile păreri 
despre ce este acela un obicei sănătos dar nu cred că sunt mulți cei care cred că ele, 
obiceiurile sănătoase sunt o pierdere de vreme, o prostie sau ceva fără importan-
ță. Și totuși, un număr infinit mai mic dintre cei care știu că obiceiurile sănătoase 
efectiv fac bine – cresc calitatea vieții individului și a comunităților în care el tră-
iește –  sunt dispuși să le practice și încă mai puțini cei care vor să le arate și altora 
cum se face. Obiceiurile sănătoase sunt ca apa sfințită, iar cei care vorbesc despre 
asta sunt deseori priviți cu îngăduință. Care să fie motivul ? Să pornim de la de-
finiție. Așadar, un obicei sănătos este acel comportament care ajută la sănătatea 
fizică, mentală și spirituală a individului. Un obicei sănătos este dificil de dezvol-
tat și de cele mai multe ori necesită o schimbare radicală de atitudine. Pentru a 
obține și păstra un obicei sănătos omul are nevoie de un înalt nivel de disciplină 
și autocontrol”. Avem așadar și răspunsul  la de ce așa greu și de ce așa puțini - 
fiindcă este nevoie de perseverență, autocontrol și disciplină. Nu tocmai însușiri 
ușoare fiindcă noi, oamenii moderni am fost răsfățați să ne plictisim foarte repede. 
De aceea noi, cei din Societatea Omului Sănătos am gândit să începem cu transfor-
mări mici și dese. Cu obiceiuri existente dar nepracticate, cu beneficii reale. Cu pași 
mici dar constanți. Am început să mergem pe jos…

SOLVITUR AMBULANDO. Sfântul Augustin spune că orice problemă poate 
fi rezolvată dacă mergi pe jos, în sens mai filosofic adică prin experiment prac-
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tic. Buddha, Socrate, Aristotel, Stoicii, Iisus, Kant, Rousseau, Thoreau, Nietzche 
- toți au fost mari walkeri. Sigur, mersul pe jos are certe beneficii fizice dar pen-
tru artiști, gânditori sau profeți, azi și pentru oameni de afaceri el este un mod 
de a stimula gândirea creativă și procesul filosofic al ideilor. Să lași gânduri-
le să zboare, să gândești mergând, să ajungi la o concluzie - astea nu sunt sim-
ple figuri de stil căci ele reflectă un tip de deschidere mentală care nu poate fi 
atinsă șezând. Orice gând pe care îl ai la începutul unei sesiuni de mers pe jos 
de cel puțin 5 km va avea o concluzie și poate va genera și un alt gând, mai cre-
ativ. Mersul pe jos este pur și simplu cel mai afirmativ mod de expresie al speci-
ei umane. Este modul în care ne organizăm spațiul și felul în care ne orientăm 
în lumea largă din jur. Este proba vie că repetiția - să pui un pas în fața altuia - 
permite progresul. Oare pentru ce părinții exaltă când copilul face primul pas?  
Cu cât orașele devin mai aglomerate cu mașini și mai poluate, cu atât unii vor merge 
pe jos mai mult. Am aflat că mersul pe jos este, antropologic, singura “disciplină” în 
care specia umană este superioară oricărei alteia pe Pământ. Că mersul pe jos este 
motivul pentru care specia umană este și cea mai răspândită pe planeta noastră - 
fiindcă e singura care-și poate permite să parcurgă în mod susținut distanțe mari. 
Și asta din două motive: sistemul de ventilație („Klima”) și postura erectă care fac 
mersul pe jos al speciei umane să fie cel mai eficient în rândul speciilor cunoscute de 
pe planetă. Creierul însuși este un efect al mișcării fiindcă doar speciile care merg, 
care se deplasează într-un fel au un centru de comandă care asigură coordonarea 
mecanică, neurologică și chimică necesară acestei activități. 

La început am fost singură. Am început să merg pe jos ca să merg pe jos. Întâi 
în Herăstrău. De lene (să fac ceva mișcare, dar nu sport), din lipsă de timp (logistica 
și calendarul mersului la sală mă înspăimântă), din revoltă (traficul din București 
și mai ales statul în mașină mă transformă încet în bestie), din lipsă de imaginație 
(cea mai simplă mișcare, nu am nevoie de echipament). Apoi, de acasă până la birou 
- 5 km. O bună bucată de vreme am mers cu capul pe sus – o ocupație periculoasă 
pe aproape orice stradă din centrul orașului – pe aceeași rută, cu încântarea unui 
copil provincial care descoperă locuri, oameni, case noi. Un drum pe care l-am par-
curs zilnic de mii de ori cu mașina s-a lăsat descoperit cu pasul și mi-a deschis o altă 
lume: poveștile caselor de pe Dacia, lumina, mirosurile, anotimpurile, stereotipu-
rile, oamenii întâlniți pe Polonă, zgomotul și răceala blocurilor de pe Dorobanți, 
grădinile și confortul caselor vechi de pe lângă Televiziune..

Apoi am început să merg pe jos de la birou până acasă. Făceam deja 10 km pe 
zi. Aceeași rută, alte descoperiri. Am început să simt ritmul ascuns al orașului, să 
știu secvențele diurne ale familiilor, să înțeleg când vin părinții de la birou și când 
gătesc bunicile cina în serile de vară, să văd cu surprindere vecini care încă stau la 
poartă să-și vorbească la sfârșitul unei zile, tihna de joi seara, freamătul posac al 
dimineților de luni, în fine, duruitul vieții...
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Când mergi singur pe jos ceva mai mult , pe lângă descoperirea lumii în care 
trăiești se mai întâmplă ceva. Mintea  reușește să abordeze, să rumege și să închidă 
gânduri într-o manieră foarte eficientă. În plus, apar mereu gânduri noi, mai ales 
din cele creative și soluții bune la probleme care păreau grele. După ce face asta 
mintea pare că se odihnește fiindcă la sfârșitul celor 5 km simt mereu o senzație 
de liniște, de satisfacție, de împăcare…Sunt multe studii care scot în evidentă mai 
ales acest beneficiu al mersului pe jos – acela de liniștire a minții, de optimism și de 
aceea mersul pe jos se recomandă ca terapie în depresii și insomnii.

Apoi am început să merg pe jos oriunde pot și oricât de mult. La toate întâl-
nirile dinafara biroului. Se schimbă logistica cu totul. Am renunțat fără regrete la 
poșete, la tocuri și am ajuns la un stil care îmi permite să merg mult pe jos dar și să 
particip la ședințe de board. Cu rucsac și pantofi de sport, obligatoriu. Și am văzut 
că nu e nicio problemă de status sau relevanță, e totul în capul nostru. 

Societatea Omului Sănătos și programul Mergem împreună
Anul trecut, împreună cu Oana Igrișan am fondat asociația  Societatea Omului Să-
nătos fiindcă noi credem în obiceuri sănătoase. Programul Mergem Împreună este 
unul dintre ele. La început cu prieteni sau cunoștințe din agendele noastre de tele-
fon. Apoi cu oameni pur și simplu pasionați de mersul pe jos sau exasperați de trafic 
sau oameni cărora le place să meargă cu alții prin parc dimineața devreme. Acum 
suntem mai multe grupuri, explorăm ateliere de artiști sau istorie, arhitectură sau 
tot ce are de oferit orașul și grupurile noastre. Toate profesiile, toate vârstele, toate 
mediile sociale și economice, toate visele, aspirațiile. “Nimeni nu are nici o funcție 
și nimeni nu are nici un ban” e una din regulile grupurilor – în felul ăsta evităm să 
transformăm walkurile noastre în serviciu.  O diversitate fabuloasă pe care o extin-
dem pe cât posibil și în alte părți. În plan avem să trasăm rute de mers pe jos prin 
țară, să organizăm grupuri de mers pe jos cu seniori, să învățăm  și pe alții cum să 
facă grupuri  (pare banal dar nu este fiindcă diversitatea nu este totul, e nevoie de 
o complementaritate creativă și activă și de multă perseverență).  Suntem în plin 
proces de realizare a unei platforme online în care vom pune ideile, proiectele și 
evenimentele noastre. Am fost invitați la festivaluri să mergem cu alte comunități 
– și la Unfinished anul trecut sau anul acesta la TiFF sau la Festivalul de la Richiș. 

Triburile oamenilor care merg pe jos
În timp grupurile noastre s-au transformat în TRIBURI. Comunități de oameni care 
nu sunt rude, nu sunt colegi, nu sunt prieteni dar pe care îi leagă foarte strâns ideea 
ca NU TREBUIE - joi sau vineri dimineața ești cine ești tu fără posturi, fără statut, 
fără trecut și fără viitor, acolo doar pentru plăcerea de a merge alături de aceeași 
oameni pe care îi întâlnești o dată pe săptămână, faci 7 km în ritm alert pe orice 
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vreme, bei o cafea, ai închis și ai plecat în lumea ta. Se râde din primele cinci minu-
te, se schimbă idei, cărți, filme, locuri, mâncăruri, ocupații, nu probleme, nu istoric 
personal, nu download emoțional. Mulți dintre noi au adoptat acest obicei ca jour 
fixe și și-au schimbat programul de lucru pentru a acomoda ora de mers. Unele cu-
pluri au renunțat la terapie fiindcă mersul pe jos dimineața devreme cu niște străini 
le face mult mai bine. Alții și-au învins ideea că mersul în grup e obositor și inutil. 
În orice caz, energia  care se schimbă între oameni e una molipsitoare și devine din 
ce în ce mai greu să lipsești. Am făcut împreună deja 3500 de km și suntem de abia 
la început. Cele două luni de carantină ne-au apropiat mult, am devenit un grup de 
oameni legați cu firul nevăzut al bucuriei. 
Obiceiuri sănătoase sunt multe. Și ce mănânci, și cum te speli, și ce citești, și eco-
nomisirea, gândirea critică, sportul, admirarea naturii sau cultivarea generozității 
și a toleranței și multe altele.

Noi am început cu mersul pe jos - un pas înaintea celuilalt. Înainte. Împreună. 
Până la capăt. 



Un nou contract social pentru sănătate:  
Prevenția personalizată

Marius Geantă

„Sănătatea reprezintă starea completă de bine din punct de vedere fizic, mintal și 
social. Ea nu înseamnă numai absența bolii și a infirmității”. Astfel este definită 
starea de sănătate, de către Organizația Mondială a Sănătății, încă din anul 1948. 

Haideți să o recitim și să ne oprim asupra termenului „social”, din definiție. 
Stare de bine din punct de vedere social. 

Și să punem acest fragment din definiție în contextul ultimelor 3 luni, petrecu-
te de marea majoritate a oamenilor în condiții de strictă izolare socială, în contex-
tul pandemiei Covid-19. Logica primară ne-ar spune că, potrivit chiar Organizației 
Mondiale a Sănătății, am devenit o Planetă de oameni aflați în suferință, am putea 
spune chiar bolnavi, cu fiecare ordonanță militară care impunea măsuri restrictive. 
La o privire mai atentă, constatăm că, de fapt, avem nevoie de o altă definiție pen-
tru ce ar trebui să înțelegem prin starea de sănătate.

Nevoia de a redefini sănătatea și boala, medicina și sistemele de sănătate, a 
devenit un imperativ mondial. Doar pornind de la o nouă înțelegere asupra acestor 
termeni, bazată pe acumulările științifice ale ultimelor decenii, putem să gândim și 
să implementăm noi strategii la nivel individual și la nivelul sistemelor de sănătate 
și al societății, într-un sens mai larg.

Pandemia Covid-19 a scos în evidență urgența de a înțelege și de a acționa 
diferit, dar semnalele au existat de multă vreme și s-au accentuat în ultimii ani, pe 
măsură ce științe omice și capacitatea de stocare și de analiză a datelor s-au împletit 
într-un dublu helix, precum cel descris de Watson și Crick, pentru a contura noul 
ADN al sănătății. 

Un studiu publicat în anul 2014, care a inclus 107 voluntari sănătoși, a pus la 
îndoială definiția stării de sănătate, arătând că peste 60% dintre acești voluntari 
nu erau chiar sănătoși, prezentând diverse modificări asociate cu diabetul zaharat, 
inflamația sau riscul cardio-vascular. Pornind de la premise incorecte, nu ne putem 
aștepta să obținem rezultate valoroase. Am înțeles asta și în lunile de pandemie 
Covid-19.
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Nevoia de reformă profundă a sănătății nu mai are nevoie de justificări. Este 
suficient să ne uităm la modul în care aproape toate statele lumii au reacționat față 
de amenințarea pandemiei Covid-19: închizând orașele, impunând izolarea socială 
și promovând campanii intense de igienă personală, așa cum de fapt au făcut-o 
orașele americane pentru a rezolva pandemia de gripă spaniolă din perioada 1918-
1920. Mesajele publicitare de acum un secol se suprapun perfect cu mesajele de 
interes public pe care le regăsim oriunde în media, în timpul Covid-19. 

Dar chiar nimic nu s-a schimbat, vreme de un secol? 
Suntem acum în cea de-a patra revoluție industrială, lunar se anunță investiții 

de ordinul miliardelor de euro în proiecte de Big Data și Artificial intelligence în 
sănătate, prețul secvențierii complete a genomului a scăzut în 20 de ani, de la 2,7 
miliarde de dolari la sub 1.000 de dolari1, primele organisme semisintetice (bacte-
rii) au fost produse în laborator, primele terapii genice și terapii celulare folosite 
pentru forme severe de cancer sunt deja aprobate pentru folosirea pe scară largă in-
clusiv în Uniunea Europeană. Iar exemplele pot continua. Consecința acestor evo-
luții științifice de neimaginat cu puțini ani în urmă se reflectă în creșterea speranței 
medii de viață și într-o calitate a vieții superioară pentru cei mai mulți dintre noi. 

Omenirea se afla, înainte de izbucnirea pandemiei Covid-19, în cel mai bun 
moment din istorie, din punctul de vedere al soluțiilor pentru sănătate. SARS-
CoV-2 însă ne-a arătat că uriașul dopat cu inovație medicală avea picioare de lut: 
incapacitatea de a răspunde nevoii de protecție a cetățenilor, conform cu avansul 
științific, altfel decât prin metode despre care credeam că există doar în cursurile 
de istoria medicinei. Mediul politic și societatea au reacționat prin promovarea dis-
tanțării sociale pentru a proteja în primul rând, de fapt, sistemele de sănătate. O 
suprasolicitare a acestora, cum a fost cazul în Lombardia, indică problema esențială 
pe care o avem aproape oriunde în lume: setarea sistemelor de sănătate este făcută 
pentru a-i aștepta pe bolnavi, atunci când au nevoie, nu de a încerca să aibă o ati-
tudine preventivă și predictivă, în măsură să mute centrul de greutate din spital și 
ambulatoriu cât mai aproape de locul în care trăiește fiecare dintre noi. 

Medicina se schimbă, dar ce facem cu sistemele de sănătate?
Construit pe modelul asigurărilor de sănătate și al marilor furnizori de servicii de 
sănătate (spitale, clinici, ambulatorii, medici de familie), sistemul la care fiecare 
dintre noi contribuie cu sume consistente de-a lungul timpului ne-a pierdut toc-
mai pe noi, oamenii, din vedere. În România, neavând altă opțiune, fiecare angajat 
contribuie lunar cu o sumă ca asigurare de sănătate (și nu există varianta opt-out, 
câtă vreme are o formă legală de angajare), iar contractul nescris cu asiguratorul 
(Casa Națională de Asigurări de Sănătate) asumă implicit că asiguratul va primi 

1   https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/Sequencing-Human-Genome-cost
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ceea are nevoie, la nevoie, din partea unui furnizor de servicii aflat în contract cu 
Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Asiguratul este cel care cere, în general 
atunci când apar semne de boală, iar spitalele sau ambulatoriile îi oferă serviciile 
de are are nevoie, în măsura în care acestea sunt pe lista celor decontate și plafonul 
lunar nu s-a epuizat. 

Acest model funcționează pentru majoritatea bolilor, acute și cronice, dar nu 
se poate aplica nici în cazul pandemiilor, și nici pentru prevenția bolilor cronice. 
Mai puțin de 2% din bugetul CNAS este folosit pentru componenta de prevenție. 
Cu alte cuvinte: fiecare cetățean contribuie în fiecare lună în care este angajat, dar 
Statul decide când, în funcție de evoluția naturală a unei boli, va plăti serviciul me-
dical de care are nevoie. Așa se face că România este țara europeană cu cea mai mare 
încărcare a spitalelor, având drept consecință escaladarea costurilor și repetabila 
povară a subfinanțării (asistența în spital este mult mai costisitoare decât cea din 
ambulator sau de la medicul de familie). 

Medicina celor 4P: personalizată, predictivă, preventivă și participativă
Design-ul sistemului de sănătate din România are în centru spitalul (resurse finan-
ciare, logistice, umane), model tributar perioadei în care focusul tuturor a fost pe 
tratarea bolilor, iar imaginea medicului chirurg echipat complet, gata de o inter-
venție de transplant, reprezenta aspirația a generații la rând de liceeni dornici de o 
carieră medicală.

Trecerea de la acest model reactiv la modelul proactiv în medicină reprezintă o 
provocare majoră și nu se poate implementa fără un acord larg al tuturor actorilor 
relevanți. 

Avem nevoie de un nou contract social, în care responsabilitatea asupra stării 
de sănătate să fie împărțită între cetățean și stat, pe baze de încredere reciprocă, de 
transparență și etică. 

Modelul proactiv de practicare a medicinei presupune echilibrarea raportului 
nu doar dintre medic și pacient, ci și dintre sistemul de sănătate și pacient, ba chiar 
dintre societate și cetățean.

Medicina omică (genomica, transcriptomica, proteomica, metabolomica, fluxo-
mica etc) și datele (Bid Data and Analytics) mută medicina din dosarul cu șină și 
fișele de observație pe hârtie în cloud, din spital la fiecare acasă și din ceea ce clasic 
numim laborator de cercetare către utilizarea imediată, la nivelul fiecărei persoane 
pentru care s-a demonstrat un beneficiu. 

Medicina proactivă este o medicină în timp real, în primul rând preventivă, 
bazată pe date și pe analiză, în care rolul fiecărui cetățean devine din ce în ce mai 
important. 

Pentru a atinge acest obiectiv, trebuie ca fiecare persoană să aibă o înțelegere 
holistică a stării sale de sănătate, să poată să identifice acele comportamente și 
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atitudini proprii cu rol sanogenetic, să poată anticipa consecințele asupra sănătății 
sale ale comportamentelor nepotrivite și să aibă o reprezentare asupra valorilor 
care sunt corelate cu o stare bună de sănătate. Desigur, este important să aibă acces 
la servicii medicale. Noțiunea de „health literacy” (capacitatea de a înțelege infor-
mația medicală și de a o transforma într-o acțiune utilă pentru menținerea sau 
redobândirea sănătății) capătă o și mai mare greutate, în acest context. 

În privința datelor, fiecare cetățean trebuie să conștientizeze valoarea acesto-
ra, trebuie să aibă capacitatea de a le colecta, de a le agrega, securiza și de a le pune 
la dispoziție altor entități, în condițiile exprimării unui consimțământ informat, 
flexibil și care poate fi retras în orice moment. 

În domeniul datelor medicale, este un fals antagonism între cetățean și stat. 
Pandemia Covid-10 ne-a arătat cât de important este acest parteneriat, atât pentru 
a evalura riscul individual, cât și riscul populațional de boală prin utilizarea datelor 
colectate la nivel individual și folosite în mod agregat și anonimizat de autorități în 
scopul controlului pandemiei. Fără datele cetățenilor și fără o modalitate transpa-
rentă, complet anonomizată și etică de a le utiliza, eficiența sistemului de sănătate 
este și va rămâne în continuare redusă. După cum, rămânând doar în posesia și la 
dispoziția sa, o persoană nu poate avea acces la beneficiile maxime ale datelor me-
dicale pe care le generează.

Tranziția de la medicina de imprecizie practicată acum (bazată în majoritatea 
cazurilor pe încercare-eroare) către o medicină personalizată, predictivă, preventi-
vă și participativă (Medicina celor 4P) necesită însă leadership politic și medical, o 
organizare administrativă suplă și descentralizată, toate conectate cu stimularea 
dorinței cetățenilor și educarea acestora pentru a deveni parte a noului contract. 

Unde ne aflăm în acest moment? 
Pandemia Covid-19 a reprezentat un bun prilej pentru a realiza un diagnostic 

sistemic, precis, rapid și în timp real (idealul de cercetare pentru orice intervenție 
din sănătate). Diagnosticul a scos în evidență câteva puncte critice: validarea unor 
teorii ale conspirației chiar de către unii membri de vârf ai comunității academice; 
valorizarea scăzută a opiniei medicale atunci când a apărut un risc din punct de 
vedere electoral; schimbarea bruscă a agendei publice de către mass-media main-
stream și de către marii jucători globali (Google, Facebook); conștientizarea redusă 
a riscului la nivelul populației (un sondaj IRES a arătat că principala lecție a pande-
miei a fost importanța igienei pentru numai 18%, și importanța sănătății pentru 
numai 9%2); lipsa de solidaritate între diverse catogorii de bolnavi (bolnavi cronici 
versus bolnavi Covid-19); urmărirea profitului cu orice preț, prin speculații cu fun-
dament aparent solid medical. 

Toate aceste elemente reprezintă tot atâtea vulnerabilități și piedici în calea 
reformelor. De aceea, setarea agendei publice reprezintă un element esențial, fără 

2   https://ires.ro/articol/397/bilan-ul-starii-de-urgen%C8%9B%C4%83-in-romania



II. ECOLOGIE EXTINSĂ. STAREA DE SĂNĂTATE A SOCIETĂȚII / 911

de care propunerea unui nou contract social, a unei noi relații Stat-Cetățean, nu are 
nicio șansă să fie implementată. În același timp, setarea agendei publice trebuie să 
se bazeze pe un fundament solid de acțiuni, proiecte și finanțare. 

Programul de Sănătate al Uniunii Europene: Un punct de plecare al 
schimbării 
Promisiunea pe care o facem trebuie să fie îndeplinită, dar cum putem realiza acest 
lucru? 

Apartenența la Uniunea Europeană trebuie să fie punctul strategic central, în 
contextul în care pandemia Covid-19 a demonstrat lipsa de viziune a liderilor pen-
tru protejarea sănătății publice a cetățenilor europeni, cu toate limitările pe care 
le aduce Tratatul Uniunii Europene. Sunt însă semne că lecția a fost învățată, iar 
o serie de programe trebuie să stea la baza construcției: Programul de Sănătate al 
Uniunii Europene, de sine stătător, care pare a deveni o realitate; alocarea fondu-
rilor din viitorul Buget al UE pentru rezolvarea crizei Covid-19, în contextul Gre-
en Deal; programul de cercetare Horizon Europe, care prevede un buget record; 
Planul European de Luptă împotriva Cancerului și Misiunea de Cercetare asupra 
Cancerului - ambele pot deveni studii de caz pentru implementarea unei viziuni 
noi. Pe plan național, anunțatul Program Operațional Sectorial pentru Sănătate 
(primul din istoria României) și alocarea a o treime din fondurile europene din 
perioada 2021-2027 pentru activități de specializare inteligență, cercetare-inova-
re, reprezintă, de asemenea, un fundament strategic, organizațional și financiar 
consistent. 

Principii noi pentru un nou contract social Stat-Cetățean 
Am identificat nevoia, am definit ce trebuie făcut, avem la dispoziție și un cadru eu-
ropean și național favorabil pentru a promova ideile și acțiunile unui nou contract 
social Stat-Cetățean, pentru o medicină 4P. Dar cum putem face pentru a maximiza 
șansa de reușită, pentru a nu repeta aceleași greșeli de până acum? 

Cred că este momentul pentru a lua în calcul și a implementa câteva principii 
noi:

• Fonduri europene: pay for value și control
Fondurile europene trebuie utilizate la nivelul Statelor Membre pe principiul 

pay per value for citizens. Fiecare entitate care accesează fondurile alocate (public, 
privat, non-profit) trebuie să aducă valoare pentru cetățeni și pacienți prin proiec-
tele pe care le derulează. În acest context, un mecanism de cooperare și verificare 
al Comisiei Europene pentru aceste proiecte, așa cum sunt mecanismele similare 
pe justiție implementate în România și Bulgaria, ar putea avea sens și ar aduce, la 
rândul lui, valoare.
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• Transferul de cunoștințe prin proiecte de twining
Accesul egal al cetățenilor din toate Statele Membre la servicii medicale de ace-

lași nivel nu se poate realiza în condițiile în care există diferențe majore în privința 
accesului la tehnologii și la cunoștințe între Vestul și Estul Europei. Trebuie pro-
movat transferul de cunoștințe, în paralel cu crearea infrastructurii de asistență 
medicală și de cercetare, prin intermediul unor programe de mentorat instituțio-
nal sau de twining, între centrele de excelență și parteneri din Statele Membre din 
Estul Europei. În următorii ani, reindustrializarea României ar trebui să se facă pe 
seama unor mici întreprinderi (biotech digital boutique) dezvoltate antreprenorial 
prin acest tip de proiecte de transfer de cunoștințe.

•  Recunoașterea  rolului  unor  jucători  noi:  organizațiile  neguverna-
mantale non-profit

Accesul la resurse și la proiecte trebuie democratizat și trebuie să ieșim din pa-
radigma în care numai entitățile publice sau academice sunt eligibile pentru marile 
proiecte de cercetare. Pe lângă jucătorii tradiționali (sistemul public și privat), în 
ultimii ani, a apărut o nouă categorie importantă: organizații neguvernamentale 
non-profit. Acestea contribuie semnificativ (de la construcția de spitale, la achiziția 
de echipamente și medicamente necesare și până la programe de educație medica-
lă și acțiuni din sfera politici publice). Rolul acestor organizații neguvernamentale 
non-profit trebuie recunoscut la nivelul sistemului de sănătate, asigurându-li-se ac-
cesul egal la luarea deciziilor, la finanțare și la coordonarea unor proiecte de anver-
gură (finanțate din fonduri europene) în beneficiul cetățenilor și al pacienților. În 
același timp, cercetarea medicală nu trebuie să mai fie un scop în sine, ci un mijloc 
prin care se obține rapid creșterea calității vieții unei persoane. 

• Folosirea datelor prin implicarea cetățenilor
Donarea de date din partea cetățenilor europeni direct într-un hub unic la nive-

lul Uniunii Europene (ca parte din European Health Data Space) va evita barierele 
existente la nivelul sistemelor de sănătate (absența dosarului electronic, standar-
de diferite, neparticiparea la proiecte UE pe baze voluntare a unor State Membre 
etc). Această abordare ar avea o valoare și mai mare în contextul datelor obținute 
prin testarea genomică comprehensivă, a căror utilizare la nivelul sistemului de 
sănătate este limitată, pe fondul absenței cunoștințelor și a tehnologiilor necesare 
pentru a le da valoare. Creșterea nivelului de educație medicală a populației (health 
literacy), în acest context, devine o urgență, iar toate categoriile de vârstă trebuie 
implicate, într-o formă structurată, organizată și adaptată de la caz la caz.

• Regândirea educației medicilor și protocoale unice europene
Educația medicilor trebuie regândită, prin promovarea unei curricule comune 

europene pentru medicina 4P (preventivă, predictivă, personalizată, participativă), 
implementată obligatoriu încă din perioada studenției. Medicii trebuie să aibă acces 
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la același bagaj de cunoștințe și o înțelegere unică și adaptată continuu evoluțiilor 
științifice, pentru a le putea garanta pacienților că vor avea parte de același nivel al 
asistenței medicale, oriunde s-ar trata. În același timp, trebuie stimulată integrarea 
rapidă în practica medicală a inovațiilor și a rezultatelor proiectelor de cercetare.



Prevenția personalizată: o abordare integrată,  
data-driven, având în centru persoana,  
nu sistemul de sănătate sau evoluția naturală a bolilor

Cosmina Cioroboiu 

La nivelul Uniunii Europene, aproximativ 1,7 milioane de persoane cu vârsta mai 
mică de 75 de ani au murit în anul 2016. Conform Eurostat-OECD, 1,2 milioane 
dintre aceste decese (adică două din trei) pot fi considerate decese premature „în 
contextul accesului limitat la tehnologie și cunoștințe medicale”. 741.000 dintre 
aceste decese ar fi putut fi prevenite prin intervenții în domeniul sănătății publice 
și al prevenției primare, în timp ce 422.000 de decese la această categorie de vârstă 
puteau fi evitate dacă persoanele ar fi avut acces la servicii de sănătate adecvate și 
eficiente1. 

Europa – fișă clinică
Infarctul miocardic (174.000), cancerul pulmonar (168.000) și accidentul vascular 
cerebral (87.000) sunt principalele cauze de mortalitate prematură (37% din total) 
la persoanele cu vârsta mai mică de 75 de ani, în Europa. România este țara din 
UE cu cea mai mare proporție de decese prevenibile și evitabile, conform aceleiași 
surse. 

Studiile2 arată că până la 80% dintre bolile cardiovasculare (inclusiv infarctul 
miocardic și accidentul vascular cerebral) pot fi prevenite, în timp ce până la 50% 
dintre formele de cancer pot fi prevenite3, cu atât mai mult cu cât există factori 
comuni de risc pentru cele două mari categorii de boli: fumatul, sedentarismul, ali-
mentația nesănătoasă, obezitatea, stresul și consumul de alcool. 

Factorii de risc anterior menționați, la care ar putea fi adăugat consumul de 
droguri sau controlul insuficient al tensiunii arteriale, fac parte din categoria facto-
rilor de risc care țin de stilul de viață al unei persoane. Ponderea acestora în starea 
de sănătate este apreciată la cel puțin un procent de 50%. Celelalte categorii de 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10090958/3-05092019-AP-EN.pdf/
d51b508a-9a90-47ce-b9f4-eeeda5a5de92

2 https://www.heart.org/en/get-involved/advocate/federal-priorities/cdc-prevention-programs
3 https://www.who.int/cancer/prevention/en/
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factori determinanți ai stării de sănătate ai unei persoane sunt factorii genetici și 
biologici (20%), factorii de mediu (20%) și serviciile de sănătate (10%). 

De la prevenția clasică, one size fits all, la prevenția proactivă, 
personalizată, predictivă
Cu alte cuvinte, starea noastră de sănătate este influențată de ceea ce facem (50%), 
de locul în care trăim (20%), de ceea ce moștenim genetic de la părinți (20%) și de 
serviciile medicale pe care le primim (10%). Privind astfel lucrurile, este de la sine 
înțeles că strategiile de prevenție (proactive, personalizate, predictive) trebuie să 
țintească, în același timp, la nivelul unei persoane, cele 4 paliere menționate ante-
rior. 

Modelul clasic de sănătate publică împarte prevenția în câteva categorii: pri-
mordială, primară, secundară și terțiară. Este un model însă centrat mai degrabă 
pe ceea ce poate oferi sistemul de sănătate sau pe diverse faze din evoluția naturală 
a bolilor, și mai puțin pe cetățean, fie că este pacient sau nu. În modelul clasic, in-
tervențiile preventive se fac pornind de la principiul „one size fits all”, o abordare 
care însă și-a atins limitele, în contextul evoluției tehnologice și a societății, care 
permit o abordare inteligentă, mai puțin consumatoare de resurse și potențial mai 
eficientă.

Prevenția personalizată pune în centru fiecare individ și propune o abordare 
complet diferită, realizând tranziția de la abordarea reactivă de acum (în care sis-
temul medical, și medicii dețin controlul) către o atitudine proactivă și predictivă, 
inițiată de fiecare cetățean, încă din primii ani de viață. 

Să luăm câteva exemple.
În cazul diabetului zaharat, de exemplu, se știe că modificările la nivelul or-

ganismului apar cu zeci de ani înainte de a apărea primul semn al bolii (de obicei, 
creșterea glicemiei, evidențiată de cele mai multe ori din întâmplare). De aceea, 
mulți pacienți cu diabet prezintă inclusiv complicații ale bolii, încă din momen-
tul diagnosticării. Printr-o abordare preventivă inteligentă, diabetul ar putea să fie 
prevenit sau, în cel mai rău caz, identificat mult mai repede, scăzând astfel riscul 
dezvoltării de complicații timpurii și invalidante. 

Intervențiile inteligente pentru prevenția sau diagnosticarea diabetului za-
harat trebuie să ia în calcul factorii comportamentali (majoritatea asociați direct cu 
riscul de diabet zaharat - alimentația, sedentarismul, consumul de alcool), biologia 
persoanei (evaluată prin diverse scoruri poligenice care încep să devină din ce în ce 
mai relevante), mediul în care trăiește (poluarea este asociată cu apariția diabetului 
zaharat) și oferta sistemului de sănătate în materie de prevenție (adesea limitată 
sau chiar inexistentă). Acestor elemente trebuie să li se adauge evaluarea dorinței 
de schimbare a comportamentului persoanei în cauză, prin teste psihologice adec-
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vate - schimbarea comportamentului este un element esențial pentru un program 
individualizat de prevenție.

Geamănul virtual: colectarea longitudinal, continuu și securizat a datelor 
despre sănătate
Complexitatea descrisă anterior contrastează puternic cu ceea ce se întâmplă acum 
în legătură cu prevenția și depistarea precoce a diabetului zaharat: se face testarea 
glicemiei, odată pe an, la medicul la familie, și cam atât. Este evident că lucrurile nu 
mai pot funcționa în acest mod (să ne amintim că, în România, sunt aproximativ 
2 milioane de persoane care suferă de diabet, dintre care numai jumătate sunt în 
evidența Casei Naționale de Asigurări de Sănătate), cu atât mai mult cu cât dez-
voltarea tehnologică ne pune în fața situației ca, pentru fiecare dintre noi, să poa-
tă fi colectate longitudinal, continuu și securizat, date despre obiceiurile noastre, 
despre mediul în care trăim, date biologice și genetice, precum și date care provin 
din interacțiunea cu sistemul de sănătate. Așadar, pentru fiecare palier al determi-
nanților stării de sănătate există capacitatea tehnologică de a colecta date, de a le 
analiza și de a le da forma, ideal, a unui „geamăn virtual”. 

Dar, cu toate acestea, nu se întâmplă, pentru că sistemele de sănătate sunt, 
în general, organizate pentru tratamentul bolilor, nu pentru prevenția acestora, 
iar mecanismele de organizare, funcționare, finanțare și resurse umane deservesc 
acest scop. 

Să mai luăm un exemplu. Sunt destul de dese momentele în care, în presă, ci-
tim despre situații dramatice, de tipul deceselor survenite prin infarct la persoane 
foarte tinere sau chiar la copii. De cele mai multe ori, aceste decese pot fi preveni-
te, fiind asociate cu o boală numită hipercolesterolemie familială4, o boală geneti-
că ereditară care este caracterizată prin creșterea nivelului colesterolului în sânge 
mult peste limita normală, ceea ce crește riscul cardiovascular (infarct miocardic, 
accident vascular cerebral). În general, aceste cazuri apar în familii în care există 
antecedente de decese survenite prematur, dar pentru care medicii nu au identifi-
cat, la acel moment, o cauză. Depistarea acestor cazuri înainte de apariția compli-
cațiilor este esențială și se poate realiza printr-un screening inteligent, în cascadă, 
ascendent și descendent, în acele familii în care există genul acesta de antecedente. 
Acționând țintit, și nu la nivel populațional, cum este înțelegerea clasică a scre-
ening-ului, se optimizează consumul de resurse financiare și umane, dirijându-le 
exact acolo unde este cea mai mare probabilitate de a identifica aceste cazuri. Odată 
identificate pe baza testelor specifice, acele persoane pot intra într-un program de 
prevenție personalizată, care include pe lângă terapii de tipul anticorpilor monoclo-

4 https://raportuldegarda.ro/articol/hipercolesterolemia-familiala-o-boala-subdiagnostica-
ta-cresterea-colesterolului-genetic/



II. ECOLOGIE EXTINSĂ. STAREA DE SĂNĂTATE A SOCIETĂȚII / 917

nali, și alte tipuri de intervenții, bazate pe evaluarea profilului individual (biologic, 
psihologic și social). Beneficiile, la nivelul economiei, al unei astfel de abordări inte-
ligente pentru screening și acces imediat la prevenția personalizată sunt estimate 
la câteva zeci de milioane de euro pe an, la nivelul Uniunii Europene, pentru că in-
cidența bolii nu este deloc mică: 1 la 250 de persoane (90% fiind nediagnosticate). 

Un alt exemplu interesează aproximativ 7 milioane de români, care conform 
studiilor suferă de hipertensiune arterială5. Ca și diabetul zaharat, hipertensiunea 
arterială se depistează adesea întâmplător, la controale de rutină, și se tratează mai 
mult sau mai puțin la fel (cu unul, două sau trei medicamente asociate), cu scopul 
de a scădea riscul complicațiilor (în special, accidentul vascular cerebral). Deși este 
tratată ca o boală, hipertensiunea arterială este mai degrabă un simptom care înso-
țește o serie de dereglări, de la cele ale sistemului cardio-circulator, la tulburări ale 
sistemului nervos vegetativ sau ale rinichilor, fiind în același timp asociată cu obe-
zitatea și cu diabetul zaharat. Este de la sine înțeles că un tablou clinic atât de hete-
rogen are nevoie de o abordare structurată, comprehensivă și centrată pe persoană, 
nu pe o simplă măsurătoare a valorii tensiunii arteriale, în cabinetul medicului sau 
acasă, urmată de schimbarea sau continuarea tratamentului prescris. Tehnologiile 
purtabile permit obiectivarea valorilor tensiunii arteriale, în unele cazuri pe parcur-
sul întregii zile, în contextul înregistrării și altor tipuri de date relevante: distanța 
parcursă, durata și calitatea somnului, indicii poluării sau date despre obiceiurile 
alimentare. Aceste date au valoare însă doar dacă sunt colectate zilnic și analizate 
periodic sau la nevoie de medic împreună cu pacientul, folosind telemedicina sau 
vizita în persoană la cabinet.  

Cetățenii co-creatori ai propriei stări de sănătate
Așadar, cred că v-am convins că, în paradigma prevenției personalizate, cetățenii 
vor deveni co-creatori ai propriei stări de sănătate. Este un statut nou, dependent 
atât de nivelul educațional medical al acestora, cât și de dorința și capacitatea de 
a-și asuma rolul de înger păzitor al propriei stări de sănătate. 

Pentru ca acest model să poată fi implementat, trebuie ca nivelul de informare 
medicală (health literacy) al oamenilor să crească, pentru a contribui la valorizarea 
și conștientizarea sănătății. Cursurile de educație medicală din școli devin astfel 
un imperativ, dar trebuie identificate modalități educaționale și la alte categorii 
de vârstă. Experiența curentă a pandemiei Covid-19 ne arată că, deși inițial a atins 
cote foarte înalte, interesul oamenilor pentru sănătate, igienă și prevenție nu s-a 
menținut prea mult timp la un nivel ridicat (în contextul în care acoperirea media 
și implicarea vocilor autorizate din zona medicală au fost maximale).

5 https://www.agerpres.ro/sanatate/2016/09/16/studiu-peste-45-din-populatia-adulta-a-ro-
maniei-cu-hipertensiune-arteriala-12-26-07
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Un cetățean care nu este înarmat cu cunoștințe medicale solide nu poate să 
beneficieze la maximum de avansul științific și nici de cel mai avansat program de 
prevenție personalizată. În același timp, trebuie să fim conștienți că valoarea pre-
venției personalizate nu poate veni în absența interacțiunii cu sistemul medical, cu 
medicii, care la rândul lor trebuie să se adapteze la noua realitate. 

Educația medicilor pentru prevenția personalizată reprezintă călcâiul lui Ahile. 
Spuneam că sistemul de sănătate este concentrat pe spital și pe tratarea bolilor, 
nu pe prevenție. În consecință, și formarea medicilor, din facultate și continuând 
cu rezidențiatul, se concentrează aproape în exclusivitate pe disciplinele clinice, 
practicate în spital sau în ambulatoriile de specialitate. Un tânăr care se înscrie 
la Faculatea de Medicină cu gândul de a practica medicina preventivă trebuie să 
știe că opțiunile sunt limitate și incomplete - ar putea urma sănătatea publică (dar 
care este complet diferită de prevenția personalizată) sau ar putea deveni medic 
de familie (teoretic, cu un rol în promovarea prevenției, dar faptic concentrat pe 
tratarea bolilor, ca urmare a constrângerilor birocratice). Așadar, pentru a promova 
prevenția personalizată avem nevoie, în primul rând, de formarea specialiștilor. 

Implementarea acestui model la nivelul sistemelor de sănătate reprezintă o 
provocare majoră, pentru că trebuie să se bazeze, mai mult ca oricând, pe încre-
derea celor care plătesc asigurările de sănătate și pe capacitatea de transformare 
a mindset-ului și a modului clasic de a privi prevenția, din partea sistemului de 
sănătate. 

Prevenția personalizată nu poate fi altfel decât data-driven, iar pentru aceasta 
trebuie să setăm un cadru nou de acțiune, cu care nu am fost obișnuiți până acum.  
La nivelul societății, nu doar al sistemului de sănătate, trebuie să discutăm despre 
modul în care folosim datele și tehnologiile în beneficiul persoanei, considerând 
aspectele etice și alegând tipul potrivit de consimțământ. 

În acest context, trebuie identificate și modele de servicii medicale, de implica-
re a pacientului, de livrare și de asigurare, de finanțare și de compensare a preven-
ției personalizate. Pentru aceasta, trebuie generate proiecte de cercetare complexe, 
capabile să genereze cât mai multe răspunsuri, într-un timp cât mai scurt. Este 
esențială conectarea proiectelor de cercetare pentru prevenția personalizată cu 
practica medicală. Chiar dacă, în înțelegerea clasică, rezultatele prevenției se pot 
pune în evidență abia după una sau două decade, atunci când discutăm despre pre-
venția personalizată trebuie să ne propunem obținerea de rezultate în timp real, 
fără a deconecta activitatea de cercetare și pe cea de practică medicală. În același 
timp, investigațiile și studiile clinice trebuie să își adapteze componenta de regle-
mentare, pentru a permite această abordare inovatoare. 

În ultimul secol, speranța de viață a crescut cu aproximativ 30 de ani, pe fondul 
progreselor remarcabile din medicină. Numai că aproximativ 15 ani dintre cei 30 
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câștigați oamenii îi trăiesc având o stare de sănătate bună. Extinderea perioadei de 
viață sănătoasă este un imperativ, iar noi credem că poate fi atins prins adăugarea 
unei conduite preventive personalizate la intervențiile care și-au arătat, de atâta 
timp, beneficiile pentru sănătatea publică, dar și pentru sănătatea celor mai mulți 
dintre noi.



Alimentația și prevenția bolilor cronice

Anca Mihaela Hâncu

Alimentația incorectă este un important factor de risc pentru bolile cronice ne-
transmisibile,care însă poate fi prevenit. Evaluarea impactului asupra creșterii pre-
valenței bolilor în populație a fost realizat într-un studiu publicat în prestigioasa 
revistă americană The Lancet în 2019, care a calculat impactul dietei incorecte a 
adulților peste 25 de ani asupra morbidității și mortalității în 195 de țări. [1]. Pe 
glob, anual,11 milioane de decese se pot atribui alimentației necorespunzătoare, 
din care 3 milioane consumului exagerat de sodiu, 3 milioane aportului scăzut de 
cereale integrale și 2 milioane consumului scăzut de fructe. Implicația, la nivel po-
pulațional este de reconsiderare a priorităților în vederea ameliorării dietei. 63% 
din decesele premature și bolile cronice ar putea fi prevenite prin aderarea la mode-
le alimentare sănătoase, activitate fizică și absența fumatului [ 2]. Nutriția, așa cum 
se arată în ghidul Organizației Mondiale a Sănătății [3] este un factor determinant 
major al bolilor cronice, cu efecte puternice asupra sănătății, pozitive sau negative, 
în funcție de felul în care este aplicată.

Recomandări-cheie – ghidul american
Ghidul american de nutriție 2015-2020 [4] care este referința în acest moment, sta-
bilește ca obiectiv principal modelul alimentar sănătos încadrat în contextul caloric 
potrivit. Ce înseamnă model sănătos? Includerea vegetalelor în proporții variate, 
de la verde închis, roșu,și portocaliu, la legume și leguminoase. Includerea fructelor 
zilnic, a cerealelor integrale, a lactatelor semi-degresate și /sau a băuturilor din soia 
fortificate,cu aport corespunzător de proteine de calitate din carne de pasăre, pește, 
carne slabă, nuci semințe și soia, favorizarea consumului de uleiuri sănătoase. Ace-
lași model sănătos limitează grăsimile saturate, grăsimile trans, zahărul adăugat 
și sodiul. Cantitativ, recomandările cheie sunt – limitarea zaharurilor adăugate la 
sub 10% din cantitatea zilnică de calorii, același procent se aplică pentru grăsimile 
saturate. Se recomandă de asemena limitarea consumului zilnic de sodiu la 2,3 g 
[4]. Alcoolul este permis doar cu moderație, doar peste vârsta acceptată, eventual o 
porție la femei și două la bărbați pe zi, însă nu zilnic [4].
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Echilibrul energetic stă la baza menținerii greutății pe termen lung. În con-
ceptul actual de tratament al obezității se prioritizează balanța energetică, indicân-
du-se reducerea aportului caloric și stimularea consumului de energie prin reducerea 
porțiilor și creșterea nivelului de activitate fizică [4].Cheltuiala energetică prin exer-
cițiu fizic este o parte importantă în menținerea balanței energetice, activitatea fi-
zică având un rol important și în definirea compoziției corpului. Comportamente 
specifice, care acționează bidirecțional, activitatea fizică și modelele nutriționale ac-
ționează asupra compoziției corpului cât și în patogeneza bolilor cronice. Echilibra-
rea energetică se menține gestionând aportul caloric în funcție de nivelul activității 
fizice, pe baza istoricului greutății.Toate alimentele și băuturile au calorii, cu excep-
ția băuturilor îndulcite cu îndulcitori hipocalorici, care nu au calorii. Conținutul ca-
loric per gram este de 4 kcal pentru carbohidrați și proteine, 9 kcal pentru grăsimi și 
7 kcal pentru gramul de alcool, care deși nu este nutrient aduce calorii. Pentru men-
ținerea greutății pe termen lung aportul caloric zilnic trebuie să fie egal cu consumul 
energetic, adică suma cheltuielii de energie realizată pentru metabolismul bazal, ne-
cesar funcționării organelor vitale, activitatea fizică ocupațională sau recreațională, 
activitatea intelectuală, termoreglare și digestie. Caloriile zilnice recomandate pen-
tru un organism sănătos de vârstă medie sunt 2000 la femei și 2500 la bărbați [4]. În 
vederea scăderii în greutate, deficitul caloric zilnic este necesar. Pentru copii și tineri 
este importantă încurajarea echilibrului caloric pentru o dezvoltare armonioasă fără 
exces de greutate, însă. Adulții care devin obezi sau cei cu supragreutate trebuie să-și 
modifice atât comportamentul alimentar cât și nivelul de activitate fizică pentru a 
promova scăderea în greutate și a preveni acumularea kilogramelor în exces. Scăde-
rea în greutate, în mod corect, se realizează prin deficit caloric zilnic între 500-1000 
kcal [5]. Nivelul energetic recomandat de ghidul american pentru scăderea în greu-
tate este 1200-1500 kcal la femei și 1500-1800 kcal la bărbați [4]. Adulții de peste 
65 de ani vor fi încurajați să prevină acumularea kilogramelor în exces. Promovarea 
sănătății organismului se realizează prin includerea în alimentație a unei diversități 
alimentare în proporția potrivită, adică moderație și varietate.

 Însă pentru sănătatea cardiovasculară această abordare reducționistă trebu-
ie completată, astfel că, în moment ce la scăderea în greutate pe termen scurt e 
relevant aportul caloric, pentru menținerea pe termen lung modelele alimentare 
sănătoase sunt esențiale [6]  Căile obezogene sunt stimulate de alimente bogate 
în zaharuri concentrate, cereale rafinate și amidon [7,8,9,10]. Neutru din punct de 
vedere metabolic este considerat laptele. Ouăle, carnea și brânzeturile sunt promo-
tori ai creșterii în greutate în asociere cu carbohidrații rafinați, însa determină scă-
derea în greutate daca îi înlocuiesc [8]. Cu efect protector cardiometabolic, fructele, 
legumele, cerealele integrale [7,8, 11,12], acționează prin mecanisme care implică 
sațietatea, răspunsul la insulină, impulsurile la nivel nervos, grăsimea viscerală, 
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cheltuiala metabolică și microbiomul intestinal, adică acele bacterii din intestin 
care influențează digestia dar și alte procese din organism.

Principalele grupe alimentare și rolul lor în alimentație [4]
Vegetalele sunt de mai multe tipuri : verde închis, roșu și portocaliu, leguminoase 
și legume cu amidon, cum e cartoful. Se recomandă zilnic doua cești și jumătate ca 
sursă de fibre, potasiu, vitamina A, C, E, K, vitamina B6, folat și fier, mangan, tiami-
nă, niacină și colină. Toate subgrupurile trebuie combinate pentru beneficiile aces-
tora :vegetalele portocalii și roșii , morcovi și roșii , aduc vitamina A, legumele fibre, 
cele cu amidon aduc potasiu. Este încurajat consumul vegetalelor crude, modul de 
preparare va fi preponderent la abur sau la cuptor, de evitat prăjirea. La salate sau 
la pregătirea mâncărurilor se va folosi ulei de măsline, strugure, in, floarea soarelui 
în cantitate limitată de 5 linguri pe zi [4]. Deasemenea este indicat să se limiteze 
adăugarea de sosuri, maioneze, sare sau unt. Legumele murate și-au dovedit rolul 
pozitiv prin acțiunea asupra microbiomului intestinal – stimulând creșterea bacte-
riilor bune- însă e important să nu fie excesiv de sărate. Vegetalele de sezon, proas-
pete vor fi prima opțiune dar și cele congelate, murate sau conservate sunt utile, 
păstrând însă restricția de sare. 

Consumul fructelor proaspete sugerat la aportul caloric de 2000kcal/zi este 
echivalentul a doua căni și jumătate [4]. O porție de fruct se poate înlocui ocazional 
cu o cană de suc de fructe proaspăt, fără zahăr adăugat, menționând că acesta va 
avea o cantitate mai mică de fibre. Fructele de sezon, proaspete trebuie sa repre-
zinte prima alegere, însă și cele conservate sau uscate se vor consuma pe principiul 
diversității și moderației, cu atenție însă la surplusul de zahăr adăugat prin conser-
vare în compoturi sau dulcețuri. Ca proporție, o cană de fructe este echivalentă cu o 
cană de suc și cu jumătate de fructe uscate. Sucurile și fructele uscate pot contribui 
la exesul caloric dacă sunt consumate peste măsură. Cantități minime de zahăr adă-
ugate fructelor vor fi permise în măsura în care cantitatea totală de zahăr adăugat 
nu depășește 10% pe zi și aportul caloric total rămâne în limitele recomandate. 

Cerealele integrale sunt o componentă importantă a modelelor alimentare sănă-
toase , acestea vor înlocui total sau parțial cerealele rafinate sau produsele obținute 
din acestea, mai ales cele cu grăsimi saturate, zahăr adăugat cum sunt produsele de 
patiserie, snacks-uri sau prăjituri. 

De tip aliment, cum sunt fulgii de hrișcă, porumb, ovăz , care împreună cu 
lapte sau iaurt constituie un mic dejun preferat de mulți români, sau ingredient, 
de exemplu în pâine, biscuiți, crackers, mămăligă sau paste, va fi esențială alegerea 
variantei integrale. Cerealele rafinate, prin procesare vor pierde fier, fibre și alți 
nutrienți, spre deosebire de cele rafinate ca orezul brun, chinoa sau ovăz. 150 g de 
cereale integrale pe zi este recomandarea ghidului american pentru un aport calo-
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ric de 2000 de kcal/ zi. Cerealele integrale au o contribuție nutritivă semnificativă, 
prin magneziu, mangan, fier, zinc, cupru, tiamină, seleniu, fosfor, niacină și vita-
mina A, cu rol esențial în funcționarea optimă a organismului. La cei care preferă 
cerealele rafinate se sugerează să aleagă produsele fortifiate cu fier și acid folic, mai 
ales la gravide. Limitarea produselor de patiserie, prăjiturilor este considerată în 
contextul preferinței pentru cereale integrale față de rafinate și limitării adaosului 
de zahăr adăugat sub 10%. Cel puțin jumătate din produsele din cereale alese este 
de dorit să fie din cereale integrale. 

Lactatele – Ghidurile convenționale sugerau 3 porții/zi pentru aport de calciu și 
vitamina D, cu alegerea opțiunilor scăzute în grăsimi pentru minimizarea aportului 
caloric și al grăsimilor saturate. Tot mai multe evidențe [6] sugerează că benefici-
ile lactatelor sunt mult mai complexe, incluzând fermentația, acizii grași, probio-
ticele. Pe termen lung, consumul de lactate se asociază riscului scăzut de accident 
vascular cerebral. Iaurtul, brânzeturile dar nu laptele se asociază riscului scăzut de 
diabet [13-18]. Lactatele cu conținut normal de grăsimi, deci nu cele degresate nu 
se asociază însă cu în studii cu riscul cardiometabolic. Mai mult, evidențe noi din 
studii care-au folosit biomarkeri arată corelația grăsimilor din lactate cu scăderea 
la jumătate a riscului apariției diabetului zaharat [19]. Alte studii arată scăderea 
procentului de grăsime din corp la persoanele care consumă lactate, în condițiile 
respectării aportului caloric. Studiile pe termen lung asociază iaurtul cu scăderea în 
greutate [20] probabil prin interacțiunile dintre probiotice și microbiom, adică bac-
teriile intestinale care contribuie la procesele de digestie, la imunitate și reglarea 
mecanismelor din corp.  Marele cardiolog Mozafarian recomandă un consum zilnic 
de 2-3 porții de iaurturi sau brânzeturi [6]. 

Carnea roșie este o sursă valoroasă de nutrienți, fier, zinc, proteine și vitamina 
B12. Însă carnea roșie – de porc, vită sau miel , dar nu numai – a fost dovedită în 
nenumărate studii că ar avea potențial cancerigen, de aceea se recomandă un con-
sum limitat la 350 -500 g / săptămână. Diferențierea față de carnea albă este dată 
de o grupare numită HEM derivat de fier, care este prezentă în cantitate mai mare 
în carnea roșie. Mai mult, potențialul negativ este cauzat și de cantitatea de sare 
care este adusă prin procesare. Procesarea se face prin sărare, afumare, tratare sau 
alte procese de ameliorare a gustului. Astfel, moderație și prudență la consumul 
alimentelor procesate, de exemplu mezeluri, la care cantitatea de sare poate crește 
și de  4 ori față de normal  [21].

Carnea de pasăre are efect neutru cardiometabolic, adică nu influențează sănă-
tatea inimii dar nici glicemia, deasemenea ouăle, sugerează studii recente pe termen 
lung. Recomandarea pentru ouă este de 2-3 / săptămână, unele citări din literatură 
încurjează chiar un consum mai mare. Carnea slabă de pasăre are o contribuție 
importantă la limitarea consumului de carne roșie și la construirea unui model ali-
mentar sănătos. 
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Uleiurile sunt reprezentate de grăsimi, in marea lor majoritate mono și poli 
nesaturate, lichide la temperatura camerei.

 27g/ zi , adică 5 linguri, ar fi limita în care ar trebui să se încadreze acestea. Se 
vor prefera uleiul de măsline, floarea soarelui, soia, in , strugure. În mod natural 
acestea se găsesc și în nuci, avocado, semințe sau măsline. Uleiurile vor înlocui cât 
se poate grăsimile solide , în contextul păstrării caloriilor totale. 

Modele alimentare – ce înseamnă un model alimentar ? Se descrie ca fiind 
combinația alimentară cu efecte sinergice asupra sănătății. Modele dovedite științific 
că au afect benefic asupra sănătății au în comun : gradul minim de procesare, adică 
preferința pentru mese gătite acasă , bogăția de alimente bioactive, fructe , vegetale, 
iaurt, precum și cantități reduse de zahăr adăugat, sare, grăsimi trans, amidon sau 
alimente procesate. Cele mai convingătoare modele alimentare în prevenția bolilor 
cronice sunt modelul mediteranean și modelul DASH, asemănător primului [4,22]. 
Despre modelul mediteranean, acesta este modelul cu cele mai bune dovezi în pre-
venția diabetului zaharat, a bolilor cardiovasculare și obezității, aflat pentru al treilea 
an consecutiv în topul alegerilor pentru cea mai bună variantă de scădere în greutate, 
de protecție cardiovasculară și împotriva diabetului, precum și ca alegere bogată în 
surse vegetale. În centrul acestui model se află consumul de vegetale, fructe și legu-
me. Proteinele recomandate sunt proteine de bună calitate , în principal din carne de 
pește și pasăre. Sursa principală de grasimi este uleiul de măsline. Ar putea părea un 
model elitist, pentru că atunci când vorbim de pește , poate că va fi complicată apro-
vizionarea cu pește proaspăt precum dorada sau Monk fish. Însă și în țara noastră 
avem opțiuni, păstrăvul, crapul, știuca sunt alegeri sănatoase, gustoase și care , chiar 
dacă nu vin din Marea Mediterană se încadrează cu succes în acest model alimentar. 
Deasemenea, preparate tradiționale românești precum mămăliga, sarmalele, salata 
de vinete, sunt opțiuni sănătoase care se încadrează perfect in acest model, care de 
fapt este mult mai aproape decât s-ar crede de sufletul românilor. 

În concluzie, alimentația poate fi sursa noastră de energie, vitalitate și 
chiar bună dispoziție zilnică, alegerile corecte ne fac viața echilibrată, însă 
greșelile alimentare, pe termen lung reprezintă sursa multiplelor boli, de 
aceea fiecare alegere contează, zilnic, la fiecare masă, iar nutriția corectă, 
combinată cu activitate fizică, somn odihnitor, absența fumatului și armo-
nia minții înseamnă sănătate. 
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Genomica - utilizarea informației omice  
la nivel individual și la nivelul sistemelor de sănătate, 
pentru prevenția personalizată și managementul 
personalizat al bolilor

Bianca Cucoș, Cosmina Cioroboiu, Marius Geantă

Secvențierea primului genom uman a presupus un efort de 13 ani, care s-a ridicat 
la costuri de 3 miliarde de dolari1. Astăzi secvențierea genomului uman se poate 
realiza în mai puțin de 24 de ore și costă mai puțin de 1.000 de dolari2. După 2005, 
o serie de tehnici noi cunoscute sub numele de NGS (next-generation sequencing) 
au transformat atât aplicațiile secvențierii ADN-ului, cât și scara la care aceasta se 
poate realiza. În 2007, într-un singur an, a crescut de 70 de ori volumul de secven-
țiere ADN. În februarie 2018, a fost stabilit recordul mondial pentru cel mai rapid 
diagnostic prin secvențierea întregului genom, în doar 19 ore3. 

Revoluția genomică
Genomica este prima dintre științele „omice” care a permis redefinirea bolilor, tra-
tamentului, prevenției, dar și a tot ceea ce înțelegem prin sănătate. Aceasta implică 
studierea setului complet de gene care influențează dezvoltarea unui organism. Ge-
nomul uman poate fi astăzi citit, editat, dar și rescris. 

Cel mai mare merit al Proiectului Genomului Uman este probabil faptul 
că am realizat cât de puțin știm despre propriul organism. Plantele, de exem-
plu, ne depășesc în ceea ce privește numărul de gene; multe dintre ele au genomuri 
foarte mari. Omul are mai puțin de 25.000 de gene4, mai puțin decât multe orga-
nisme inferioare. În secolul XIX au fost descrise legile eredității, chiar înainte de a fi 
descoperită, un secol mai târziu, baza fizică a genei: molecula de ADN. Genele sunt 
mesajele care ghidează construirea organismului, o secvență de ADN care codifică 
proteine, conform definiției tradiționale. Genetica este știința eredității, iar dogma 
centrală a geneticii implică un model didactic mult simplificat: ADN-ARN-proteine. 

1 https://www.genome.gov/human-genome-project
2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2997362/
3 https://stm.sciencemag.org/content/11/489/eaat6177.full?ijkey=TQCA0jgWA5/zk&-

keytype=ref&siteid=scitransmed
4 https://web.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/project/index.shtml
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Genomica, în schimb, aduce o rezoluție mai mare. Ridică întrebări și solicită un 
nou model de învățare. Nu doar din partea lumii științifice, dar și a publicului larg, 
deoarece intrăm în ceea ce se numește „social genome era”, în care un kit de testare 
genetică poate fi trimis prin poștă direct consumatorului5.

La sfârșitul secolului trecut a început revoluția științelelor „omice”, odată cu 
dezvoltarea tehnologiilor de secvențiere ADN. De la codul genetic, secvența mono-
tonă de „litere” (A,G,C,T) care alcătuiesc ADN-ul, până la dezvoltarea organismului 
uman, există o lume întreagă care aștepta să fie descoperită. 

„Când vine vorba de alcătuirea genomului, plantele fac genomul uman să 
arate ca un lego” – explică  Adam Rutherford, genetician britanic și fost editor 
al revistei Nature. Aproximativ 99% din genomul uman nu are de a face cu definiția 
tradițională a genei6. Acesta conține regiuni care nu codifică proteine (regiuni neco-
dante), ci alte elemente (precum ARN) cu rol în reglarea expresiei genelor. Ruther-
ford descrie complexitatea genomului uman: „E ca și cum în romanul Crimă și 
Pedeapsă ar fi doar 300 de propoziții inteligibile din 250.000”.

Nu toate genele sunt exprimate simultan. Mesajul trebuie descifrat. Tran-
scriptomul ne arată genele care sunt active (seturile ARN). Proteomul este și mai 
complex, arată toate proteinele exprimate la un moment dat. Dar genomul, tran-
scriptomul, proteomul interacționează, iar aceasta este o altă știință – interacto-
mica. Lista continuă. Peste 1000 de abordări „omice” sunt în plină expansiune în 
prezent, redefinind medicina și omul. 

Înainte de apariția tehnicilor de secvențiere a întregului genom, puteau fi ana-
lizate doar mici fragmente de ADN, pe rând. Bolile monogenice (cauzate de mutații 
care afectează o singură genă) au fost primele descrise: hemofilia, beta-talasemia, 
boala Huntington, fibroza chistică etc. Majoritatea sunt boli severe, asociate cu o 
speranță de viață scăzută și pentru care nu exista un tratament curativ.

80% dintre bolile rare sunt genetice. Cele mai frecvente dintre acestea 
sunt boli monogenice, în care o mutație într-o anumită genă modifică proteinele 
necesare proceselor fiziologice. În cele 27 de state membre UE, între 6 și 8% din po-
pulație suferă de o boală rară. 300 de milioane în întreaga lume, 30 de milioane în 
Europa. Bolile monogenice reprezintă o adevărată povară asupra populației tinere 
și sunt o cauză de morbiditate importantă. 

20% dintre cei care suferă un infarct miocardic sub 45 ani, suferă de fapt de o 
boală genetică: hipercolesterolemia familială. O persoană dintr-un milion are 
forma homozigotă a bolii, ceea ce înseamnă că fără tratament intensiv de scădere 
a colesterolului, inițiat precoce, nu supraviețuiește mai mult de 30 de ani. 9 din 10 

5 https://www.veritasgenetics.com/next-genomics-revolution-era-social-genome
6 https://ghr.nlm.nih.gov/primer/basics/noncodingdna
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cazuri nu sunt, însă, diagnosticate7. Noile tipuri de tratamente, din categoria anti-
corpilor monoclonali permit reducerea valorilor colesterolului aproape de normal 
și o viață normală.

Principala provocare în aceste afecțiuni ține de diagnosticul precoce, însă 
deja multe teste genetice au trecut proba cost-eficienței. Astăzi putem afla cu acu-
ratețe cine o să dezvolte o boală ereditară, chiar și înainte de concepție, prin scree-
ning (ex. pentru anemia falciformă sau fibroza chistică). După naștere și mai târziu 
de-a lungul vieții, diagnosticul unui caz poate fi însoțit de screeningul în cascadă 
(testarea rudelor de grad I). 

În ultimul deceniu, s-au conturat și primele terapii cu potențial curativ. Intro-
ducerea unei gene funcționale în organism cu ajutorul unui vector viral este mode-
lul clasic al terapiilor genice. Anul acesta deja se așteaptă aprobarea primei terapii 
genice pentru hemofilie, o boală care determină sângerări prelungite din cauza ano-
maliei unor factori ai coagulării8. De asemenea, prima terapie de editare genomică 
CRISPR-Cas9 pentru beta-talasemie a intrat deja în studiul pe subiecți umani și 
permite corectarea directă a defectului printr-o tehnică de mare precizie. Se esti-
mează că în următorii 5 ani, între 10 și 20 de terapii genice vor fi aprobate anual9.

Multe dintre bolile cronice nu sunt controlate de gene ușor de identificat, ci sunt boli 
poligenice și multifactoriale

Combinațiile de gene sunt imense și insuficient înțelese. La fel și interacțiunea 
cu factorii de mediu. Multe dintre bolile asociate cu cea mai mare povară globală, 
pot fi însă, prevenite: 90% dintre cazurile de diabet zaharat de tip 2, 80% 
dintre cazurile de boli coronariene, 70% dintre cazurile de accident vascu-
lar cerebral10. 

Marea limitare și lecție a trecutului este că s-a încercat din greu gruparea bo-
lilor, caracterizarea lor în funcție de trăsături comune și tratarea lor după acest 
principiu – același tratament pentru mai mulți pacienți (one-size fits all). Astăzi, 
reclasificăm și redefinim bolile tot timpul. 

Diabetul zaharat, de exemplu. În ultimii 20 de ani, clasificarea diabetului 
nu a fost actualizată în ghidurile internaționale, deși încep să se acumuleze dovezi 
care susțin complexitatea bolii. Un studiu11 realizat în Suedia, publicat în 2018, 
sugerează că diabetul de tip 2 ar putea fi împărțit în 5 categorii în funcție de mai 
multe caracteristici fiziopatologice. Tratamentul ar fi, desigur, specific în funcție de 

7 https://raportuldegarda.ro/articol/hipercolesterolemia-familiala-homozigota-boala-rara-sub-
diagnosticata-ziua-mondiala-boli-rare-2020/

8 https://hemophilianewstoday.com/2020/02/24/biomarins-valrox-possible-first-gene-thera-
py-hemophila-a-under-fda-priority-review-marketing-application-accepted/

9 https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/statement-fda-commissioner-sco-
tt-gottlieb-md-and-peter-marks-md-phd-director-center-biologics

10 https://science.sciencemag.org/content/296/5568/695.long
11 https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(18)30051-2/fulltext
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particularitățile pacientului. Un alt studiu, publicat în 2019, sugerează că și diabe-
tul de tip 1 poate fi împărțit în două categorii în funcție de răspunsul imun și vârsta 
la debut. Tratamentul inițiat precoce este esențial pentru a preveni complicații care 
determină scăderea speranței de viață. 

300 de boli distincte, cunoscute sub un termenul comun: cancer
Cancerul este considerat una dintre cele mai vechi boli ale umanității. Incidența a 
crescut pentru că omul trăiește mai mult și multe alte cauze de deces au fost elimi-
nate. Un tratament universal pentru cancer nu a fost încă găsit pentru că există cel 
puțin 300 de tipuri de cancere, conform proiectului Cancer Genome Atlas12. Carac-
terizăm astăzi tumorile nu doar în funcție de ceea ce observă la microscop. Putem 
caracteriza chiar genomul fiecărei celule (single cell genomics). 

„Nu există două cancerele la fel, fiecare este unic” - Siddhartha Mukherjee, onco-
log, profesor la Universitatea Columbia și câștigător al premiului Pulitzer

Cea mai mare analiză a genomului cancerului realizată vreodată a fost publi-
cată la începutul anului în Nature. Peste 2500 de genomuri au fost secvențiate. 38 
de tipuri de cancere și 47 de milioane de modificări genetice asociate acestora au 
fost studiate. Pentru 30 de tipuri de cancere s-au identificat modificări specifice și 
momentul din evoluția tumorală când acestea apar. 20% dintre mutații apar cu 
mult timp înainte de identificarea unui anumit tip de cancer, chiar dece-
nii13. Multe apar în zonele necodante ale geomului. 

În Europa, rata de mortalitate prin cancer pulmonar este echivalentă cu cea 
determinată de cancerele de sân, de colon și de prostată combinate. Rata de supra-
viețuire la 5 ani în țările vestice este de doar 15% pentru cancerul pulmonar, deși 
în cazul altor tipuri de cancere depășește chiar și 90%14. Dacă acum un deceniu, 
speranța de viață a pacienților cu cancer pulmonar avansat era cuantificată în luni, 
cu terapiile personalizate disponibile astăzi, 1 din 4 supraviețuiește la 5 ani. Până 
la 45% dintre pacienții cu carcinom pulmonar non-microcelular prezintă mutații 
genetice pentru care există tratamente specifice deja aprobate sau în studiu.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, 90% dintre cazurile de cancer 
pulmonar ar putea fi prevenite  prin renunțarea la fumat. În 2018, 1 din 5 
decese premature determinate de boli netransmisibile puteau fi evitate prin elimi-
narea consumului de tutun15. Renunțarea la tutun este benefică la orice vârstă și 

12 https://www.cancer.gov/about-nci/organization/ccg/research/structural-genomics/tcga
13 https://www.cell.com/pb-assets/consortium/pancanceratlas/pancani3/index.html
14 http://www.eiu.com/graphics/marketing/pdf/Lung-Cancer%20in-Europe-EIU-2019-9-10-fi-

nal.pdf
15 http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/tobacco/news/

news/2019/5/90-of-lung-cancers-can-be-avoided-by-eliminating-tobacco-use,-new-who-report-re-
veals
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duce la scăderea riscului de cancer pulmonar. O parte dintre modificările asupra 
ADN-ului, determinate de fumat, pot fi reparate. Este concluzia unui studiu recent 
publicat în Nature. La foștii fumători, 40% dintre celulele căilor aeriene aveau un 
profil al mutațiilor asemănător cu cel al nefumătorilor16.

Înțelegerea bolii la nivelul de detaliu oferit de genomică înseamnă decizii 
mai bune
Peste 100 de miliarde de dolari sunt cheltuiți anual în SUA pe medicamente care 
nu sunt eficiente sau produc efecte adverse importante. O reducere de doar 10% a 
numărului de pacienți care nu răspund la tratamentele pentru diabet și boli cardio-
vasculare ar determina economii de 200 miliarde de dolari anual. În 2005, doar 5% 
dintre medicamentele aprobate de FDA erau personalizate. În ultimii 6 ani, peste 
20% dintre tratamentele aprobate sunt personalizate, iar în ultimii 2 ani, acest pro-
cent depășește 40%17. 

Medicina personalizată descrie domeniul în care medicii folosesc testele di-
agnostice pentru a determina ce tratamente vor funcționa mai bine pentru fiecare 
pacient sau apelează la intervenții care modifică mecanismele moleculare, adesea 
genetice, care determină răspunsul pacientului la un anumit tratament. În 2019, 
FDA a aprobat 11 noi molecule și o terapie genică, care intră în categoria de trata-
mente personalizate. 5 dintre acestea sunt terapii care se adresează pentru prima 
dată cauzelor unor boli rare și severe. În 2017, FDA a aprobat pembrolizumab, 
un anticorp monoclonal pentru tratamentul cancerelor care prezintă instabilitate 
microsatelitară18. Pentru prima dată, tratamentul cancerului s-a făcut pe baza unor 
markeri biologici, nu pe baza localizării în organism. Anul următor FDA aprobă 
larotrectinib pentru tratamentul cancerelor ce prezintă mutații la nivelul genelor 
NTRK. Larotrectinib și-a demonstrat eficacitatea în cel puțin 17 tipuri de cancere 
care prezintă această anomalie genetică. 

Alegerea tratamentului potrivit, de la început: farmacogenomica
Medicamentele clasice, după principiul one size fits all, sunt ineficiente pentru 40% 
dintre pacienții cu boli precum astmul, depresia, diabetul zaharat. Iar acest lucru 
nu ține de calitatea medicamentului sau de schema de tratament propusă de me-
dic. Coaliția de Medicină Personalizată a introdus principiile farmacogenomicii din 
2004, domeniu care studiază predicția răspunsului la medicamente pe baza genoti-

16 https://www.nature.com/articles/s41586-020-1961-1
17 https://www.biospace.com/article/releases/personalized-medicine-products-advan-

ced-by-fda-in-2019-address-root-causes-of-rare-diseases-offer-expanded-options-for-cancer-pati-
ents-and-help-target-therapies-to-responders-pmc-report-shows/

18 https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-grants-accelerat-
ed-approval-pembrolizumab-first-tissuesite-agnostic-indication
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pului, care arată modul în care o persoană metabolizează un anumit tratament, în 
funcție de particularitățile genetice.  

6 dintre cele 57 de tipuri de enzime din familia citocromului P450 me-
tabolizează peste 90% dintre medicamentele folosite în practică. Aceste 
enzime sunt caracterizate, însă, de o variabilitate genetică importantă. 
Clopidogrelul este un medicament antiagregant folosit din 1997 pentru pacienții 
cu sindroame coronariene acute. Până la 30% dintre pacienți nu răspund adecvat 
la terapia cu acest antiagregant din cauza variabilității genetice din populație, care 
induce diferențe de metabolizare a medicamentului. Cele mai recente studii arată 
că utilizarea testării genetice în ghidarea terapiei antiplachetare după o intervenție 
coronariană percutană e asociată cu o reducere de peste 70% a evenimentelor car-
diovasculare majore, dacă e folosită în primele 3 luni19. 

Două treimi dintre persoanele tratate pentru sindrom depresiv major fie nu 
răspund la primul tratament prescris, fie experimentează reacții adverse severe. 
Dintre cei care primesc un al doilea tratament, trei sferturi nu răspund20. Antide-
presivele uzuale, cum este escitalopramul nu funcționează pentru aproximativ 
30% dintre pacienți. Litiul e tratamentul de primă linie pentru tulburarea bipola-
ră. Cu toate acestea, doar unul din 3 pacienți răspunde la tratament. Testele gene-
tice și scorurile poligenice au demonstrat deja că pot aduce psihiatria în domeniul 
medicinei de precizie21. 

Secvențierea genomului agenților infecțioși
Secvențierea genomică permite și înțelegerea evoluției naturale a unei infecții și 
ghidează strategiile de control. De exemplu, se poate determina probabilitatea de 
reactivare a tuberculozei sau mecanismele prin care apare rezistența la antibiotice. 
Secvențierea genomică a agenților infecțioși nu se mai lovește nici de bariere tehno-
logice, nici economice. Secvențierea rapidă și caracterizarea unui patogen permite 
controlul unor focare atât la nivel de spital, cât și la nivel de comunitate. Genomul 
virusului SARS-CoV-2 a fost secvențiat în doar o lună de la apariția primului caz. 
Primele teste au fost dezvoltate în câteva zile și primul vaccin a fost dezvoltat în 
doar 3 luni22.

În 20 de ani am trecut de la secvențierea unui genom uman la secvențierea a un 
milion de genomuri. Am trecut de la secvențierea și interpretarea codului genomic 
pentru a descoperi patologia umană și posibile ținte terapeutice, până la etapa re-
scrierii genomului pentru prevenția bolilor. Testele genetice vor fi înlocuite de secvenție-
rea întregului genom. Analizarea a doar 1% din genom versus integrarea datelor „omice” 

19 https://www.medscape.com/viewarticle/927712
20 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4919171/
21 https://www.nature.com/articles/s41380-020-0689-5
22 https://raportuldegarda.ro/articol/vaccin-covid19-companii-aprilie-studiu-clinic/
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conduce spre o nouă etapă a medicinei - de la o medicină generalizată, reactivă și 
orientată spre tratament, la o medicină preventivă și proactivă. 

60 milioane de genomuri vor fi secvențiate până în 2025 conform Global Alliance for 
Genomics and Health 

În Statele Unite ale Americii, Barack Obama a lansat în 2015 proiectul All 
of US, cu scopul secvențierii a 1 milion de genomuri și integrarea datelor alături 
de informații legate de factorii de mediu și demografice. Punctul forte al studiului 
este includerea populațiilor slab reprezentate în trialurile clasice, într-un efort de a 
caracteriza variabilitatea umană, cu aplicații numeroase în tratamentul și diagnos-
ticul personalizat. Proiectul este considerat echivalentul Framingham Heart Study 
din secolul 2123. 

În 2013, Regatul Unit pornea un proiect ambițios de secvențiere a 100 000 de 
genomuri de la 70 000 de pacienți cu peste 100 de boli rare și 7 tipuri frecvente de 
cancere. În peste peste 50% dintre cazurile de cancer s-a observat că exista o terapie 
disponibilă sau un studiu clinic. Proiectul continuă: 300 000 secvențieri genomice 
sunt estimate în următorii 5 ani, cu posibilitatea de a crește limita până la 500 000. 
Obiectivul este secvențiere a 5 milioane de genomuri până în 202424.

Cum schimbăm ADN-ul sistemului de sănătate?
În secolul XIX, obiectivele sănătății publice presupuneau izolarea bolnavilor cu 
afecțiuni contagioase precum lepra, iar în secolul XX eforturile se concentrau pe 
influențarea condițiilor de mediu (asigurarea surselor de apă potabilă sau realizarea 
sistemelor de canalizare). Ulterior, atenția s-a îndreptat asupra promovării 
sănătății, educației, creșterea controlului oamenilor asupra propriei stări 
de sănătate.  Progresele în genomică au fost facilitate de progresele în informatică 
și tehnologiile care permit prelucrarea unor seturi imense de date (machine lear-
ning).

80% din ceea ce alcătuiește o viață sănătoasă depinde de factori non-medicali25. 
Promovarea sănătății, educația, schimbările climatice sunt tot îngrijiri medicale. 
Nu contau atât de mult în vechiul model centrat pe „boală”, care avea în centrul 
preocupărilor spitalul. Noul model, facilitat de progresul tehnologic presupune 
crearea unui mediu care previne afecțiunile cronice de acasă. Politicile de sănătate 
sunt orientate spre prevenție și implicarea activă a pacientului. Telemedicina a 
fost un obiectiv important al serviciilor medicale. Însă acestea se numeau telemedi-

23 https://thehill.com/opinion/healthcare/386635-future-of-medicine-could-tailored-to-yo-
ur-individual-genetics-if-data

24 https://www.gov.uk/government/news/matt-hancock-announces-ambition-to-map-5-mil-
lion-genomes

25 https://www.progressive-policy.net/publications/why-future-thinking-can-save-us-all-to-
day#_ftn3
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cină acum câțiva ani. Ar trebui să fie parte din medicină acum. Normalitate. Aceasta 
este concepția lui Stephen Klasko, președinte și CEO în cadrul Jefferson Health și 
inițiator al unei reforme a sistemului medical american.

Jefferson Health este una dintre instituțiile medicale de elită din SUA, care 
include o rețea de 14 spitale și centre universitare din Philadephia26. În 2018, 
Jefferson Health a oferit testarea genetica gratuită pentru 30 000 de angajați, în 
parteneriat cu Color, o companie specializată în genomică. Sunt analizate mutații 
asociate cu riscul de boli cardiovasculare și cancer, precum și analizarea istoricului 
familial. Angajații primesc consiliere pe baza rezultatelor testării, eforturile fiind 
orientate spre prevenție. În același an, Apple a dezvoltat o companie separată, 
AC Wellness, pentru a oferi servicii medicale exclusive pentru angajați, bazate pe 
testarea genomică, iar multe alte companii se orientează spre această strategie27.

Pe lângă producere și interpretarea unei cantității enorme de date, ge-
nomica și științele emergente impun educația resursei umane. În cadrul unui 
sondaj realizat în 2019 în SUA, 61% dintre medicii intervievați nu știau cum să 
integreze informația genomică în practică și peste 90% aveau informații minime 
despre GWAS (studiile de asociere la nivelul întregului genom)28.

„Cum educăm medicii? Acum pare că îi înscriem într-un cult. Înainte, dacă un stu-
dent știa doar 15 motive pentru care apare o boală, față de altul care le știa pe toate 
19, era considerat un medic mai puțin pregătit. Astăzi, toate aceste informații se gă-
sesc pe iPhone. Nu are sens. Noi ținem cont și de alte elemente, esențiale în formarea 
unui medic - empatie și creativitate. Așa schimbăm ADN-ul sistemului de sănătate. 
Câte un student pe rând”, spune Stephen Klasko, liderul Jefferson Health.

26 https://www.jeffersonhealth.org/index.html
27 https://www.cnbc.com/2019/12/13/apple-teams-with-color-to-offer-free-dna-tests-to-em-

ployees.html
28 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6617198/



Inovația în sănătate și contribuția biofarmaceutică  
la creșterea speranței de viață 

Georgiana Coșoveanu

Inovația este recunoscută pe scară largă ca motor principal al creșterii și dezvoltării 
economice. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) afirmă că “inovația în sănăta-
te” îmbunătățește eficiența, eficacitatea, calitatea, sustenabilitatea, siguranța și/
sau accesibilitatea serviciilor de sănătate. Acest concept include politici de sănătate 
“noi sau îmbunătățite”, practici, sisteme, medicamente și tehnologii noi, servicii și 
metode de administrare care conduc la îmbunătățirea stării de sănătate și bunăsta-
rea populației.1

În practica curentă, în Uniunea Europeană (UE) datorită complexității siste-
melor de sănătate naționale, soluțiile inovatoare au fost adoptate în stadii care au 
permis cetățenilor europeni să aibă astăzi o speranță de viață cu până la 30 de ani 
mai mare decât secolul trecut. Prin orientarea progreselor medicale spre cercetare, 
dezvoltare și noi medicamente care să îmbunătățească sănătatea și calitatea vieții 
pacienților în întreaga lume, industria farmaceutică bazată pe cercetare este con-
siderată un atu cheie al economiei europene. Este una dintre cele mai performante 
sectoare de înaltă tehnologie din Europa. In același timp, industria biofarmaceu-
tică generează o valoare economică esențială în ceea ce privește crearea de locuri 
de muncă, investiții în cercetare și dezvoltare și medicamente care îmbunătățesc 
productivitatea pacientului. 

Sectorul farmaceutic și biotehnologie, în ponderea cheltuielilor globale 
de cercetare și dezvoltare 
Conform datelor EUROSTAT, industria farmaceutică este sectorul de înaltă tehno-
logie cu cea mai mare valoare adăugată pe persoană angajată, semnificativ mai mare 
decât valoarea medie pentru industriile de înaltă tehnologie și producție. Industria 
farmaceutică este, de asemenea, sectorul cu cel mai mare raport dintre investițiile 
în cercetare și dezvoltare și vânzările nete. În conformitate cu tabloul de bord (Sco-

1   World Health Organization. Health topics. Innovation https://www.who.int/topics/innovati-
on/en/, accesat 21.05.2020
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recard) al investițiilor în cercetare și dezvoltare industrială al Uniunii Europene din 
2018, sectorul farmaceutic și biotehnologie se ridică la 18,9% din cheltuielile totale 
de cercetare și dezvoltare din întreaga lume la nivel mondial2.

La nivelul Uniunii Europene, producătorii de medicamente investesc aproxi-
mativ 35 miliarde de euro anual în cercetare și dezvoltare, iar majoritatea men-
țin operațiuni cheie în Uniunea Europeană, datorită resurselor umane valoroase 
și datorită standardelor înalte practicate. Însă procesul de cercetare și dezvoltare 
pentru a transforma moleculele într-un medicament poate dura între 10 și 15 ani, 
cu investiții de aproximativ 2 miliarde de USD, în medie, mii de experimente și sute 
de cercetători implicați.

Costurile din spatele medicamentelor de ultimă generație
Un medicament de ultimă generație are în spate un proces de cercetare și dezvolta-
re care presupune investiții de aproximativ 2 miliarde de Euro sau USD din partea 
companiei. Din peste 10.000 molecule, molecula fiind baza unui viitor medica-
ment, cercetătorii identifică una singură care se dovedește a avea potențial terape-
utic și duc mai departe procesul ei de dezvoltare. Medicamentul astfel obţinut trece 
prin etapa studiilor clinice și dacă se dovedește a fi sigur și eficient pentru pacienți, 
atunci el este transmis spre aprobare autorităților competente.

Studiile clinice reprezintă o etapă esențială în dezvoltarea de noi medicamen-
te. Sunt, de altfel, cea mai lungă și cea mai costisitoare etapă; investiţia în această 
etapă reprezinţă aproximativ 2 treimi din costul mediu necesar pentru dezvoltarea 
unui nou medicament. 3

Conform unui studiu OECD 2018, un medicament este considerat inovator 
dacă îndeplinește o nevoie de sănătate substanțială, nesatisfăcută sau neadecvată 
până în acel moment și oferă o eficiență sporită (de exemplu, o mai mare eficacita-
te, o toxicitate redusă sau ambele) sau un alt beneficiu incremental (de exemplu, o 
îmbunătățire substanțială a comorbidității pacientului) în raport cu alternativele 
terapeutice existente. Medicamentele eliberate pe bază de rețetă sunt o componen-
tă cheie a ghidurilor de gestionare a bolilor cronice pentru a reduce sarcina morta-
lității și a morbidității multor boli care nu sunt transmisibile. Momentul cercetării 
biomedicale în bolile rare a dus la noi tratamente care au îmbunătățit consistent 
rezultatele pacienților pentru care opțiunile de tratament au fost limitate. 4

2   Hernández, H., Grassano, N., Tübke, A., Potters, L., Gkotsis, P., and Vezzani, A.: The 2018 EU 
Industrial R&D Investment Scoreboard; EUR 29450 EN; Publications Office of the European Union, 
Luxembourg, 2018, ISBN 978-92-79-97293-5, doi:10.2760/131813, JRC113807.

3   The Pharmaceutical Industry in Figures, EFPIA, Key data 2019 https://www.efpia.eu/me-
dia/412931/the-pharmaceutical-industry-in-figures-2019.pdf accesat la 21.05.2020

4   OECD (2018), Pharmaceutical Innovation and Access to Medicines, OECD Health Policy Stu-
dies, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/9789264307391-en 
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Medicamentele au înregistrat progrese extraordinare în ultimele decenii. 
Acestea au îmbunătățit supraviețuirea și calitatea vieții pentru mulți pacienți și au 
schimbat cursul unor boli precum HIV, anumite tipuri de cancer și mai recent, he-
patita C. Ca element esențial al îngrijirii preventive, curative și paliative, utilizarea 
adecvată a medicamentelor poate preveni complicațiile costisitoare și contribuie 
la evitarea costurilor din serviciile de sănătate din aval.  Cetățenii europeni se pot 
aștepta nu numai să trăiască mai mult, ci să trăiască cu o calitate mai bună a vieții. 
Cu toate acestea, rămân obstacole majore, inclusiv Alzheimer, Scleroza multiplă, 
multe tipuri de cancer și boli orfane.

Un pacient tratat cu medicamente de ultimă generație se recuperează mai repe-
de, petrece mai puțin timp în spital, generează mai puține cheltuieli indirecte, are 
o calitate mai bună a vieții. Toate costurile indirecte (consultații medicale repetate, 
analize medicale, recăderi terapeutice, lipsa productivității etc) asociate tratării unui 
pacient cu alternative terapeutice vechi sunt astfel economisite5. Impactul bugetar 
al tratamentului inovator poate conduce la eficietizarea unor cheltuieli specifice. 

În România, conform unui studiu PricewaterhouseCoopers (PwC) derulat pen-
tru Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM) în 
2016, producătorii de medicamente inovatoare prezenți pe piață au investit  77,1 
milioane EUR în activități de cercetare și dezvoltare și în mai multe proiecte des-
tinate să sprijine pacienții și comunitatea medicală, din care 30,8 milioane au fost 
alocați desfășurării de studii clinice în arii terapeutice precum hematologie, oncolo-
gie, cardiologie, boli infecțioase sau neurologie.6 Contribuția directă și indirectă la 
PIB-ul românesc a fost de 911 milioane EUR, iar industria farmaceutică inovatoare 
a creat, de asemenea, 16.700 de locuri de muncă, atât direct, cât și indirect, pentru 
companiile care furnizează active și servicii producătorilor de medicamente.7

In România speranța de viață la naștere a crescut cu mai mult de patru ani 
din anul 2000 (de la 71,2 ani până la 75,3 ani în 2017). Cu toate acestea, există 
discrepanțe majore în ceea ce privește speranța de viață în funcție de gen și nivel 
de studii, în special pentru bărbați: este de așteptat ca bărbații cu cel mai scăzut 

5   Revista Politici de Sănătate “Inovația, între așteptările pacienților și planurile de business ale 
companiilor farmaceutice”. Valentina Grigore și Roxana Maticiuc. 14 octombrie 2019  http://www.
politicidesanatate.ro/inovatia-intre-asteptarile-pacientilor-si-planurile-de-business-ale-companii-
lor-farmaceutice/

6   ARPIM Comunicat de presa. “Investiția directă în România în activităţi de cercetare și dez-
voltare a companiilor din industria producătoare de medicamente inovatoare este de peste 77 de 
miloane de Euro”. 27 iunie 2016 https://arpim.ro/investitia-directa-in-romania-in-activitati-de-cer-
cetare-si-dezvoltare-a-companiilor-din-industria-producatoare-de-medicamente-inovatoare-este-de-
-peste-77-de-miloane-de-euro/

7   Studiul PwC pentru ARPIM “Impactul sectorului medicamentelor inovatoare asupra economi-
ei din România. 2016 PwC https://arpim.ro/wp-content/uploads/2016/06/Studiul-PwC-pentru-AR-
PIM_Impactul-industriei-producatoare-de-medicamente1.pdf
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nivel de studii să trăiască cu aproximativ 10 ani mai puțin decât bărbații cu cel mai 
ridicat nivel de studii. Boala cardiacă ischemică rămâne principala cauză de deces, 
deși mortalitatea cauzată de cancer este în creștere. De asemenea, România se con-
fruntă cu provocări în ceea ce privește combaterea unor boli infecțioase, această 
țară având cea mai ridicată rată de cazuri de tuberculoză din UE.

În România, și în egală măsură la nivelul Uniunii Europene, rata populaţiei de 
vârsta a treia este în creștere și deopotrivă observăm această tendinţă și în privinţa 
speranţei de viaţă. Datorită medicamentelor inovatoare, oamenii pot continua să 
lucreze sau se pot reîntoarce la locul de muncă, în acest mod fiind redus impactul 
financiar pe care îl au afecţiunile.

De exemplu, datorită terapiilor inovatoare, peste 75% dintre pacienţii diagnos-
ticaţi cu cancer au capacitatea să își reia activitatea profesională. Exista speranţa că 
piaţa va continua să se dezvolte, astfel încât pacienţii să poată beneficia de standar-
de înalte în domeniul sănătăţii precum cele de la nivelul Uniunii Europene.8

Prevenția este primul pas în efortul de a rămâne sănătos. Însă, atunci când 
este prea târziu pentru a preveni, medicamentele sunt o soluție eficientă pentru 
îmbunătățirea stării de sănătate.

În România, finanțarea medicamentelor inovatoare se bazează pe evaluarea 
costului și a eficacității lor, cu costuri de coplată ce reflectă disponibilitatea unor 
tratamente alternative.  În ultimii ani s-au înregistrat îmbunătățiri semnificative 
în ceea ce privește accesul la tratamente inovatoare, inclusiv actualizări mai siste-
matice ale listelor de rambursare. Cu toate acestea, procesul de obținere a listelor 
de rambursare pentru medicamente noi este încă îndelungat.9

Medicamentele au condus la șanse semnificative de supraviețuire. De exem-
plu, noile terapii au contribuit la scăderi semnificative ale ratelor de deces datorită 
cancerului în întreaga lume de la apogeul său în 1991. Astăzi, 2 din 3 persoane 
diagnosticate cu cancer supraviețuiesc cel puțin 5 ani în plus. 10 

Conform unui studiu al Federației Europene a Industriilor și Asociațiilor Far-
maceutice (EFPIA - European Federation of Pharmaceutical Industries and Associ-
ations), pentru pacienții cu cancer, speranța de viață continuă să se îmbunătățească 
urmare a utilizării medicamentelor inovatoare ce au adus o contribuție majoră la 
progresele recente. 

În perioada 2000 - 2009, s-a observat o îmbunătățire a speranței medii ponde-

8   Business Magazine “Un sfert de secol de inovație pentru pacienții români” 2018 https://www.
businessmagazin.ro/actualitate/un-sfert-de-secol-de-inovatie-pentru-pacientii-romani-17561569

9   “Modele europene: Opțiuni pentru finanțarea sănătății și medicamentelor inovatoare în Româ-
nia”. Elaborat de The Economist Intelligence Unit Limited 2018. Healthcare, sponzorizat de LAWG. 
Pg. 50 http://lawg.ro/files/assets/userfiles/files/RFC_LAWG_-_Full_Version_-_RO_v2_for_Web.pdf 
accesat 20.05.2020

10   Health Advances analysis; 1PhRMA 2016 Prescription Medicines: Costs in Context; 2WHO 
Mortality Database/ EFPIA .
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rate a populației la nașterea de 1,74 ani în 30 de țări OCDE. Se estimează că medi-
camentele inovatoare au contribuit la 73% din această îmbunătățire odată ce sunt 
luați în considerare alți factori (de exemplu, venit, educație, imunizare, reducerea 
factorilor de risc, acces la sistemul de sănătate).11

Sursa: Studiul PwC pentru ARPIM “Impactul sectorului medicamentelor inovatoare asu-
pra economiei din România. 2016 PwC

Progresele înregistrate în medicina personalizată au îmbunătățit perspectivele 
pentru pacienții cu cancer de sânge în Europa și, prin urmare, o mai bună înțelege-
re a bolilor și a medicamentelor personalizate au dus la o supraviețuire crescută a 
pacientului. Astfel, pentru leucemia limfocitară cronică rata de supraviețuire de 5 
ani a crescut la 70%.12

În final, diverse studii și rapoarte13  demonstrează că pacienții din toată Europa 
trăiesc mai mult, mai sănătos și mai productiv, datorită medicamentelor inovatoare 
dezvoltate de companiile biofarmaceutice. 

Utilizarea medicamentele inovatoare pot conduce sistemele de sănătate la un 
cadru mai sustenabil prin reducerea costurilor în alte tipuri de asistență medicală, 
cum ar fi rata spitalizării și timpul alocat de clinicieni diagnosticării și diverselor 
alte tratamente.

Industria biofarmaceutică generează o valoare economică esențială în ceea ce 
privește crearea de locuri de muncă, investiții în cercetare și dezvoltare și medica-
mente care îmbunătățesc productivitatea pacientului.

Inovația poate oferi o valoare semnificativă societății, deoarece dezvoltarea 
este puternic orientată către prioritățile bolii societale, iar pacienții pot contribui 
în continuare la comunitate. Companiile farmaceutice inovatoare din Europa con-

11   Lichtenberg, F: Pharmaceutical innovation and longevity growth in 30 developing OECD and 
high-income countries, 2000 - 2009 (2012)

12   Cancer Survival in Europe Eurocare 5 Database 2000-2007/EFPIA
13   European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) “From innovati-

on to outcomes; medicines costs in context”. Author: Andrew Powrie-Smith. 2016 https://www.efpia.
eu/about-medicines/use-of-medicines/value-of-medicines/
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tinua colaborarea cu guvernele și sistemele de Sănătate din Europa pentru a găsi 
soluții la provocările europene și sociale din domeniul sănătății. 

În ultimele două secole, îmbunătățirea asistenței medicale a determinat o creș-
tere susținută a speranței de viață și a calității vieții, rezultând contribuții substan-
țiale la creșterea economică. Inovația medicală a contribuit în mare măsură la acest 
progres.

Pe măsură ce analizăm viitorul14, probabil că noile tehnologii și inovațiile 
non-tehnologice vor continua să îmbogățească furnizarea de asistență medicală în-
tr-un ritm rapid. Inteligența artificială, genomica, cercetarea cu celule stem, trans-
formarea digitala, big data, registre electronice și aplicațiile mobile în domeniul 
sănătății vor deschide ușile pentru sisteme de sănătate îmbunătățite. De asemenea, 
noutăți precum livrarea de medicamente prin drone au potențial pentru contexte 
rurale și cu resurse reduse în țările în curs de dezvoltare. Rolul inovației medicale și 
farmaceutice va modela viitorul. Avem o oportunitate importanta în fața noastră. 

14   Cornell University, INSEAD, and WIPO (2019); The Global Innovation Index 2019: Creating 
Healthy Lives—The Future  of Medical Innovation, Ithaca, Fontainebleau, and Geneva. https://www.
globalinnovationindex.org/gii-2019-report



B) MEDICINA DE FAMILIE ȘI MEDICINA COMUNITARĂ

Reinventăm medicina de familie și comunitară – de la 
tratamentul bolilor către medicina omului sănătos

Gindrovel Dumitra

În general, atunci când vorbim despre sănătate, paradoxal, gândul ne 
zboară către boli. Plecând de la definiția sănătății acceptată de către Organiza-
ția Mondială a Sănătății (OMS), observăm că exact acest aspect privind percepția 
despre reprezentarea bolii este accentuat: „Sănătatea reprezintă o stare de bine com-
pletă, fizică, psihică și socială, și nu reprezintă doar absența unei boli sau a unei 
infirmități”.

În practica medicală, cele două componente, serviciile curative și cele pro-
filactice, sunt obligatoriu a fi abordate în oricare dintre specialități. Cardiologul 
trebuie să vorbească unui pacient cu o boală cardiovasculară despre prevenția pri-
mară prin vaccinare, despre tratamentul unei boli deja existente pentru a preveni 
apariția complicațiilor realizând ceea ce se cheamă prevenție terțiară. Pneumo-
logul este chemat să pună umărul la aceeași prevenție primară prin vaccinare în 
cazul pacienților cu afecțiuni respiratorii cronice, ginecologul va participa activ la 
screeningul pentru cancerele genitale iar gastroenterologul va aborda screeningul 
pentru cancerul colorectal, ambii realizând prevenția secundară.

Însă, specialitățile nominalizate mai sus, absolut întâmplător, se află în fața 
unor persoane care resimt nevoia unei intervenții cu caracter medical. Pacienții se 
adresează activ solicitând opinia profesionistului din zona medicală. Există, însă, 
un procent destul de important din populație care nu accesează aria de prevenție, 
neresimțind și necunoscând nevoia de a preveni unele boli care pot avea o evoluție 
neplăcută. 

Foarte puțini se adresează unui cadru medical solicitând o consultație preven-
tivă iar dacă totuși o fac, nu puține sunt situațiile când solicitarea se referă la a efec-
tua o investigație de înaltă performanță. Medicina de familie este acea specialitate, 
parte a disciplinelor medicale care este chemată să se adreseze holistic problemelor 
de sănătate ale individului, familiei și comunității dar și să acționeze pentru păstra-
rea sănătății înainte de apariția bolii.
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De la medicina generală la medicina de familie
Înainte de 1990, medicina generală a fost practicată de medicul de medicină gene-
rală. De-a lungul timpului, statutul medicului de medicină generală a fost cel al unui 
absolvent de facultate de medicină generală și care a urmat un program de pregătire 
prin stagiatură a cărui durată a variat între 1 și 3 ani. Titulatura de specialitate este 
obținută în mai 1990 iar în 1999, titulatura specialității de Medicină generală este 
schimbată în Medicină de familie. Începând cu anul 2017, Medicina de familie be-
neficiază de un nou curriculum de pregătire, modern, pe durata a 4 ani.

La nivel european, Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Con-
siliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale  
vorbește despre practicarea medicinii generale în urma unei formări de bază în me-
dicină (facultate) și minim 3 ani de  formare specifică (rezidențiat). 

În opinia publică există încă destul de prezentă o anumită nostalgie legată de 
medicul de medicină generală de la țară care oferea o paletă de servicii destul de 
variată. Într-un fel sau altul, această percepție se referă la medicul de medicină ge-
nerală însă, atunci când discuția este aprofundată, observăm că zona nostalgică se 
referă la un întreg sistem care funcționa în trecut bazat pe o echipă formată din 
medic, asistentă medicală, moașă, asistentă de puericultură, dezinfector, felcer și 
chiar vizitiu. Nostalgia este cât se poate de justificată pentru că în această formulă 
vorbim de existența unei echipe complete de asistență medicală primară, echipă a 
cărei formulă o regăsim și acum în documentele Organizației Mondiale a Sănătății. 

În mediul urban, medicul de medicină generală funcționa în dispensare de 
adulți iar echipa de asitență medicală primară era completată de medicii pediatrii 
din dispensarele de copii, obstetricienii din ambulatoriu, igieniștii, etc. 

Odată cu reforma în domeniul sănătății, medicul de medicină generală a fost 
transformat în medic de familie, pediatrii din dispensarele de copii au devenit și ei 
medici de familie. Mai mult, odată cu apariția în peisaj a caselor de asigurări de să-
nătate, statutul de salariat a fost schimbat forțat cu un statut de liber profesionist, 
mai aproape de caracterul liberal al profesiei însă cu păstrarea unor condiționali-
tăți care au dus în timp la depopularea echipelor de asistență medicală primară, un 
cabinet de medicină de familie ajungând în acest moment să fie format dintr-un 
medic de familie și o asistentă medicală. Și serviciile acordate au căpătat o anu-
mită tendință, serviciile curative au devenit preponderente, multe dintre ele fiind 
consecința unor limitări de abordare diagnostică sau terapeutică impuse prin pro-
tocoale sau acte normative cu caracter limitativ. Serviciile profilactice sunt puțin 
abordabile prin limitarea numărului de consultații decontabile care sunt acoperite 
în întregime de consultațiile curative în foarte multe cazuri.

Echipa din asistența medicală primară a fost completată în ultimii ani cu asis-
tența medicală comunitară cel puțin la nivel de personal. Activitățile dumnealor 
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vor fi direcționate către completarea serviciilor medicale oferite de medicul de fa-
milie prin orientarea către componenta medico-socială.

Cu toate aceste impedimente, specialitatea de medicină de familie este cea care 
este chemată curricular să acopere toate  nivelurile de prevenție: prevenția primară 
realizată prin  vaccinare, prevenția secundară realizabilă prin screening, prevenția 
terțiară pentru prevenirea complicațiilor bolilor și, mai nou, prevenția cuaternară. 

1. Prevenția primară este realizată în cabinetul medicului de familie prin pro-
movarea sănătății prin consiliere și prin prevenția strict specifică realizabilă prin 
vaccinare. Sunt acele acțiuni întreprinse pentru a evita sau înlătura cauza unei pro-
bleme de sănătate la individ sau într-o populație înainte de apariția acesteia.

Vaccinarea a rămas una din activitățile prioritare în cabinetele medicilor de 
familie. Cu excepția vaccinurilor administrate în maternitate (BCG și hepatitic B), 
toate celelalte vaccinuri din Programul Național de Vaccinare (PNV) sunt adminis-
trate în cabinetul medicului de familie. În plus, medicul de familie discută cu părin-
ții copiilor despre vaccinurile opționale care pot fi administrate pentru completarea 
schemei de vaccinare și a bolilor prevenibile prin vaccinare. De asemenea, medicul 
de familie abordează și vaccinarea adultului, a vaccinurilor administrate în situații 
epidemiologice speciale, a celor care se adresează persoanelor cu boli cronice, deo-
camdată în afara PNV. 

Provocările medicilor de familie: campaniile antivaccin și diversificarea 
ofertei de vaccinuri
În ultimii ani am fost martorii scăderii acoperirii vaccinale ca urmare, în principal, 
a activității mișcării antivaccin dar și a discontinuităților în aprovizionare. Pentru 
o perioadă de timp, o parte din populație și-a pierdut încrederea în vaccinare iar 
eforturile medicilor de familie sunt de apreciat în condițiile în care au reușit să 
mențină la un anumit nivel acoperirea vaccinală. Printre provocări, am întâlnit și 
necesitatea de a dobândi abilități de comunicare cu părinții ezitanți în condițiile în 
care vaccinarea în România nu mai este obligatorie. Introducerea de vaccinuri noi 
în PNV și diversificarea ofertei reprezintă alte oportunități pentru pacienți dar și 
provocări pentru medicii de familie.

Campaniile de vaccinare prin care se realizează vaccinarea din cadrul PNV dar 
și în situații epidemiologice speciale reprezintă unul dintre mijloacele prin care 
sunt obținuți anumiți indicatori de sănătate publică. Datorită argumentelor enu-
merate mai sus, campaniile de vaccinare trebuie precedate obligatoriu de campanii 
de informare publice dar și individuale. În acești ani, am resimțit imperios necesi-
tatea corelării acțiunilor autorităților de sănătate publică cu  cea a activității în ca-
binet, campaniile de vaccinare antigripală sau anti HPV derulate fiind un argument 
suficient de puternic. Recâștigarea încrederii populației în vaccinuri și vaccinare 
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este un obiectiv pe care îl putem realiza numai în urma unor campanii conjugate 
de informare.

Implicarea medicului de familie în realizarea unor indicatori de sănătate pu-
blică evidențiază importanța specialității în menținerea stării de sănătate a unei 
comunități.

O altă componentă a prevenției primare o reprezintă consilierea privind com-
baterea factorilor de risc înainte ca aceștia să producă modificări infraclinice și apoi 
apariția bolilor. Consilierea privind consumul de tutun, alimentația, efortul fizic, 
etc, se realizează în cadrul examenelor profilactice la copii și adulți.

2. Prevenția secundară: ”acțiuni luate pentru a detecta o problemă de sănătate 
într-un stadiu incipient la o persoană sau o populație, facilitând astfel vindecarea, 
reducerea, prevenirea răspândirii sau a efectelor sale pe termen lung.”

În primii ani ai reformei, screeningul organizat a fost complet ignorat de către 
autorități. De-abia în ultimii ani a fost inițiat screeningul pentru cancerul cervical 
cu o rată de succes destul de mică. 

În cea mai mare parte, screeningurile din sfera oncologică se realizează opor-
tunist. Screeningul pentru cancerul de sân și cel colorectal este abordat doar în 
cazurile în care, în urma consilierii, o persoană acceptă să efectueze o investigație 
recomandată dar lipsește complet finalitatea, acest aspect fiind evident în cazul 
persoanelor neasigurate. În cazul descoperirii unei leziuni suspecte, continuarea 
investigațiilor pentru confirmarea unui diagnostic și adoptarea unei atitudini te-
rapeutice, reprezintă o provocare pentru pacient dar și pentru medicii implicați.

În ultimii ani așteptăm cu nerăbdare introducerea programelor de screening 
pentru hepatitele cronice virale B și C ca urmare a apariției și disponibilității trata-
mentului antiviral fără interferon cu rezultate remarcabile.

O fațetă separată pentru asistența medicală primară o reprezintă abordarea 
integrată a prevenției primare și secundare. De exemplu, reintroducerea campaniei 
de vaccinare a fetițelor cu vârsta cuprinsă între 11 – 14 ani și a screeningului pentru 
cancerul cervical crează condițiile pentru atingerea obiectivului OMS de eliminare 
a acestui tip de cancer atât la nivel european cât și la nivel mondial. Medicul de 
familie are oportunitatea de a aborda simultan cele 2 intervenții atât în ceea ce 
privește familia căt și individul. În momentul consilierii familiei pentru accepta-
rea vaccinului HPV la fetiță, medicul de familie poate aborda și consilierea mamei 
privind screeningul pentru cancerul cervical. În același timp, putem să informăm 
viitoarea fetiță vaccinată privind intrarea în programul de screening la atingerea 
vârstei de 25 de ani.

3. Prevenția terțiară: Acțiuni întreprinse pentru reducerea efectelor pe termen 
lung ale unei probleme de sănătate la o persoană sau la o populație prin reducerea 
la minimum a deficienței funcționale care rezultă din problema de sănătate acută 
sau cronică (de exemplu, prevenirea complicațiilor diabetului). Include reabilitare.
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Medicul de familie este implicat în aplicarea unei conduite terapeutice preco-
ce în cazul pacienților nou diagnosticați. Managementul corect al unei afecțiuni 
crează condițiile pentru limitarea apariției complicațiilor dar asigură și prevenția 
primară pentru apariția altor afecțiuni noi. De exemple, tratând corect și precoce 
un pacient diabetic putem preveni apariția evenimentelor coronariene acute. 

Prevenția cuaternară: să nu facem mai mult rău decât bine
4. Prevenția cuaternară: definită inițial ca acțiuni luate pentru a identifica pa-

cientul cu risc de polipragmazie, pentru a-l proteja de o nouă manevră medicală 
invazivă și pentru a-i sugera intervenții acceptabile din punct de vedere etic. 

Noțiunea de prevenție cuaternară are o semnificație aparte iar locul în care 
ea poate fi cel mai bine aplicată este medicina de familie. Nu de puține ori, ne-am 
aflat în fața unor pacienți care își doreau investigații considerate de noi excesive. 
Sau intervenții chirurgicale nenecesare. Noua definiție propusă de EUROPREV (re-
țeaua de medicină preventivă a WONCA) sub coordonarea Prof Carlos Martin, în 
care ne dorim ca prin activitățile medicale să nu facem mai mult rău decât bine, 
exprimă foarte bine rolul medicului de familie în a ”tempera” inițiativele neadapta-
te condiției pacientului referindu-ne la diagnostic și conduita terapeutică: ”acțiuni 
întreprinse pentru a proteja indivizii (persoane / pacienții) de intervențiile medicale care 
pot provoca mai mult rău decât bine”. În literatura de specialitate se vorbește despre 
sinteza diagnostică și terapeutică iar acum se conturează din ce în ce mai mult la 
nivel internațional termenul de ”deprescribing”. Acest termen își dorește să evi-
dențieze reducerea schemei terapeutice la un pacient care beneficiază de un număr 
mare de medicamente la care raportul beneficiu/risc este influențat de alți factori 
precum vârsta, de exemplu.  

În occident se discută foarte mult despre anxietatea indusă de leziunile prene-
oplazice descoperite în stadii incipiente în cadrul unui screening, despre excesul de 
intervenții terapeutice pentru leziuni care altfel nu ar fi evoluat către forme avan-
sate. Prevenția cuaternară rămâne să fie aplicată cu delicatețe în cabinetele noastre 
și ar trebui să creeze condițiile pentru ca medicul de familie să capete mult mai 
multă încredere în rândul pacienților.
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C) MEDICINĂ DIGITALĂ ȘI E-PACIENTUL

Digital medicine – medicul din buzunar

Matt Henry

Pe măsură ce progresele tehnologice își fac simțită prezența, încercăm să ne dăm 
seama care va fi impactul tehnologiei de ultimă oră (inteligența artificială, roboți, 
5G, drone) și cum această tehnologie va influența viețile noastre în anii care vor 
urma. Totuși, să ne gândim pentru un moment, cum anumite tehnologii-cheie deja 
ne-au schimbat viața. Spre exemplu, telefonul mobil a schimbat radical felul în care 
puteți beneficia de servicii medicale.

Telefonul mobil nu mai reprezintă demult doar un dispozitiv pentru apelat, ci 
este un dispozitiv cu care putem face cumpărături online, efectua plăți și transfe-
ruri bancare, putem găsi diverse informații, trimite emailuri și multe altele. Să ne 
gândim pentru un moment că telefonul pe care îl aveți, are de 1 milion de ori mai 
multă memorie [1] și de 100000 de ori puterea de procesare a computerului navei 
spațiale Apollo 11 [1], care a plasat oameni pe orbita lunară și i-a adus înapoi. În ul-
timul deceniu, acest dispozitiv, devenit acum omniprezent, s-a transformat într-o 
„clinică” medicală.

Dacă asistența medicală are nevoie de o piață atât de largă a serviciilor, practic 
toate noile tehnologii au aplicabilitate în acest sector de activitate. Totuși, în acest 
articol, ne vom concentra atenția asupra telemedicinei și a unor elemente tehno-
logice și factori de piață, care au dus la creșterea uimitoare în ultima decadă. În 
următoarele capitole, vom face o scurtă incursiune în telemedicină și apoi ne vom 
concentra asupra impactului pe care îl are asupra țării noastre, în prezent, dar și în 
viitor. 

Istoria recentă a telemedicinei
Cuvântul „telemedicină” este un termen nou pentru majoritatea oamenilor. Or-
ganizația Mondială a Sănătății definește telemedicina ca „furnizarea serviciilor de 
asistență medicală, de la distanță, de către toți profesioniștii din domeniul sănă-
tății, prin intermediul tehnologiilor informaționale și de comunicare, în vederea 
schimbului de informații concludente, pentru diagnostic, tratament și prevenire 



946 / Caiet documentar 5 Calitatea vieții

a unor afecțiuni și leziuni, cercetare și evaluare, pentru educația continuă a furni-
zorilor de servicii medicale, toate în interesul promovării sănătății persoanelor și 
comunităților” [2]. Pe scurt, telemedicina este procesul de utilizare a tehnologiei 
digitale (telefon, video, mesagerie online) pentru a favoriza interacțiunile medicale 
care îmbunătățesc starea de sănătate a pacientului.   

În Statele Unite, telemedicina își are rădăcinile la începutul secolului XX, și a 
luat naștere datorită spiritului vizionar al câtorva oameni. Prima mare creștere a 
ratei de utilizare a avut loc în anii 1960-1970, când NASA a finanțat o varietate de 
proiecte de telemedicină, întrucât se confruntau cu nevoia de a oferi îngrijire me-
dicală astronauților aflați în misiune în spațiu. Pe măsură ce tehnologia video s-a 
dezvoltat, în această perioadă guvernul Statelor Unite a finanțat mai multe proiecte 
de telemedicină care s-au concentrat pe dificultățile legate de îngrijirea sănătății 
persoanelor din mediul rural. Însă abia la începutul anilor 2000, telemedicina ori-
entată către consumator a dobândit o poziție solidă în Statele Unite.

Cel mai important și cunoscut furnizor de servicii de telemedicină, Teladoc 
Health, a fost fondat în anul 2002. Primii ani ai telemedicinei au fost marcați de 
dificultăți în ceea ce privește legislația, dar și percepția publică. Timp de mulți ani, 
companiile de telemedicină din Statele Unite au fost nevoite să lupte cu legislația 
în vigoare în privința dreptului legal de acordare a asistenței medicale fără obli-
gativitatea acesteia de a avea loc față în față. Având în vedere această schimbare 
semnificativă, față de modelul consacrat de-a lungul a zeci de ani, oamenii au avut 
nevoie de mult timp să se obișnuiască cu ideea acordării asistenței medicale prin 
telemedicină. 

În perioada 2005-2015, mai mulți factori au contribuit la poziționarea teleme-
dicinei în centrul atenției pe piață: creșteri ale costurilor asigurărilor de sănătate 
care nu au mai putut fi susținute, creșterea ratei de utilizare a internetului și fo-
losirea pe scară largă a smartphone-urilor. Potrivit Pew Research, între anii 2000-
2015, numărul americanilor care folosesc internetul a crescut de la 52% la 84% [3]. 
În 2007, lansarea iPhone-ului a fost revoluționară. Din anul 2011 până la începutul 
anului 2019, procentul americanilor care folosesc un smartphone a crescut de la 
35% la 81% [4]. 

O dată cu acest nou val tehnologic și cu creșterea costurilor asistenței medica-
le, americanii au ajuns la un punct de tranziție. Creșterea necesității și a utilizării 
telemedicinei au fost resimțite pe piață. Teladoc Health fiind furnizorul dominant 
de pe piața telemedicinei din Statele Unite, numărul de consulturi a crescut de la 
300000 în 2014 la 2600000 în 2018 [5]. În 2018, Teladoc a declarat că peste 60% 
dintre solicitări proveneau de pe telefoanele mobile [5]. Cu ajutorul tehnologiei 
moderne și din cauza factorilor negativi ai pieței, în acest ultim deceniu, piața ame-
ricană a acceptat telemedicina ca o componentă cheie a sistemului de sănătate.    
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Depășind startul anevoios de la începutul anilor 2000, telemedicina a devenit o 
forță de nedescris. Potrivit Fortune Business Insights, piața globală a telemedicinei 
a fost evaluată 34.28 miliarde în 2018 și s-a estimat că va ajunge la 185.7 miliarde 
până în 2026 [6]. Aceasta înseamnă o rată anuală de creștere de 23.5%. Deși tele-
medicina nu poate trata toate afecțiunile din sfera medicală, este cu siguranță o 
modalitate utilă, mai ales când ne confruntăm cu creșterea costurilor, deficitului de 
medici, dificultăților legate de accesul la servicii medicale și multe altele. 

Includerea unor noi elemente
În timp ce consulturile telefonice și video sunt piatra de temelie a serviciilor de 
telemedicină, programele moderne de telemedicină au realizat nevoia adăugării 
unor elemente cheie pentru a satisface nevoile consumatorilor. Spre exemplu, unul 
dintre aceste elemente se referă la posibilitatea unui pacient de a lua legătura cu o 
echipă multidisciplinară, în vederea soluționării întrebărilor legate de starea de să-
nătate. În general, accesul la această echipă care este compusă din diverși specialiști 
în domeniul sănătății (farmaciști, psihologi, pediatri etc), se face prin intermediul 
unui portal securizat sau al unei aplicații. Membrii pot adresa întrebări legate de 
sănătate și atașa documente medicale (poze, analize medicale etc). Acest fel de co-
municare oferă atât pacientului, cât și specialistului un mod convenabil de a discuta 
diferite probleme medicale, care nu sunt urgente. 

Un alt element cheie care a atras atenția în ultimii ani este sănătatea mintală. 
Conform fundației Robert Wood Johnson, din punct de vedere statistic, 68% din-
tre persoanele cu probleme de sănătate mintală se confruntă de asemenea cu alte 
afecțiuni medicale, iar persoanele care suferă de afecțiuni cronice sunt de două ori 
mai predispuse să sufere de afecțiuni psihice [7]. Soluțiile moderne de telemedicină 
au o abordare mai holistică a asistenței medicale și încorporează soluții de sănătate 
comportamentală, online, telefonic sau video. 

Chiar și prin adăugarea acestor elemente noi, nu am abordat în acest articol 
subiectul unor domenii care s-au dezvoltat din telemedicină, devenind industrii 
de sine stătătoare. Am dorit ca în acest articol, pentru început, să ne concentrăm 
atenția asupra instrumentelor și companiilor de telemedicină orientate către con-
sumator. Cu toate acestea, aceleași avantaje tehnologice și factori de piață au dus 
la dezvoltarea unor ramuri derivate din telemedicină: monitorizarea la distanță a 
pacienților, soluții de stocare, posibilitatea colaborării diferiților specialiști prin in-
termediul telemedicinei, platforme locale de telemedicină pentru medici și multe 
altele. Toate acestea ar putea constitui subiectul unor întregi cărți.

În încheiere, ar fi indicat să apreciem avantajele pe care telemedicina le-a adus 
în viețile noastre până în prezent, dar nu trebuie să ne oprim aici, ci să continuăm 
dezvoltarea, cu atât mai mult cu cât noi tehnologii sunt pe punctul de a fi lansate 
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(internetul 5G). Fără latență, practic, această nouă tehnologie va încuraja dezvol-
tarea acelor ramuri derivate din telemedicină, amintite mai sus. Viitorul ne rezervă 
lucruri tot mai bune.
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Telemedicina, considerațiuni asupra conceptului  
în Europa și în Romania 

Adrian Danciu

Telemedicina reprezintă furnizarea de servicii de asistență medicală, bazată pe uti-
lizarea tehnologiei informațiilor si telecomunicațiilor, în situații în care cadrul me-
dical și pacientul se află în locații diferite.

 Aceasta presupune transmiterea în siguranță a datelor și informațiilor medi-
cale, sub formă de text, sunet, imagine sau în alte formate necesare pentru preve-
nirea, diagnosticarea, tratarea și urmărirea pacienților. (1)

Telemedicina cuprinde o mare varietate de servicii. Cele mai des utilizate  sunt: 
teleradiologia, telepatologia, teledermatologia, teleconsultația, telemonitorizarea, 
telepsihiatria, telechirurgia și teleoftalmologia. 

Telemedicina din perspectiva Comisiei Europene
Telemedicina a devenit, încă din 2007, un domeniu de interes al Comisiei Europe-
ne. observându-se ca telemedicina poate ameliora accesul la tratament specializat 
în zone unde nu există suficienți specialiști sau unde accesul la serviciile medicale 
se face cu dificultate. Telemonitorizarea poate îmbunătăți calitatea vieții pacienți-
lor cu boli cronice, reducând astfel numărul de internări în spital. Serviciile de tipul 
teleradiologiei și al teleconsultațiilor pot contribui la scurtarea listelor de aștepta-
re, pot optimiza utilizarea resurselor și pot ajuta la creșterea productivității. Însă 
avantajele nu se limitează la îmbunătățirea asistenței medicale și a sistemelor de 
sănătate. Telemedicina poate avea o contribuție importantă în cadrul economiei 
României. Acest sector în care industria românească, formată din mii de întreprin-
deri mici și mijlocii (IMM), este bine reprezentată, a cunoscut o extindere rapidă în 
ultimul deceniu și se estimează că va crește în continuare într-un ritm alert.

Telemonitorizarea este un serviciu de telemedicină care presupune moni-
torizarea de la distanță a stării de sănătate a pacienților . Datele pot fi culese fie în 
mod automat, prin intermediul dispozitivelor personale de monitorizare a stării 
de sănătate , fie pe baza colaborării active a pacienților (de exemplu, prin utilizarea 
unui instrument online pentru completarea valorilor zilnice ale greutății sau ale 
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tensiunii arteriale, o anamneza bine condusa, etc). După ce au fost prelucrate și 
transmise cadrelor medicale, datele pot fi utilizate pentru optimizarea proceduri-
lor de monitorizare și tratament ale pacienților. Telemonitorizarea este în special 
utilă în cazul persoanelor cu afecțiuni cronice (cum ar fi diabetul sau insuficiența 
cardiacă cronică – a se vedea și căsuța de mai jos). Mulți dintre acești pacienți, care 
sunt deseori persoane în vârstă, necesită monitorizare permanentă din cauza du-
ratei prelungite a bolii, a naturii afecțiunii și a medicamentelor pe care le folosesc. 
Telemonitorizarea vine în ajutorul pacienților și al cadrelor medicale. Utilizarea sa 
poate permite detectarea simptomelor și a parametrilor vitali anormali mai repe-
de decât în cazul unei consultații de rutină sau de urgență și, astfel, luarea unor 
măsuri de remediere înainte de apariția complicațiilor severe. Telemonitorizarea 
poate avea ca rezultat și o frecvență redusă a vizitelor la medic, contribuind astfel 
la creșterea calității vieții pacienților.(2)

Inițiative al Guvernului României de introducere a telemedicinii  
pe piața de servicii medicale
Conform un raport comun al Ministerului Sănătății si al Apărării Naționale, trans-
format in OUG, aflam următoarele informații:

Începând cu anul 2018, din sistemul informatic și informațional din sănătate 
fac parte și sistemul informatic de telemedicină rurală și sistemul informatic de 
telemedicină al apărării, proiecte de utilitate publică de interes național, asigurând 
implementarea și interoperabilitatea acestora cu celelalte sisteme informatice și 
informaționale din sănătate.

Implementarea de către Ministerul Sănătății, respectiv Ministerul Apărării 
Naționale a celor două sisteme informatice de telemedicină urma sa se desfășoară 
etapizat, pana la finele anului 2018, dar a rămas încă in stare de proiect.(3)

O alta arie de interes a fost implementarea unor servicii de transmitere de 
date medicale in timp real intre ambulantele SMURD si unitățile de primiri urgente 
(UPU), prin intermediul rețelei unui operator de telefonie mobila, sub coordonarea 
unui medic aflat in dispeceratul 112. (4)

Avantaje ale utilizării telemedicinii
Telemedicina reprezintă o evoluție naturala a sistemului de îngrijire a sănătății in 
epoca informaticii.

•	Telemedicina	oferă	un	număr	mare	de	servicii	atât	pentru	pacienți,	cat	si	pen-
tru firme.

Avantajele care au condus la creșterea serviciilor de telemedicina in rândul an-
gajatorilor au fost determinate de scăderea costurilor medicale, accesul mai rapid la 
îngrijire, satisfacția angajaților si creșterea productivității.
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•	Ajutor	medical	mult	mai	convenabil	si	accesibil	pentru	pacienți.
Ajutorul medical convenabil si accesibil este forța care propulsează înainte do-

meniul telemedicinii. Aceasta nu doar doboară barierele geografice si de distanta, ci 
oferă si un model simplu de utilizat pentru oricine.

•	Accesul	la	un	număr	mare	de	specialiști.
Folosind platforma telemedicinii, pacientul are acces imediat la un număr mare 

de specialiști, fără a fi nevoie de deplasare sau timp pierdut in sala de așteptare.
Telemedicina mai poate fi folosita si de medicul de familie pentru a intra ime-

diat in legătura cu alți medici specialiști, pentru a primi informații referitoare la 
afecțiunea pacientului. Astfel, in cabinetul medicului de familie pot exista mai mul-
ți specialiști care pot analiza pe loc situația pacientului si care pot determina daca 
acesta are într-adevăr nevoie de un consult specializat sau nu.

•	Creșterea	implicării.
Datorita conexiunii permanente si posibile la orice ora, pacientul poate bene-

ficia de mai multe răspunsuri la întrebările sale, creând astfel  o relație mult mai 
strânsă medic-pacient.(5),(6),(7)

Judecând lucrurile prin prisma enormului salt tehnologic pe care îl trăim, pu-
tem afirma cu tărie ca standardul de aur al îngrijirii medicale rămâne consultul fata 
in fata, iar telemedicina completează in chip fericit grija fata de pacienții viitoarei 
societăți. 

Referințe
WMA Statement on the Ethics of Telemedicine https://www.wma.net/policies-post/wma-state-

ment-on-the-ethics-of-telemedicine/
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rency/regdoc/rep/1/2008/RO/1-2008-689-RO-F1-1.Pdf
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Servicii de îngrijire personalizate

Vlad Mateiță

Tehnologia este pretutindeni în jurul nostru, de la felul în care luptăm cu bolile și 
până la modul în care percepem locul nostru în Cosmos, viața omului a fost trans-
formată ca urmare a dezvoltării de noi metode de investigare a lumii fizice, de la 
prima gaura de trepan din Egiptul Antic până la manipularea genomului, dispo-
zitivele de comunicare sau utilajele care ne transportă la și de la locul de muncă, 
aproape fiecare aspect al vieții moderne a fost remodelat urmare a descoperirilor, 
invențiilor și inovațiilor tehnologice, însă istoria ne demonstrează că drumul spre 
noi descoperiri este rareori direct ori simplu, iar metoda experimentală este mult 
mai complicată decât pare la prima vedere, istoria științei fiind plină de teorii eșu-
ate și concepții greșite.

„Mr. Watson, come here – I want to see you.” (trad: “ Domnule Watson, vino 
– Vreau să te văd “) au fost primele cuvinte rostite de Alexander Graham Bell in 
10 martie 1876 cu invenția care avea să schimbe felul in care comunicăm, dar abia 
in 3 aprilie 1973 telefonia mobila modernă înregistrează un salt uriaș, in Statele 
Unite ale Americii, deși diverse concepte, planuri și prototipuri au existat încă de 
la începutul secolului, Martin Cooper, unul din managerii Motorola inițiază pentru 
prima oară un apel de pe un telefon mobil, prețul telefonului fiind 3995$, iar bate-
ria permitea 30 de minute de convorbiri și 8 ore stand-by, cântărea 1.133 de grame 
și măsura 22.86 centimetri înălțime.

Tehnologia conduce revoluția și în domeniul asistenței medicale, influența ei 
se manifestă atât în cadrul personalului medical, al pacienților dar mai ales asupra 
felului în care comunicam. Odată considerate un lux, atât telefonul mobil cat și 
alte dispozitive mobile sunt acum o prezență tot mai frecventă in viața de zi cu zi a 
fiecăruia dintre noi, ele devenind in ultimul deceniu, un mijloc rapid și eficient de a 
caută informații sau de a folosi la maxim puterea unei rețele de experți.

Aplicațiile medicale permit acum pacienților să se angajeze activ în monitori-
zarea propriei stări de sănătate, dar au și rolul de a ajuta medicii să ofere servicii 
de îngrijire personalizate. Există sute de mii de aplicații disponibile, cuprinzând o 
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gamă largă de categorii, inclusiv unele adaptate la domenii medicale specifice, cum 
ar fi bolile infecțioase, neurochirurgia, radiologia sau ortopedia.

Domeniul radiologiei și al imagisticii medicale este unul dintre multele exem-
ple ale secolului trecut în care mai multe Premii Nobel au provocat schimbări ma-
jore (CT în 1979 – Allan M. Cormack și Godfrey N. Housfield, RMN în 2003 – Paul 
C. Lauterbur și Sir Peter Mansfield) în ceea ce face un radiolog (responsabilități și 
opțiuni atât în diagnostic cat și tratament), precum și modul în care datele sunt 
colectate, stocate, împărtășite și utilizate.

În prezent avem o nouă bogăție de resurse clinice disponibile pentru persona-
lul medical, ele oferă instrumente decizionale bazate pe dovezi și ajută la reducerea 
erorilor medicale. Telefoanele din cea mai nouă generație de smartphone-uri sunt 
percepute din ce în ce mai mult ca fiind calculatoare personale, mai degrabă decât 
telefoane mobile, datorită procesorului puternic, memoriei încăpătoare, ecranului 
de mari dimensiuni și sistemelor de operare deschise care încurajează dezvoltarea 
de aplicații.

Numărul de utilizatori de smartphone-uri prezintă unul dintre cele mai ra-
pide ritmuri de creștere din industria tehnologiei, inclusiv în rândul personalu-
lui medical, iar impactul medical este deja semnificativ in sistemele medicale din 
lume. Aplicațiile medicale pot face smartphone- urile să devină instrumente utile 
în practicarea medicinei bazată pe dovezi, de asemenea smartphone-urile pot juca 
un rol foarte important in comunicarea de informații legate de sănătate, educația 
și monitorizarea de la distanță a pacienților, câteva exemple ar fi dosarele medica-
le electronice, medicina de dezastru, profilaxia și urmărirea complicațiilor dar și 
a complianței pacienților, unul dintre avantaje fiind inclusiv aspectul financiar al 
îngrijirii medicale, cele mai multe dintre aplicațiile dezvoltate pot încărca și trans-
mite informații de sănătate, oferind mai multă putere consumatorilor pentru a lua 
decizii cu privire la sănătatea lor,totodată ele permit medicilor să contribuie la aces-
te decizii în afara metodelor de îngrijire convenționale.

Prin urmare, aplicarea tehnologiilor informației și comunicațiilor, sub formă 
de platforme și/sau aplicații mobile au potențialul de a scoate la suprafață înce-
putului unei noi revoluții medicale, de aceasta dată digitală. Însă astfel de soluții 
necesită cooperare între diferiți actori, inovatori, proiectanți, cadre medicale, uni-
versități, autorități politice și administrative și companii care activează deopotrivă 
în ecosistem.



Digital Twin – folosirea datelor și a tehnologiilor  
pentru crearea unui geamăn virtual al fiecăruia dintre noi

Adriana Boată, Marius Geantă

Medicina personalizată este definită prin: tratamentul potrivit, pentru pacientul 
potrivit, la momentul potrivit. Dar cum știm care este momentul potrivit pentru 
a administrat tratamentul unui pacient? Și, mai important, care este tratamentul 
potrivit pentru fiecare pacient în parte? Dacă am putea simula acțiunea terapeutică 
a unui medicament, în condițiile unicității organismului fiecărei persoane, nu-i așa 
că medicina ar deveni cu adevărat personalizată, dar și predictivă?

Să punem problema altfel. Calitatea vieții unei persoane depinde, în primul 
rând, de starea de sănătate a acesteia. În momentul în care starea de sănătate nu 
mai poate fi menținută doar prin stilul de viață existent sau variațiile minore ale 
acestuia, apare nevoia unui ajutor din afară, în general din partea unui medic, iar 
calitatea vieții și starea de bine ajung să depindă de vizita la spital, de diagnosticul 
suferinței și de administrarea terapiei optime1. În Europa, la nivelul anului 2016, 4 
miliarde de euro erau cheltuite în fiecare zi pentru asigurarea serviciilor de sănăta-
te2. O sumă imensă.

Conform unui raport al Administrației pentru Alimente și Medicamente din 
SUA (FDA), medicamentele sunt considerate ineficiente pentru 38–75% dintre pa-
cienții cu boli comune, definite conform clasificării internaționale clasice. În con-
secință, această realitate face ca starea de sănătate a persoanei să fie foarte greu de 
redobândit și există riscul de nu se menține pe termen lung, iar povara economică 
pentru sistem crește prin consumul excesiv de resurse financiare pentru soluții te-
rapeutice ineficiente (la care se adaugă costurile asociate efectelor adverse și cos-
turile indirecte, asociate absenteismului prelungit de la locul de muncă, limitărilor 
sociale și a activităților familiale). Aceste date reflectă de fapt complexitatea bolilor, 
în geneza cărora sunt implicate mii de gene, de proteine și metaboliți, factori de 
mediu și comportamentali, contând și interacțiunile dintre toți aceștia. O boală 
diferă însă și de la un pacient la altul, chiar dacă diagnosticul formulat de medic 

1 https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/future_health_fet_consultation.pdf
2 https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/future_health_fet_consultation.pdf
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este identic. În cazul cancerului, sub umbrela aceluiași diagnostic formulat clasic 
pot exista de fapt mai multe boli, stratificate prin analize la nivel molecular - și nu 
rare sunt ocaziile când în aceeași tumoră există, de fapt, mai multe tipuri de can-
cer, cu prognostic și tratament diferite. Există așadar un decalaj mare între această 
complexitate biologică și asistența medicală, în care diagnosticul se bazează adesea 
pe un număr mic de biomarkeri cu sensibilitate și specificitate limitate3. De aceea, 
unii experți vorbesc despre o epocă a “medicinei de imprecizie”.

În acest context, greșelile devin inevitabile atunci când vine vorba despre ad-
ministrarea terapiei potrivite sau despre efectuarea unei intervenții la un pacient.  
Nici medicul, nici pacientul nu își dorește să greșească, fiecare are nevoie de mai 
multe informații și, ideal, de posibilitatea de a testa cumva toate soluțiile de tra-
tament,  in silico, înainte de a le aplica pe organismul pacientului. Aici ar putea in-
terveni un sistem de tipul „Digital Twin” (geamănul virtual) în medicină, capabil să 
testeze orice soluție  medicală înainte de a fi aplicată pe fiecare dintre noi.

Ne aflăm la începutul Revoluției industriale 4.0. Dacă la apariția primelor cal-
culatoare, începea a 3-a revoluție industrială, automatizarea, două decenii mai târ-
ziu, după un progres pe care nimeni nu l-a putut prezice, ne aflăm în fața unei 
provocări majore: crearea unui geamăn digital, virtual, care să poată simula și oferi 
soluții, înainte ca ele să ajungă în etapa de implementare. 

Gemenii digitali au fost anticipați în cartea Mirror Worlds din 1991 (David Ge-
lernter), însă ideea a prins un contur clar în 2010 și a fost folosită pentru prima 
dată de NASA la machetele primelor capsule spațiale.

Termenul și-a început ascensiunea către recunoașterea mondială după ce Gart-
ner Inc. l-a numit drept una dintre cele mai importante 10 tendințe strategice ale 
tehnologiei pentru anul 2017, spunând că, în trei-cinci ani, „miliarde de lucruri vor 
fi reprezentate de gemeni digitali, un model software dinamic al unui lucru fizic”4. 
În 2018, Gartner a numit încă o dată gemenii digitali drept o tendință de top: „Cu 
aproximativ 21 de miliarde de senzori și terminale conectate până în 2020, gemenii 
digitali vor exista pentru miliarde de lucruri în viitorul apropiat”.

În medicină, conceptul a început să prindă contur recent și se încearcă o serie de 
proiecte care să integreze cunoștințele medicale actuale în Digital Twin. Unul dintre 
aceste proiecte este DigiTwins, propus recent pentru finanțare Comisiei Europene.

Profesorul Hans Lehrach, directorul Institutului Max Planck, co-fondator al 
DigiTwins și unul dintre inițiatorii „The Human Genome Project”, afirma într-un 
interviu5: „Numărul de tehnologii disponibile a crescut dramatic. Ne aflăm cu un 
milion de pași înainte în secvențierea genomului uman, cu un cost care a scăzut de la 
3,5 miliarde de dolari în cadrul proiectului The Human Genome la aproximativ 600 de 

3 https://genomemedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13073-019-0701-3
4 https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2016-10-18-gartner-identifies-the-

top-10-strategic-technology-trends-for-2017
5 Raportuldegarda Hans lehrach
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dolari și ne aflăm pe cale de a reduce acest cost sub 100 de dolari. Avem mai bine de 
20 de ani de îmbunătățiri în dotările computerizate. Există două zone critice repre-
zentate de bazele de date și modelele computerizate ale medicinei viitorului, care au 
făcut progrese uriașe, care vor ghida viitorul medicinei, viitorul îngrijirii medicale, 
viitorul prevenției dar și viitorul stării de bine. Fiecare individ poate avea propriul 
model sau set de modele din momentul nașterii până la o vârstă înaintată, pentru 
a fi protejat împotriva potențialelor greșeli în îngrijirea medicală, în tratament și 
împotriva greșelilor comportamentale, expunerii la mediu. Dar și permițându-i să 
interacționeze mai inteligent cu propria biologie. Dacă, de exemplu, o persoană își 
dorește să alerge la un maraton, s-ar putea antrena urmând un model de antrena-
ment creat pentru propriul organism, un regim alimentar specific și optim”.

Așadar, geamănul digital este o replică digitală a unei entități fizice vii sau a 
unui obiect lipsit de viață. Prin împletirea lumii fizice și a celei virtuale, datele sunt 
optim utilizate, permițând entității virtuale să existe simultan cu entitatea fizică6. 
Această proprietate de co-existență în același timp este cea care diferențiază con-
ceptul de geamăn virtual de tehnologia CAD (Computer Aided Design), de exemplu, 
care de asemenea oferă simulări ale obiectelor create.

Importanța datelor: trecerea de la abordarea biomecanică la cea integrată
În inginerie, geamănul virtual reprezintă un model computerizat care realizează 
o replică a unui obiect sau sistem real și oferă informații și diagnosticare în timp 
real pentru obiectul replicat. De exemplu, motorul unei mașini este în legătură cu 
geamănul său virtual prin intermediul multiplilor senzori atașați. Aceasta este 
abordarea care se dorește a fi posibilă și în medicină, doar că de o complexitate 
mult mai mare, integrând date din „-omica” avansată: analize genomice, proteomi-
ce, metabolomice, tehnici imagistice avansate și, nu în ultimul rând, informațiile 
furnizate de senzorii de monitorizare a diverșilor parametri.

Aplicațiile inginerești sunt în general omniprezente în medicina modernă. În 
practicile curente de îngrijire medicală, un inginer creează un bypass vascular pen-
tru a restabili fluxul de sânge în caz de ateroscleroză, repară o valvă cardiacă sau în-
locuiește cristalinul în ochiul unui pacient care suferă de cataractă. Aceste practici 
se bazează pe înțelegerea biomecanicii organismului uman.

Multe inovații din medicină, obținute cu ajutorul ingineriei, au dus către apari-
ția unor aspirații noi: înlocuirea anumitor părți sau organe cu unele create artificial. 
Implanturile neuronale pot fi utilizate, de exemplu, pentru protezele nevăzători-
lor, dar, de asemenea, deschid traseul către capacități care depășesc vederea umană 
normală și oferă acces la o gamă nouă de proprietăți din spectrul electromagnetic. 

Anumite medicamente pot fi utilizate pentru a ajuta pacienții cu ADHD să se 
concentreze, dar pot fi, de asemenea, aplicate pentru a stimula performanța men-

6 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213846318300208
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tală la persoanele care nu suferă de ADHD. Perspectiva ingineriei în medicină de-
vine deosebit de atrăgătoare în cazul editării genomice CRISPR/cas7. În aplicațiile 
terapeutice, s-ar putea lua în considerare editarea nucleotidelor care duc la apariția 
unor boli genetice severe, prevenind astfel o mulțime de suferințe umane.

Tehnologiile de nouă generație sunt importante, dar baza realizării cu succes 
a unui geamăn digital o reprezintă datele. Mai sus am vorbit despre datele „-omi-
ce”. Au fost inițiate proiecte mari pentru a genera date moleculare și informații ge-
nomice detaliate ale pacienților și oamenilor sănătoși, utile în cercetare. Inițiative 
finanțate public, precum Genomics England (Proiectul 100.000 Genomes, 2017) 
sau PMI (Precision Medicine Initiative) Working Group, 2015, și inițiative private 
precum Human Longevity Inc. și proiectele Centrului Clinic Mayo pentru Medicină 
Individualizată. 

Scopul final al acestora este dezvoltarea de modele digitale ale anumitor siste-
me din organismul pacienților, care vor permite intervenții de asistență medicală 
personalizate. În loc să folosească abordarea „one size fits all”, medicina personali-
zată pornește de la premisa că asistența medicală poate beneficia de datele molecu-
lare și cu privire la stilul de viață, culese individual de la fiecare pacient.

Să privim mai jos ilustrația conceptului de geamăn virtual în medicină 8. A: Un 
pacient individual are un semn local de boală (roșu). B: Geamănul virtual al acestui 
pacient este construit în copii nelimitate, pe baza modelelor de rețea de calcul a mii 
de variabile relevante pentru boală. C: Fiecare geamăn virtual este tratat virtual, 
computațional, cu unul sau mai multe dintre miile de variante terapeutice. Aceas-
ta duce la vindecarea digitală a unei variante a pacientului. D: Medicamentul care 
are cel mai bun efect asupra copiei virtuale este selectat pentru tratamentul real al 
pacientului.

7 https://raportuldegarda.ro/articol/tratament-amauroza-congenitala-leber-editare-genomi-
ca-in-vivo-crispr-cas9-brilliance/

8 https://genomemedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13073-019-0701-3
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Exemplul de mai sus este doar una dintre aplicațiile practice posibile pentru un 
geamăn virtual al organismului uman. Așa cum afirma profesorul Hans Lehrach, 
geamănul virtual ar putea fi folosit dincolo componenta terapeutică, realizând o 
promisiune importantă pentru prevenția personalizată.

Tehnologii de integrare și culegere a datelor: de la molecular la interacțiunea 
organismului cu mediul de viață

Mai multe tipuri de tehnologii sunt necesare într-o astfel de abordare9:
•  Cercetări clinice/ imagistice/ moleculare (genom, epigenom, transcriptom, 

proteom, metabolom, statut imun etc.) tehnici pentru a oferi o caracterizare deta-
liată a persoanei din punct de vedere a stării de sănătate și bolilor existente.

•  Noile familii de senzori revoluționari auto-alimentați pentru Internet of 
Health

•  Modele de autoînvățare mecaniciste (mașiniste)/ rețele de învățare automa-
tă care traduc aceste informații în predicții privind dezvoltarea viitoare a bolilor 
(prevenție) și răspunsul probabil la terapii specifice și măsuri preventive.

•  Securitatea și disponibilitatea datelor: soluții hardware pentru software spe-
cifice IoH/personalizate: date despre medicamente. Noi interfețe om-mașină pen-
tru IoH.

Totuși, dincolo de culegerea și integrarea datelor, este important cum inter-
acționează acestea între ele, pentru a imita cât mai corect interacțiunile din orga-
nismul uman. Așa cum menționam mai sus, progresele practice ale ingineriei în 
medicină au fost bazate în mare parte pe biomecanica organismului uman și proce-
sele fizice care au loc.

Conform unei analize recente realizate de Swedish Digital Twin Consortium 
(SDTC), implementarea clinică a geamănului virtual ridică mai multe întrebări10. 
Ce informații sunt necesare? Cum pot fi integrate și analizate aceste informații? 
Dacă ne referim la modificările moleculare, acestea sunt dispersate într-un număr 
necunoscut de tipuri de celule din corp. Un studiu recent a indicat că 50% din 45 
de tipuri de celule analizate au fost implicate în peste 100 de boli. Putem analiza 
toate tipurile de celule simultan la pacienți? Dacă ne uităm la o boală inflamatorie, 
artrita reumatoidă, multe dintre tipurile de celule sunt localizate în țesuturile greu 
de obținut de la pacienți, cum ar fi ficatul sau plămânii. 

Cu toate acestea, tehnologiile actuale permit realizarea de analize multi-omice 
ale celulelor individuale, din cantități chiar mici din orice fluid sau țesut care poate 
fi obținut din organism. De exemplu, secvențierea ARN unicelulară (scRNA-seq) 
a fost utilizată pentru a evidenția mRNA în mii de celule din multe boli. Cu toate 
acestea, complexitatea acestor mecanisme face ca alegerea medicamentului potri-

9 https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/future_health_fet_consultation.pdf
10 https://genomemedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13073-019-0701-3
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vit să fie încă o provocare formidabilă. De exemplu, analiza scRNA-seq a bolilor 
inflamatorii și maligne a implicat sute de medicamente, multe dintre ele vizând 
mecanisme care nu s-au intersectat. Astfel, țintirea unui singur mecanism poate să 
nu fie eficientă și este nevoie de țintirea a multiple mecanisme prin administrarea 
de combinații medicamentoase.

Soluția propusă de SDTC constă în utilizarea unor instrumente de rețea, iar 
în domeniul medical, acestea sunt sisteme de tipul interacțiune proteină-proteină 
(PPI), prin care genele asociate bolilor pot fi mapate. În urma mapării, vor rezulta 
anumite noduri sau suprapuneri, care mai apoi pot fi selectate ca fiind cele mai 
importante și deci, cu influența cea mai mare în apariția și dezvoltarea bolilor. Un 
geamăn digital ar trebui să integreze ideal, toate tipurile de variabile implicate în 
patogeneză. De exemplu, un modul format din ARNm și un altul format din gene 
care conțin variante asociate bolii. Dacă secvențele de ARNm și genele sunt mapate 
cu aceleași proteine, cele două module pot fi legate. Același principiu poate fi aplicat 
pentru a integra multe alte tipuri de molecule.

Cât despre tehnologiile IT utilizate pentru a stoca, analiza și realiza modele pe 
baza datelor și instrucțiunilor introduse în program, acestea pot fi asemănătoare 
cu acelea utilizate în mod curent în domeniul tehnic, dar cu senzori mai specifici 
organismului uman. Astfel, sunt integrate concepte precum Internet of Health, Big 
Data, Inteligența Artificială, stocarea în Cloud și altele asemenea.

Spre deosebire de soluțiile de Digital Twin utilizate în domeniul tehnic, care 
au deja capacitatea să fie conectate în timp real la obiectele replicate, în medicină 
marea provocare este de fapt realizarea copiei virtuale integrând toate datele com-
plexe furnizate de o mașină atât de complexă precum organismul uman.



De la exorcismul modern la medicina participativă

Adrian Restian

După cercetări foarte îndelungate, prin intermediul cărora medicina a descoperit 
treptat cauzele multor boli, precum bolile infecţioase și bolile carenţiale, ea s-a îm-
potmolit puţin în cazul bolilor cronice, care afectează mai mult de jumătate din 
omenire, dar care nu sunt produse de niște cauze precise, cum se întâmplă în ca-
zul bolilor infecţioase, ci sunt produse de niște factori de risc, care uneori produc, 
iar alteori nu produc boala respectivă. Iar acești factori de risc, care sunt de obicei 
foarte răspândiţi, așa cum se întâmplă în cazul sedentarismului, al consumului de 
alcool și al fumatului, sunt foarte greu de combătut, deoarece omul contemporan îi 
cultivă cu foarte multă tenacitate, chiar și atunci când știe că ei sunt foarte pericu-
loși. Spre exemplu, deși omul știe că fumatul este implicat în peste 30% dintre can-
cere, precum și în alte boli foarte grave, precum cardiopatia ischemică, totuși, 25% 
dintre oameni continuă să fumeze. Același lucru se întâmplă și în cazul consumului 
de alcool, al alimentaţiei incorecte și al sedentarismului, despre care se știe că sunt 
implicaţi în foarte multe boli cronice foarte grave; cu toate acestea, foarte mulţi 
oameni continuă să cultive acești factori cu o tenacitate foarte greu de combătut. 
Iar această situaţie, în care bolnavul duce un stil de viaţă care îi afectează propria 
sănătate, ne aduce aminte de cuvintele lui Seneca, care spunea, încă de acum 2.000 
de ani, când vedea cum trăiau romanii, că omul nu moare, ci se omoară. Însă același 
lucru l-am putea spune și noi astăzi despre omul contemporan, care, deși trăiește 
de două ori mai mult decât trăiau romanii acum 2.000 de ani, este afectat de foarte 
multe boli cronice, care sunt produse tocmai de factorii de risc pe care el îi cultivă 
cu foarte multă perseverenţă. În aceste cazuri, șamanii din preistoria noastră ar fi 
spus că omul respectiv este posedat de demoni, pe care căutau să îi exorcizeze, adică 
să îi elimine prin intermediul unor ritualuri în care invocau intervenţia unor forţe 
divine.

Evident că lucrurile au evoluat și medicina modernă cunoaște astăzi mult mai 
bine, dacă nu cauzele precise, cel puţin factorii de risc și tulburările pe care le pro-
duc factorii respectivi. De aceea, medicina modernă nu mai apelează astăzi la incan-
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taţii, la ritualuri sau la solicitarea unor forţe divine, ci apelează, mult mai simplu, 
la niște antibiotice, cu ajutorul cărora caută să elimine din corp microbii cei răi, la 
niște statine, cu ajutorul cărora caută să elimine din corp colesterolul cel rău, sau 
la chirurgie, cu ajutorul căreia caută să elimine din corp tumorile cancerigene. Ea 
efectuează astfel un fel de exorcism modern, cu ajutorul căruia caută să elimine din 
corp dacă nu factorii de risc, cel puţin tulburările pe care aceștia le produc, tulburări 
care pun în pericol sănătatea pacientului. De obicei, această luptă cu tulburările pe 
care le produc factorii de risc dă rezultate destul de bune pentru o scurtă perioadă 
de timp, deoarece, fiind doar niște efecte, tulburările respective revin după între-
ruperea tratamentului. Spre exemplu, glicemia, colesterolemia, tensiunea arterială, 
care sunt normalizate cu ajutorul unor medicamente foarte eficiente, revin foarte 
repede la valorile iniţiale după încetarea tratamentului. Pentru că tratamentul nu 
se adresează cauzelor și nici măcar factorilor de risc, pe care nu-i prea putem elimi-
na și care vor produce în continuare  aceleași  efecte, aceeași creștere a glicemiei, a 
colesterolemiei și a tensiunii arteriale, care vor duce treptat la apariţia unor com-
plicaţii și a unor dizabilităţi.

Evident că noi am încerca să ne adresăm și factorilor de risc, dar ei nu depind 
de noi. Factorii de risc depind de voinţa pacientului, care depinde și ea, la rândul ei, 
de cunoștinţele și de gradul de dependenţă al pacientului faţă de factorii respectivi, 
de care nu se poate despărţi și care blochează, de obicei, eforturile noastre de pre-
venire și de combatere a bolilor cronice. Și, totuși, singura modalitate de a preveni 
și de a combate bolile cronice o reprezintă mobilizarea pacientului la promovarea 
propriei sale sănătăţi. Dacă nu reușim să implicăm suficient de mult pacientul în 
păstrarea propriei sale sănătăţi, nu vom putea obţine rezultatele așteptate, așa cum 
se întâmplă în cazul hipertensiunii arteriale, în care, deși dispunem de medicamen-
te foarte eficiente, nu reușim să obţinem normalizarea valorilor în mai mult de 20-
30% dintre cazuri, pentru că, de obicei, bolnavul nu renunţă la stilul său de viaţă, 
care a dus de fapt la apariţia hipertensiunii arteriale.

Problema cauzalității în medicină
Dintotdeauna, cea mai mare dorinţă a omului a fost aceea de a fi sănătos. De aceea, 
el a căutat mereu să descopere cauzele bolilor care pun în discuţie însăși existenţa 
lui pe acest pământ. Omul era conștient că, dacă ar cunoaște mai bine cauzele boli-
lor, atunci ar putea să le trateze – sau cel puţin să le prevină – mai ușor. Și, căutând 
cauza bolilor, care l-au întovărășit ca o umbră de-a lungul zbuciumatei sale istorii, 
omul a descoperit treptat foarte multe cauze care s-au dovedit a fi uneori adevărate, 
alteori aproximative, iar alteori chiar greșite. Pentru că există foarte multe tipuri de 
cauze – cauze primare, cauze secundare, cauze parţiale, cauze care acţionează doar 
în anumite condiţii și așa mai departe. De aceea, cauzalitatea în medicină s-a dove-
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dit a fi mult mai complicată decât cea din fizică sau din chimie și, după cum vedeţi, 
nu este nici astăzi prea bine descifrată.

Spre exemplu, acum 2.400 de ani, Hipocrate, părintele medicinei, credea că 
bolile sunt produse de modificările celor patru umori, reprezentate de sânge, bila 
galbenă, bila neagră și flegmă. În acest sens, el credea că melancolia, adică depresia 
psihică, este produsă de excesul de bilă neagră. Evident că noi știm astăzi că depre-
sia, care, după unii, este – sau va fi, după cum cred ei – cea mai frecventă boală de pe 
pământ, nu este produsă de excesul de bilă neagră, secretată de către splină, după 
cum credea Hipocrate, acum 2.400 de ani, ci este produsă de foarte mulţi factori, 
interni și externi, printre care și scăderea serotoninei. În acest sens, s-a descoperit o 
serie întreagă de medicamente, cum ar fi prozacul, care, inhibând recaptarea și, deci, 
scăderea serotoninei, reușește să amelioreze depresia psihică. De aceea, serotonina a 
fost denumită hormonul fericirii. În acest sens, ar fi interesant de remarcat faptul că 
90% din serotonină, adică din hormonul fericirii, este secretată de tubul digestiv. Iar 
acest lucru ne face să ne gândim că fericirea este legată de mâncare. Ceea ce nu este 
foarte departe de adevăr dacă avem în vedere că străbunicii noștri își procurau foar-
te greu alimentele de care aveau nevoie. De aceea, omul preistoric era foarte fericit 
când reușea să prindă un iepure. Iar natura a căutat să îl recompenseze pe om după 
efortul depus cu un anumit grad de plăcere și de fericire. De aceea, a apărut, proba-
bil, sistemul de recompensă-pedeapsă, care joacă un rol foarte important și în viaţa 
omului contemporan. Când prindea un iepure, omul preistoric era fericit, iar când 
nu prindea niciun iepure era, bineînţeles, nefericit. De aceea, în timpul exerciţiului 
fizic necesar pentru a prinde un iepure, omul secreta și niște endorfine, care pro-
duceau o plăcere ca răsplată după efortul depus. Evident că endorfinele s-ar putea 
secreta și astăzi după un efort fizic, efort pe care omul contemporan nu mai vrea să îl 
depună, deoarece el a găsit niște căi mult mai comode, dar care s-au dovedit extrem 
de periculoase, pentru a produce secreţia de endorfine.

Dar organismul uman este un sistem extrem de complicat, iar serotonina este 
implicată și în alte boli, cum este migrena. Se știe că creșterea serotoninei, secretată 
în cea mai mare parte, adică 90%, de tubul digestiv, ajunge în creier, unde deter-
mină constricţia vaselor cerebrale. Apoi, ea este metabolizată foarte rapid, ceea ce 
duce la o vasodilataţie paralitică, care produce, de fapt, durerea caracteristică din 
migrenă, care trece doar cu niște medicamente antiserotoninice, cum este suma-
triptanul. Dar nici cu sumatriptanul nu putem scoate migrena din capul pacien-
tului, deoarece, după câteva zile, poate să apară o nouă criză de migrenă, ceea ce 
înseamnă că exorcismul pe care îl practicăm noi nu dă rezultatele așteptate. În orice 
caz, serotonina poate fi cauza mai multor boli, ceea ce înseamnă că ar trebui să exis-
te și niște cauze mai profunde care să determine creșterea sau scăderea serotoninei 
și așa mai departe.
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Însă omul este o fiinţă foarte complicată, care nu s-a mulţumit cu plăcerea pe 
care i-o produc unele alimente, spre exemplu, ci a căutat-o pretutindeni și uneori 
i s-a părut chiar că a și găsit-o în drogurile foarte puternice. Dar, după o fericire de 
moment, care este mai mult o evadare din realitate decât o fericire, acestea, ca și 
alte multe dependenţe, îl duc la pierzanie.

Descoperirea unor cauze incomplete sau aproximative s-a întâmplat și în alte 
boli în care înaintașii noștri au făcut niște descoperiri parţiale. Spre exemplu, ei 
credeau că malaria este produsă de umezeală. Dar noi știm astăzi că malaria nu este 
produsă de umezeală, ci de un protozoar transmis de femela ţânţarului anofel, care 
trăiește pe lângă ape. Iar descoperirea acestei cauzalităţi extrem de complicate, care 
implică multă fantezie a naturii, a făcut la un moment dat posibilă prevenirea și 
combaterea malariei.

O observaţie la fel de importantă, care a deschis calea spre niște drumuri ex-
trem de fertile în combaterea bolilor infecţioase, a făcut-o, spre ghinionul lui, gi-
necologul Ignaz Semmelweis, care a observat în 1847, pe când lucra la o clinică din 
Viena, că febra puerperală, care omora foarte multe gravide, era produsă de mâinile 
murdare ale ginecologilor. Ulterior, s-a constatat însă că febra puerperală este pro-
dusă, de fapt, de microbii pe care îi transportă mâinile murdare ale ginecologilor. 
Dar, deși Ignaz Semmelweis a făcut o descoperire epocală și a avut parţial dreptate, 
în loc să fie lăudat, a fost internat într-un azil de nebuni, unde a și murit. Ceea ce 
arată că omul nu acceptă prea ușor descoperirea unor cauze pe care nu le poate în-
ţelege, dar care ar putea rezolva lanţul cauzal al fenomenelor.

Probabil că această rezistenţă se datorează faptului că problema cauzalităţii în 
medicină este mult mai complicată decât cea din fizică sau din chimie. Și acest lucru 
se întâmplă nu numai pentru că în spatele unor cauze aparente se pot ascunde niș-
te cauze mult mai profunde, ci și pentru faptul că, spre deosebire de fizică, în care 
între cauză și efect nu se interpune niciun alt element, în medicină, între cauză și 
efect se interpun o mulţime de mecanisme de reglare sau, mai exact, niște mecanis-
me de apărare prin intermediul cărora organismul reușește să se opună, de multe 
ori o foarte lungă perioadă de timp, cauzelor respective. De aceea, nu toţi pacienţii 
care vin în contact cu virusul gripal vor face gripa și nu toţi bolnavii care fac gripă 
vor face complicaţii și așa mai departe.

Dificultatea cunoașterii și combaterii cauzelor în medicină
Așadar, descoperirea cauzelor în medicină, dar mai ales conștientizarea lor, a fost 
o problemă foarte complicată. Pentru omul contemporan este foarte greu să în-
ţeleagă că statul în fotoliu și privitul foarte îndelungat la televizor ar putea să 
fie, prin sedentarismul pe care îl produce și prin suprasolicitarea creierului cu 
informaţii inutile și chiar periculoase, o cauză de îmbolnăvire peste câteva zeci de 
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ani, din moment ce el se simte acum foarte bine. Pentru el este foarte greu să în-
ţeleagă că consumul de alcool, care îi produce acum o stare de bine, îi va produce 
peste 10-20 de ani o steatoză sau chiar o ciroză hepatică. Psihologii au arătat că 
omul preferă o recompensă imediată, chiar mai mică, unei recompense mai mari 
într-un timp ceva mai îndepărtat. De aceea, omul preferă plăcerea de moment, în 
comparaţie cu sănătatea de peste 10-20 de ani, deoarece la om, de foarte multe 
ori, plăcerea bate raţiunea. Evident că, în această situaţie, medicului îi este foarte 
greu să combată factorii de risc care nu sunt concepuţi ca fiind cu adevărat peri-
culoși.

Toate acestea demonstrează că descoperirea și combaterea cauzelor în medi-
cină sunt mult mai complicate decât în fizică sau în chimie, nu numai deoarece 
cauzele sunt mult mai ascunse, nu numai deoarece între cauză și efect se interpun 
foarte multe mecanisme de apărare și nu numai deoarece între cauză și efect poate 
trece o perioadă foarte îndelungată de timp, ci și pentru că nici atunci când cunoaș-
te cauza omul nu vrea – sau nu poate să ia – măsurile corespunzătoare. Astăzi, se 
cunoaște că fumatul poate produce cancer pulmonar. Cu toate acestea, aproximativ 
25% din populaţie, care este avertizată asupra acestui pericol, continuă să fumeze. 
Același lucru este adevărat și cazul consumului exagerat de zahăr sau de glucide 
rapide, care, după cum se știe, reprezintă unul dintre factorii de risc în apariţia bo-
lilor metabolice și a bolilor cardiovasculare. Același lucru se poate spune și despre 
consumul de alcool, care este utilizat cu nonșalanţă în toate ocaziile, deși se știe că 
excesul de alcool este vinovat nu numai de foarte multe accidente rutiere, ci și de 
foarte multe boli, de la ciroză până la cancer. În sfârșit, același lucru se poate spune 
și despre sedentarism, care, după cum se știe, este una dintre cauzele obezităţii, 
care afectează o mare parte a populaţiei și contribuie și ea la apariţia bolilor cardio-
vasculare și chiar și a cancerului.

Dar, deși se cunosc toate aceste lucruri, o foarte mare parte din populaţia glo-
bului continuă să fumeze, să consume tot mai mult zahăr și să stea în fotoliu cu un 
pahar de alcool în mână și să privească ore în șir la televizor și la internet. Se știe 
că peste 10% dintre tineri sunt dependenţi de internet, iar peste 70% dintre tineri 
sunt dependenţi de telefonul mobil. Iar acest lucru se întâmplă nu numai pentru 
că pacienţii nu ar vrea să se lase de fumat, de zahăr, de alcool, de droguri sau de 
internet, ci și pentru faptul că ei devin chiar dependenţi de acești factori de risc, 
care până la urmă îi duc la pieire. Adică omul se comportă ca și șoarecii lui Olds, 
care aveau implantate niște sonde în centrul plăcerii și care se autostimulau până 
mureau. În toate aceste cazuri, noi căutăm să facem un fel de exorcism modern, 
adică să eliminăm temporar efectele rele pe care le produc factorii de risc fără a-l 
implica prea mult pe bolnav, care continuă să ducă cu încăpăţânare un stil de viaţă 
necorespunzător.
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De la factorii patogeni la factorii de risc
După cum am văzut, după ce medicina a descoperit cu greu cauzele unor boli, cum 
sunt bolile infecţioase și bolile carenţiale, care au începu să fie tot mai bine contro-
late, ea s-a trezit în faţa unor boli care nu sunt produse de niște cauze precise, ci de 
niște factori de risc, care uneori produc, iar alteori nu produc boala respectivă. Spre 
exemplu, cercetările de epidemiologie clinică au constatat că hipertensiunea arteri-
ală, în care nu s-a putut găsi încă o cauză primară, este produsă de o serie întreagă 
de factori de risc, așa cum ar fi antecedentele familiale, obezitate, stresul psihoso-
cial, alimentaţia incorectă, consumul crescut de sare, consumul exagerat de alcool, 
sedentarismul și fumatul, care uneori produc, iar alteori nu produc boala. Iar acești 
factori de risc, care uneori produc, iar alteori nu produc boala, se întâlnesc din ce în 
ce mai mult în viaţa omului contemporan. Se știe că omul contemporan consumă 
mai multe alimente chimizate, mai mult alcool, mai mult zahăr, mai multe glucide 
rapide, mai multe lipide saturate și mai multă sare decât ar trebui. De asemenea, el 
este supus la mai multe stresuri psihice, la poluare, la zgomot și, din cauza exploziei 
informaţionale, la o suprasolicitare informaţională, care, după cum am arătat în re-
petate rânduri, poate să-i afecteze foarte grav sănătatea. Spre exemplu, cercetările 
au arătat că omul contemporan privește 160 de ore pe lună la televizor. Navighea-
ză 100 de ore pe internet. Ascultă radioul 90 de ore și vorbește 16 ore la telefon. 
Adică 15 zile pe lună, omul contemporan este conectat la mijloacele de comunicare 
în masă. Creierul a devenit astfel cel mai solicitat organ al omului contemporan, 
în care intră de obicei mai tot felul de gunoaie. Iar această suprasolicitare duce la 
o adevărată patologie informaţională, deoarece, după cum am arătat în repetate 
rânduri, deși este absolut necesară pentru desfășurarea proceselor de reglare, infor-
maţia poate fi și ea, în anumite situaţii, un factor patogen.

Dependențele omului contemporan
Deși omul contemporan știe foarte bine că factorii de risc pot să producă anumite 
îmbolnăviri, el nu numai că nu îi evită, ci chiar îi cultivă cu multă perseverenţă, 
pentru că el a devenit dependent de acești factori. Iar astăzi se știe că omul poate 
deveni dependent nu numai de fumat, de alcool sau de droguri, ci și de zahăr și de 
pâine, care conţin exorfine, de jocurile de noroc, de sex, de televizor, de internet și 
de telefonul mobil. Unii autori susţin că dependenţa de zahăr este chiar mai mare 
decât dependenţa de droguri, ceea ce ar putea explica consumul exagerat de glucide, 
de prăjituri, de produse de patiserie și de sucuri îndulcite cu zahăr, ceea ce a dus la 
creșterea sindromului metabolic și a complicaţiilor sale, precum diabetul zaharat, 
hipertensiunea arterială și cardiopatia ischemică.

Cercetările au arătat că în apariţia dependenţelor faţă de factorii de risc inter-
vine un sistem de recompensă-pedeapsă, care joacă un rol foarte important în de-
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clanșarea plăcerii ca recompensă. Iar atunci când adicţia este oprită, apare sevrajul, 
ca pedeapsă la sistarea aportului respectiv. După cum se știe, dopamina joacă un rol 
foarte important în acest sistem. De aceea, dopamina a fost denumită hormonul 
plăcerii. Dar cercetările au arătat că dopamina este mai mult cea care caută plăce-
rea, deoarece plăcerea este întreţinută de oxitocină, de vasopresină, de serotonină, 
de endorfine și de endocanabinoide. Iar cercetările au arătat că foarte mulţi factori 
de risc, cum sunt fumatul, alcoolul și, după cum spuneam, și zahărul, pot să pro-
ducă dependenţă. Aurelia Cristea a demonstrat experimental că informaţia poate 
produce și ea dependenţă, prin intermediul secreţiei de endorfine, fapt care poate 
explica dependenţa de internet, de televizor și de telefonul mobil, care afectează tot 
mai mulţi tineri.

Așadar, omul poate deveni dependent de foarte multe substanţe, dar și de sex, 
de jocuri, de internet, de televizor și de telefonul mobil, ceea ce ar putea constuit 
un motiv pentru care omul nu poate renunţa prea ușor la factorii de risc, adică la 
fumat, la alcool, la sedentarism, la televizor, la internet și la telefonul mobil, deși el 
știe că acești factori pot produce foarte multe îmbolnăviri.

Stilul de viață ca factor patogen
Deși, în apariţia bolilor cronice, care afectează mai mult de jumătate din populaţia 
globului, intervin foarte mulţi factori de risc care nu pot fi influenţaţi, așa cum sunt 
factorii genetici sau poluarea (care nu poate fi nici ea influenţată de individ), cerce-
tările au arătat că numai 30% dintre bolile cronice sunt produse de factorii genetici 
și numai 30% dintre bolile cronice sunt produse de factorii de mediu, iar restul de 
40% dintre bolile omului contemporan sunt produse de stilul de viaţă total neco-
respunzător – adică de alimentaţia necorespunzătoare, de sedentarism, de fumat, 
de consumul de alcool, de diferite droguri, de stresul psihosocial, la care noi am adă-
ugat și suprasolicitarea informaţională, precum și concepţia greșită despre viaţă, 
despre sănătate și despre boală. Cultivarea acestor factori de risc a dus la creșterea 
vertiginoasă a obezităţii, a tensiunii arteriale, a cardiopatiei ischemice, a diabetului 
zaharat, a bolilor degenerative, a bolilor psihice și a cancerului.

Așa se face că peste 30% din populaţia generală suferă de sindromul metabolic, 
care reprezintă o asociere a obezităţii abdominale cu diferite tulburări metabolice, 
cum este creșterea rezistenţei la insulină, creșterea LDL-colesterolului, a fibrinoge-
nului și a proteinei C reactive. Toate acestea reprezintă o adevărată placă turnan-
tă pentru apariţia altor boli, cum sunt diabetul zaharat, hipertensiunea arterială, 
cardiopatia ischemică, steatoza hepatică și, ceva mai târziu, infarctul miocardic, 
accidentul vascular, ciroza hepatică și insuficienţa renală, care  pun capăt, de multe  
ori  prematur, unui stil de viaţă întreţinut de o concepţie de viaţă care nu putea să 
aibă un deznodământ mai bun. Pentru că stilul de viaţă al omului contemporan 
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depășește limitele și nevoile mecanismelor sale de reglare. Organismul uman nu 
are nevoie de atâta glucoză și de atâta fructoză câtă conţin sucurile hiperzaharate, 
pe care le consumă în exces și, de aceea, glucidele respective se depun sub formă de 
lipide în ficat, a cărui activitate va fi, în mod evident, perturbată. Ca să nu mai vor-
bim de faptul că alimentele actuale conţin o serie întreagă de substanţe chimice pe 
care nu le poate metaboliza, deoarece el nu dispune de enzimele necesare metabo-
lizării lor. Așa se face că, în timp ce stă în fotoliu și se uită la televizor, mâncând un 
croissant și bând un suc sintetic hiperzaharat, aceste substanţe străine, care nu pot 
fi metabolizate, declanșează un proces inflamator, a cărui menire ar fi să elimine 
orice element străin care intră în organismul uman. Și este foarte important de re-
marcat faptul că, după cum arată foarte mulţi autori, substanţele sintetice conţinu-
te în alimentele chimizate pe care le ingerăm declanșează un proces inflamator care 
se cronicizează. Pentru că nici procesul inflamator nu poate elimina substanţele 
străine pe care omul le tot ingeră și, atunci, procesul inflamator se cronicizează. Și, 
astfel, stilul nostru de viaţă complet necorespunzător duce la apariţia și la creșterea 
bolilor cronice, în care inflamaţia cronică joacă un rol deosebit de important, care 
macină la început tacit și apoi tot mai evident organismul uman.

De aceea, noi am arătat, în repetate rânduri, că stilul de viaţă al omului con-
temporan reprezintă cel mai important factor patogen. Iar acest lucru se datorează 
nu numai lipsei de cunoaștere a pericolului care se cuibărește în noi cu fiecare ţigară 
pe care o fumăm, cu fiecare croissant și cu fiecare sticlă de suc hiperzaharat pe care 
le ingerăm. Acest lucru se datorează și faptului că organismul nostru se simte foarte 
bine o foarte lungă perioadă de timp, deși în interiorul lui se produc, în mod silenţi-
os, o serie întreagă de tulburări, care ies la iveală mult mai târziu, când nu prea mai 
este mare lucru de făcut. Apoi, se mai datorează și faptului că nu toţi pacienţii care 
fumează fac cancer pulmonar și, de aceea, fiecare fumător se va consola cu ideea 
că el nu va face cancer pulmonar. Însă acest stil de viaţă, total necorespunzător, se 
mai datorează și faptului că individul devine dependent de factorii de risc. El devi-
ne dependent de fumat, de alcool, de zahăr, de sex, de jocuri de noroc, de jocuri pe 
calculator, de televizor, de internet și de telefonul mobil. El nu mai poate renunţa 
– sau renunţă foarte greu – la aceste dependenţe, în care vede însuși scopul vieţii 
sale. Astfel, lupta cu factorii de risc este o luptă foarte grea, care nu se poate duce 
fără ajutorul bolnavului.

Organismul se luptă cu el însuși, ca și când cineva din el însuși – cum ar fi ra-
ţiunea lui – l-ar îndemna să se lase de fumat. Iar altcineva din el însuși – cum ar fi 
plăcerea (sau diavolul, după cum spuneau străbunicii noștri) – l-ar îndemna să nu 
se lase de fumat, deși individul este conștient că fumatul este dăunător. Lupta cu 
factorii de risc este, de fapt, o luptă lăuntrică despre care vorbeau sfinţii părinţi, așa 
cum a fost Sfântul Evagrie Ponticul. Adică lupta împotriva factorilor de risc a deve-
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nit un fel de luptă cu diavolul care s-a cuibărit în capul nostru și pe care ar trebui să 
îl alungăm printr-o concepţie mai bună privind riscul pe care îl prezintă unii factori, 
chiar dacă ei produc o plăcere temporară.

Importanța educației pentru sănătate
Este evident că dacă 40% dintre îmbolnăvirile omului contemporan depind, după 
cum arată majoritatea autorilor, de stilul de viaţă, atunci educaţia sanitară – care să 
îl înveţe pe om, încă din copilărie, cum să trăiască în mod corect, care sunt cauzele 
bolilor și cum ar putea fi ele evitate – ar avea un rol deosebit în îngrijirea sănătăţii 
sale. Dacă omul ar ști ce să mănânce, cât să alerge, cât să doarmă, de ce trebuie să 
evite fumatul și alcoolul, de ce trebuie să evite expunerea prelungită la soare, cum 
să se apere împotriva stresului și de ce trebuie să-și controleze gândurile – care au o 
influenţă deosebită asupra corpulu –, atunci omul ar fi cu mult mai sănătos.

Este evident că el nu va putea influenţa factorii genetici, vârsta și sexul, care 
au o importanţă deosebită în patologia umană. Este evident că nu va putea influ-
enţa prea mult nici poluarea și nici nivelul economic și cultural al societăţii în care 
trăiește. Dar dacă ar ști că nu numai fumatul, ci și carnea prăjită la grătar conţine 
o mulţime de substanţe cancerigene și dacă ar ști că acestea acţionează foarte lent, 
dar inexorabil, asupra organismului și că în natură totul se plătește, atunci probabil 
că ar renunţa la fumat și la grătare. Ar renunţa și la consumul exagerat de alcool și 
la expunerea prelungită la soare și la solarii, care sunt cancerigene. Ar renunţa la 
aspiraţiile incorecte, la gândirea egoistă, la invidie și la dorinţa de răzbunare (care îl 
macină de multe ori, din păcate) și, astfel, ar putea evita multe stresuri implicate în 
foarte multe boli cronice, așa cum este hipertensiunea arterială, care este, probabil, 
boala cea mai frecventă de pe glob. În acest sens, unii autori arată că, prin evitarea 
unor factori de risc, peste 50% dintre cancere ar putea fi evitate.

Evident că această renunţare nu este foarte ușoară, deoarece aproape toţi fac-
tori de risc produc o anumită dependenţă. De aceea, chiar dacă ei nu vin din afară 
asupra organismului, așa cum se întâmplă în cazul poluării, omul contemporan îi 
caută cu înverșunare, așa cum se întâmplă nu numai cu drogurile puternice, ci și 
cu ţigările, cu alcoolul, cu zahărul, cu internetul și cu telefonul mobil, de care nu se 
poate despărţi niciodată. Și, totuși, singura modalitate de a combate factorii de risc 
o reprezintă educaţia medicală, încă din timpul copilăriei, înainte de a apărea de-
pendenţa de acești factori în aparenţă banali. Cercetările au arătat că o pisică nu va 
mânca în viaţa ei decât mâncarea cu care a fost obișnuită când era mică. Dar același 
lucru se întâmplă și în cazul omului, care tânjește după mâncarea pe care o mânca 
la mama lui. Iar dacă aceasta a constat din friptură cu cartofi prăjiţi, el va preferă 
toată viaţa lui să mănânce friptură cu cartofi prăjiţi, deși cartofii prăjiţi și, mai ales, 
asocierea lor cu friptura la grătar reprezintă o mâncare total nepotrivită. Copilul își 
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imită părinţii. Una dintre cele mai mari descoperiri în neuroștiinţe a fost aceea a 
neuronilor în oglindă. Cercetătorii italieni au descoperit că maimuţele, care aveau 
electrozi implantaţi în creier, imitau gesturile cercetătorilor. Dacă luau cercetătorii 
o portocală, și maimuţele luau o portocală. Astfel, ei au descoperit că și maimuţele 
și noi avem niște neuroni în oglindă, care joacă un rol deosebit în procesul de învă-
ţare prin imitare. Iar copilul va imita în primul rând ceea ce vede la părinţii lui. De 
aceea, copiii care provin din familiile de fumători vor fi mai tentaţi să fumeze și, 
tot de aceea, educaţia medicală trebuie să înceapă încă din copilărie, nu numai cu 
vorbe, ci mai ales cu modele pozitive. Iar ceea ce lipsește societăţii contemporane, 
care afișează un stil de viaţă total necorespunzător, sunt tocmai modelele pozitive.

Pentru o medicină participativă
Deși cercetătorii susţin că sănătatea depinde în mare măsură de stilul de viaţă pe 
care îl duce omul contemporan, medicina actuală vede pacientul ca pe un teren în 
care medicamentele și celelalte mijloace terapeutice, precum antibioticele, antihi-
pertensivele, statinele, anticoagulantele și antiinflamatoarele, se luptă cu factorii 
patogeni în vederea prevenirii sau restabilirii sănătăţii. După cum am mai arătat, 
medicina actuală practică astfel un fel de exorcism modern, prin intermediul căruia 
se chinuie să elimine colesterolul cel rău din organism fără a implica prea mult in-
tervenţia pacientului la propria lui sănătate. Cu excepţia renunţării la fumat, care 
continuă să persiste, a reducerii consumului de alcool, care rămâne, totuși, un toxic, 
a unui regim alimentar, de obicei foarte vag, și a unor exerciţii fizice, pe care bol-
navul oricum le ignoră, medicina actuală nu intervine prea mult în stilul de viaţă 
al pacientului. Însă stilul de viaţă este rezultatul cunoștinţelor, al concepţiei despre 
viaţă, despre sănătate și despre boală și al voinţei pacientului. De aceea, dacă nu 
vom influenţa concepţia despre sănătate și despre boală a pacientului, nu vom pu-
tea obţine rezultatele așteptate.

După izgonirea din Rai, omul a căutat – și în mare parte a și reușit – să trans-
forme lumea aceasta minunată în care trăim nu numai într-o grădină a bunăstării 
și într-o grădină a desfătării. El crede că sănătatea i-a fost dată o dată pentru tot-
deauna. El crede că poate să facă ce vrea. El crede că, deși fumează, nu va face cancer 
pulmonar. El crede că, deși consumă alcool, nu va face ciroză. El crede că nu mai tre-
buie să alerge prea mult din moment ce mâncarea îi vine direct în farfurie. El crede 
că, deși este supraponderal, nu va face complicaţiile corespunzătoare sindromului 
metabolic. Adică, el are niște concepţii total necorespunzătoare despre sănătate și 
despre boală, concepţii care depășesc cu mult limitele și nevoile mecanismelor sale 
de apărare.

De aceea, dacă ne propunem să prevenim apariţia bolilor cronice, ar trebui să 
schimbăm concepţiile pacienţilor  noștri despre sănătate și boală încă din copilărie 
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și, în orice caz, înainte de a apărea primele semne de boală. Pacienţii ar trebui să 
știe cum reușește să își păstreze organismul sănătatea, care sunt limitele și nevoile 
organismului.

Ei ar trebui să știe că sănătatea se câștigă – sau se pierde – în fiecare zi. Ei ar 
trebui să știe că niște factori în aparenţă inofensivi, așa cum sunt factorii de risc, 
pot să producă uneori niște boli foarte grave. Ei ar trebui să știe că acești factori 
de risc acţionează foarte insidios. Că bolile cronice pot să evolueze asimptomatic o 
foarte lungă perioadă de timp, perioadă în care pot să producă tulburări de multe 
ori ireversibile. Ei ar trebui să știe că în natură totul se plătește. Că, dacă nu produ-
ce cancer pulmonar, fumatul va produce alte boli, așa încât nimeni nu scapă fără 
efectele negative ale fumatului. Adică ei ar trebui să știe că plăcerea de a fuma nu 
rămâne nepedepsită. Ei ar trebui să știe că nu numai substanţele, ci și tehnologia, 
televizorul, internetul și telefonul mobil pot avea, în pofida aparenţelor, o serie în-
treagă de efecte negative. În sfârșit, ei ar trebui să știe că și gândurile rele, și invidia, 
și ura, și răzbunarea pot avea efecte negative asupra organismului.

Știind toate acestea, pacientul va putea participa efectiv la menţinerea propriei 
sale sănătăţi. De aceea, unii cercetători vorbesc de o medicină participativă. Ei ara-
tă că cei 3P, adică prevenţia primară, prevenţia secundară și prevenţia terţiară, ar 
trebui înlocuiţi cu alţi 4P – și anume prevenția (care rămâne valabilă), predicția 
(prin intermediul căreia se poate depista predispoziţia organismului pentru diferi-
te boli), personalizarea (prin intermediul căreia căutăm să obţinem cea mai bună 
stare de sănătate pentru fiecare individ în parte) și participarea (care presupu-
ne participarea fiecărui individ la păstrarea propriei sale sănătăţi). Iar participa-
rea reprezintă, după părerea noastră, aspectul cel mai important în lupta pentru 
prevenirea și combaterea bolilor cronice, care afectează mai mult de jumătate din 
omenire, deoarece, fără participarea pacientului la îngrijirea propriei sale sănătăţi, 
nu vom putea obţine niciodată rezultatele așteptate, în stadiul actual al medicinei 
moderne.
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D) CULTURA DE  SĂNĂTATE

Alfabetizarea în sănătate pentru servicii de sănătate 
centrate pe pacient – o oportunitate pentru sistemul 
medical din România1 

Raluca Sîmbotin

Sistemele de sănătate din jurul lumii se confruntă cu provocări din ce în ce mai 
complexe, iar schimbarea transformațională devine o conversație purtată la nivelul 
principalelor forumuri de dezbateri, precum Forumul Economic de la Davos sau 
Forumul European de Sănătate de la Gastein, cât și la nivel individual. Creșterea 
populației, îmbătrânirea, apariția medicamentelor personalizate și potențialul tot 
mai mare al noilor tehnologii, vor conduce la creșterea cererii de servicii medicale 
și vor avea efecte directe asupra calității serviciilor de sănătate. Până în 2050, una 
din șase persoane va avea peste 65 de ani2, iar impactul bolilor cronice – cardiovas-
culare sau cancer va fi din ce în ce mai mare, înlocuind bolile infecțioase în ceea ce 
privește principala cauză a decesului. În același timp, sistemele de sănătate au în 
2020 de trecut primul mare test al sec. XXI – pandemia de coronavirus, în timp ce 
ezitarea populației cu privire la vaccinare continuă să existe. 

Datorită progresului tehnologic, speranța de viață a crescut semnificativ, ceea 
ce pune o presiune foarte mare în primul rând asupra sistemului de sanătate publi-
că, dar și asupra sistemului de asistență socială iar sănătatea capătă amploare pen-
tru fiecare cetățean. O sănătate mai bună are efecte directe asupra productivității și 
indirect asupra prosperității economice și a competitivității statelor3. 

Raportul privind riscurile globale 2020 lansat de Forumul Economic Mondial4, 
înainte de întâlnirea anuală de la Davos atrage atenția că sistemele de sănătate 
nu țin pasul cu noile provocări din domeniul economic și social și nu se adapteaza 

1  Raluca Sîmbotin este expert politici publice și Policy & National Account Manager în cadrul 
companiei Merck Sharp & Dohme (MSD). Conţinutul acestui articol nu reprezintă poziţia oficială a 
companiei MSD. 

2   United Nations, “Global Issues: Ageing”, https://www.un.org/en/sections/issues-depth/age-
ing

3   World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2019
4   World Economic Forum, The Global Risks Report 2020, Insight Report15th Edition In partner-

ship with Marsh & McLennan and Zurich Insurance Group
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progresului tehnologic, asimilând cu întârziere noile tehnologii, fie că vorbim de 
inteligența artificială sau tehnologii emergente.

Aceste transformări societale necesită mai mult ca oricând dezvoltarea de noi 
instrumente pentru a răspunde noilor provocări. 

România nu este o excepție și se înscrie în registrul țărilor cu o nevoie mare 
de politici de sănătate responsabile și adaptate nevoilor cetățenilor. 99% dintre 
români consideră că sănătatea trebuie să fie o prioritate pe agenda publică5. În timp 
ce 96% dintre aceștia au declarat că au interacționat în ultimii 3 ani cu sistemul 
românesc de sănătate, doar 38% s-au declarat mulțumiți de ultima interacțiune.

Profilul de țară din 2019 în ceea ce privește sănătatea6 arată progresele impor-
tante pe care România le-a realizat de la aderarea la Uniunea Europeană în ceea ce 
privește principalii indicatori de sănătate, însă o plasează în continuare pe ultimul 
loc pe fondul lipsei unor reforme substanțiale și a subfinanțării la nivelului între-
gului sistem de sănătate. 

Dacă ne uităm la speranța de viață la naștere în România, aceasta a crescut cu 
peste patru ani din anul 2000 (de la 71,2 ani până la 75,3 ani în 2017). Cu toate 
acestea, există diferențe majore în ceea ce privește speranța de viață în funcție de 
gen și nivel de studii. 

Boala cardiacă ischemică rămâne principala cauză de deces, deși mortalitatea 
cauzată de cancer este în continuă creștere. De altfel, rata mortalității cauzate de 
boala cardiacă ischemică este de aproape trei ori mai mare în România decât în 
UE7. În pofida unei reduceri accentuate începând din anul 2000, accidentul vascular 
cerebral rămâne a doua cauză de deces, în ordinea importanței, înregistrându-se 
peste 250 de decese la 100 000 de locuitori în 2016, mult peste media UE de 80. 
Cancerul pulmonar reprezintă cea mai frecventă cauză de deces cauzat de cancer, 
rata mortalității crescând cu aproape 14 % din 2000, în principal din cauza ratelor 
ridicate ale fumatului. 

Acești indicatori arată încă o dată decalajele dintre estul și vestul Europei. Deși 
accesul la sănătate este unul universal și este recunoscut de toate țările din UE, în 
realitate acest lucru este fragmentat în funcție de țara din care faci parte.

În ciuda înregistrării unei creșteri economice în ultimii ani8, România continuă 
să cheltuie cel mai puțin pe sănătate raportat la celelalte state membre ale UE atât 

5   Studiului reprezentativ pentru populatia urbana „Sanatatea ca prioritate in Romania”, realizat 
de ISRA Center (membru al Coalitiei Votez pentru Sanatate), in luna octombrie 2019.

6   OECD, European Observatory, State of Health in the EU - România Profilul de țară din 2019 în 
ceea ce privește sănătatea, 2019

7   idem
8   Comisia Europeană SWD(2020) 522 final - Raportul de țară din 2020 privind România , Se-

mestrul european 2020: evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce privește reformele structurale, 
prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, precum și rezultatele bilanțurilor aprofun-
date efectuate în temeiul Regulamentului (UE) nr.1176/2011
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pe cap de locuitor, cât și ca proporție din PIB. La nivelul anului 2017, România chel-
tuia pentru sănătate aproximativ 1.000 EUR pentru fiecare persoană, mai puțin de 
jumătate din media UE de aproximativ 2.900 EUR, respectiv 5 % din PIB, față de 
9,8 % de media UE.

O accelerare a reformelelor sistemului de sănătate ar putea conduce la îmbu-
nătățirea accesului cetățenilor la servicii medicale și medicamente și la reducerea 
decalajelor față de celelalte state din UE. Date fiind nevoile în creștere de servicii 
medicale si de medicamente, se remarcă necesitatea unor intervenții care să dimi-
nueze decalajele de acces inclusiv la nivel național între regiunile de dezvoltare și 
între zonele urbane și cele rurale. 

Cu un sistem care se concentrează preponderent pe componenta curativă, pre-
venția și alfabetizarea în sănătate continuă să fie subfinanțate. România cheltuia 
numai 18 EUR 9pentru fiecare persoană în 2017 sau 1,7 % din totalul cheltuielilor 
pentru sănătate, comparativ cu 3,1 % media de la nivelul UE. În același timp, rata 
mortalității evitabile s-a aflat în 2016 pe locul al patrulea printre cele mai ridicate 
din Europa, ceea ce arată încă o dată nevoia investițiilor în prevenție. 

Politicile publice din sănătate se reflectă asupra percepției și încrederii româ-
nilor în sistemul public. Conform studiului „Sănătatea ca prioritate în România”, 
99% dintre români consideră că Sănătatea ar trebui să fie o prioritate pentru Gu-
vern și autorități, iar 65% nu simt o schimbare în bine în acest domeniu10, în pofida 
progreselor din ultimii ani, precum creșterea salariilor personalului medical și a 
investițiilor în infrastructură. 

Creșterea calității serviciilor medicale și asigurarea sustenabilității pe termen 
lung se poate realiza prin adaptarea unor măsuri la nevoile reale ale cetățenilor și 
identificarea unor mecanisme de consultare și implicare a acestora în procesul de 
creare a politicilor publice. 

În contextul creșterii poverii asupra sistemelor publice de sănătate a pacienți-
lor cu boli cronice, alfabetizarea în sănătate poate juca un rol important în îmbu-
nătățirea stării de sănătate a populației, fiind în același timp o dimensiune cheie a 
dreptului cetățenilor la sănătate. 

Alfabetizarea în sănătate implică cunoștințele, motivația și competențele oa-
menilor pentru a accesa, a înțelege, a evalua și a aplica informații despre sănătate 
pentru a face judecăți și a lua decizii în viața de zi cu zi privind sănătatea, preve-
nirea bolilor și promovarea sănătății pentru a menține sau a îmbunătăți calitatea 
vieții pe parcursul vieții11. 

9   idem
10   Studiul Sănătatea ca prioritate în România”, realizat de ISRA Center (membru al Coaliției 

Votez pentru Sănătate), în luna octombrie 2019
11   Kickbusch I, Maag D. Health literacy. In: Heggenhougen K, Quah S, editors. International 

encyclopedia of public health. San Diego: Academic Press; 2008. p. 204–11.
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Pe lângă componenta educativă, alfabetizarea în sănătate implică o compo-
nenta civică a exercitării dreptului la sănătate și un accent sporit asupra rolului 
activ pe care fiecare cetățean îl poate exercita pentru îmbunătățirea proprii stări 
de sănătate. În ultimii ani, conceptul de „alfabetizare în sănătate” a început să fie 
din ce în ce mai des folosit în cadrul documentelor de politici publice de la nivel 
european, fie că vorbim de Cartea albă a Comisiei Europene intitulată „Împreună 
pentru sănătate”, Declarația de la Vilnius privind sistemele de sănătate durabile 
pentru creștere incluzivă în Europa sau Strategia Health 2020 a Oficiului Regional 
pentru Organizația Mondială a Sănătății pentru Europa, însă aplicarea conceptu-
lui la nivelul statelor membre, în cadrul Strategiilor de Sănătate Publică, întârzie 
să apară12. 

Pacientul din centrul sistemului de sănătate – un cetățean responsabil  
și implicat
Fiecare stat își propune dezvoltarea unui sistem de sănătate construit în jurul cetă-
țeanului (pacientul), scopul fiind acela al creșterii calității și a accesibilității, astfel 
încât sistemul de sănătate să fie cât mai aproape de cetățean. Dar cum ar arăta 
sistemul de sănătate dacă acest sistem nu ar fi creat pentru pacientul, ci ar fi creat 
împreună cu pacientul – beneficiarul final al acestor servicii, iar el ar avea un rol 
activ în prevenirea potențialelor boli?

Studiul european privind alfabetizarea în sănătate13 arată că la nivel european 
1 din 10 cetățeni (12,4%) are cunoștințe de sănătate inadecvate, existând diferențe 
considerabile atât între statele membre ale UE, cât și în interiorul acestota, la nive-
lul regiunilor de dezvoltare și între urban și rural. Primul studiu de acest fel, arată 
că doar 1,8% din cetățenii din Olanda a avut un nivel de alfabetizare în sănătate 
inadecvată, la polul opus situându-se Bulgaria, cu 26,9%. În plus, aproape fiecare al 
doilea respondent (47,6%)  a avut un nivel de alfabetizare în sănătate limitat (ina-
decvat sau problematic), prevalența fiind cuprinsă între 28,7% în Olanda și peste 
62,1% în Bulgaria. 

Același studiu arată că un nivel inadecvat de cunoștințe medicale este prezent 
preponderent în cazul persoanelor cu sănătate precară, care utilizează un număr ri-
dicat de servicii de asistență medicală, au un statut socio-economic scăzut și vârstă 
mai înaintată. Rezultatele studiului arată că cea mai mare proporție de educație li-
mitată în domeniul sănătății a fost observată la persoanele care au raportat o stare 
de sănătate autoevaluată de „foarte rea” (78,1%) sau „proastă” (71,8%), pentru cei 
cu mai mult de o boală pe termen lung (61% ) și pentru cei care raportează șase sau 

12   Roediger A, Nothing about me without me: why an EU health literacy strategy embracing the 
role of citizens and patients is needed , Archives of Public Health, 2019

13  HLS-EU Consortium, Health literacy in Europe: comparative results of the European health 
literacy survey 2015
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mai multe vizite la medic în ultimele 12 luni (58,9%). În concluzie, sănătatea mai 
proastă și deci cererile mai mari de servicii de sănătate par să fie însoțite de niveluri 
mai scăzute de educație în sănătate.

În ceea ce privește statutul socio-economic, proporții mai mari de persoane cu 
educație limitată în sănătate se regăsesc printre cele al căror statut social este ‘foar-
te scăzut’ (73,9%) sau ‘scăzut’ (60%), urmat de cele cu cele mai mici sau mai mici 
niveluri de învățământ (68%), cei care au probleme permanente la plata facturilor 
(63,4%) și cei care au între 66 și 75 de ani (58,2%) sau peste 76 ani (60,8%).

Analizând țări care s-au aplecat asupra dezvoltării conceptului de „alfabetizare 
în sănătate”, observăm prezența unor analize a impactul economic al dezvoltării 
unor politici publice specifice. La nivelul sistemului de sănătate din Elveția costu-
rile generate de un nivel de alfabetizare scăzut sunt cuprinse între 1,5 și 2,3 CHF 
miliarde pe an14.

Potrivit raportului „Puterea pacienților europeni - opțiuni și implicații”, publi-
cat la Bruxelles, pacienții români sunt printre cei mai puțin informați din Europa, 
ocupând doar locul 30 într-o clasificare a țărilor europene. În timp ce țări precum 
Germania, Italia, Spania și Portugalia alocă o atenție sporită conceptelor “alfabe-
tizare de sănătate” și “cunoştinţe în materie de sănătate” în România acestea nu 
sunt utilizate, fiind mai degrabă folosite conceptele generale de “educație pentru 
sănătate” sau “promovarea sănătății”15.

Ministerul Sănătății, instituția cu rol de coordonare a politicilor publice în do-
meniul sănătății a inițiat la nivelul anului 2014 Strategia Națională de Sănătate 
Publică.  Aceasta arată angajamentul Guvernului față de “asigurarea și promovarea 
sănătății ca determinant cheie al unei dezvoltări durabile a societății românești, 
inclusiv din punct de vedere social, teritorial și economic, ca motor de progres și 
prosperitate al națiunii”. Documentul este menit să seteze cadrul general privind 
accesul la servicii preventive, de urgenţă, curative și reabilitare de calitate. Ana-
lizând mai atent măsurile ce au drept scop conștientizarea și educarea populați-
ei privind soluțiile cu caracter preventive, vom observa lipsa prezenței măsurilor 
referitoare la “alfabetizare de sănătate” și creșterea “cunoştinţelor în materie de 
sănătate”. Pe de altă parte, Guvernul a avut în vedere măsuri specifice în ceea ce pri-
vește educația pentru sănătate, aplecându-se cu precădere asupra sănătății femeii 
si copilului, fără a avea în vedere măsuri de creșterea a capacității de înțelegere a 
informațiilor medicale la nivelul întregii populații, cu atât mai puțin asupra crește-
rii capacității cetățenilor de a lua decizii privind sănătatea. 

14   World Health Organization European Office. Health literacy. The solid facts. 2015
15   European Commission, Study on sound evidence for a better understanding of health literacy 

in the European Union, was produced under the Health Programme (2008-2013) in the framework of 
a specific contract with the Consumers, Health and Food Executive Agency (Chafea) acting under the 
mandate of the European Commission, 2015
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Planul Național de Prevenție primară a bolilor transmisibile și a celor croni-
ce netransmisibile prin intervenţii de informare-educare-comunicare întârzie să 
apară, iar Planul multianual integrat de promovare a sănătății și educației pentru 
sănătate nu a fost aprobat printr-un act normativ. Însă, la nivelul comisiilor pen-
tru sănătate din cadrul Parlamentului României începând cu anul 2019 au existat 
eforturi pentru dezvoltarea unor inițiative legislative16 care să abordeze măsuri de 
prevenție primară, inclusiv sub aspectul creșterii nivelului de cunoștințe medicale.

Pentru a adresa acest deficit de alfabetizare și diferențe la nivel național, de-
cidenții români și politicienii trebuie să recunoască în primul rând nevoia prioriti-
zării acestor intervenții și să dezvolte în cadrul următoarei Strategii Naționale de 
Sănătate Publică, mecanismele necesare pentru creșterea cunoștințelor cetățenilor 
și a pacienților privind informațiile medicale, dar și instrumente care să le permită 
cetățenilor să ia decizii privind sănătatea.  Intervențiile ar trebui să fie adaptate la 
nevoile pacienților și să abordeze abilitățile și competențele critice și / sau interac-
tive. 

În al doilea rând este nevoie ca informațiile medicale să fie accesibile și aici 
vorbim de transparentizarea activității instituțiilor publice din domeniul sănătă-
ții, fie că vorbim de Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate 
ori instituțiile de la nivel local precum Direcțiile de Sănătate Publică și spitalele. 
Transparentizarea trebuie corelată cu simplificarea procedurilor asociate furnizării 
de servicii medicale astfel încât informația să fie accesibilă publicului larg.

Sub aspectul resurselor umane necesare implementării unor măsuri de „alfa-
betizare în sănătate”, un rol important în acest proces îl pot avea pe lângă medicii 
de familie, asistenții medicali comunitari, care se află cel mai aproape de cetățeni și 
pacienți. În prezent la nivel național există deja o rețea de peste 1500 de asistenți 
medicali  comunitari, ce poate fi dezvoltată în următorii ani pentru a acoperi cu 
precădere populația aparținând grupurilor vulnerabile. 

Pe fondul creșterii cererii de servicii medicale și de medicamente și a unei pre-
siuni legate de  creșterea calității serviciilor de sănătate, România este necesar să 
identifice noi mecanisme care să contribuie la recalibrarea măsurilor preventive 
și curative, prin dezvoltarea un sistem de sănătate pentru cetățeni, cu cetățenii. 
Alfabetizarea în sănătate poate contribui cu două noi componente: creșterea cu-
noștințelor medicale și implicarea cetățenilor în luarea unor decizii responsabile cu 
privire la propria sănătate, acasă, în familie sau la locul de muncă.

16   Propunere legislativă privind preveția diabetului și Propunerea legislativă privind organizarea 
și finanțarea serviciilor de promovare a sănătății și prevenirea bolilor



Fake news medical, pericolul din spatele  
experților fabricați de rețelele sociale

Anamaria Nicola

Democratizarea acccesului la tehnologie și implicit la audiențele vaste pe care teh-
nologia le generează a creat în ultimii ani o problemă de neimaginat în urmă cu 
douăzeci de ani. Erau vremuri în care consumul de informație era facilitat de pro-
fesioniști și sisteme bine conturate care garantau filtrarea informațiilor și respec-
tarea codurilor etice pentru siguranța și beneficiul interesului public. Liberalizarea 
accesului la public prin intermediul rețelelor sociale și al platformelor online de 
tip blog, vlog etc. a produs o schimbare majoră în privința modului de consum de 
informație, dar și a tipului de informație consumată. 

Pe scurt, obișnuința de consum anterioară tehnologiei 2.0 era de a trata in-
formația oferită de mass-media drept sigură, iar confortul consumului era dat în 
primul rând de aura de expert pe care o aveau atât jurnaliștii, cât și sursele lor. 
Publicul avea încredere în specialiștii care scriau sau erau actorii știrilor publica-
te de mass-media pentru că sistemul îi proteja prin utilizarea unor filtre serioase, 
constante și printr-o auto-reglementare care în general funcționa bine și garanta 
curățarea mediului de elementele deviante de la valorile jurnalismului etic și care 
avea drept scop interesul public. 

Odată cu accesul nelimitat la tehnologie, mass-media a pierdut monopolul asu-
pra informației, fără ca publicul să aibă timp să-și ajusteze obiceiurile de consum în 
ritmul dezvoltării unor noi creatori de conținut vandabil pentru audiențe largi. Ce 
s-a întâmplat este că, în general, consumatorii au asumat aprioric rolul de expert și 
puterea de specialist tuturor creatorilor de conținut la care au avut acces, fapt care, 
s-a dovedit dezastruos în ultimii ani. 

Sigur că, în timp, s-au observat efectele negative ale acestui tip de comporta-
ment, iar piața a început să cerceteze, să evalueze și să propună măsuri de reedu-
care a consumului de informație (nu întâmplător se vorbește la nivel mondial de 
necesitatea orelor de educație media și a informației). Pentru moment, însă, aceste 
măsuri sunt la nivel incipient, iar efectele lor se vor resimți probabil abia peste o 
generație, ceea ce înseamnă că suntem prinși într-o perioadă de 10-50 de ani în 
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care publicul va consuma eronat informație îndoielnică, fără a avea mecanismele de 
apărare corect construite pentru a identifica manipularea cu scop strategic, dezin-
formarea, informația eronată, jurnalismul făcut în grabă și alte tipuri de informare 
dăunătoare. 

Paradigma consumului de informație în epoca liberalizării accesului la tehno-
logie se manifestă cu rezultate mult mai grave atunci când vorbim despre chestiuni 
medicale. Fără să minimizez efectele pe care le poate avea această situație aplicată 
chestiunilor de administrație, politică, ecologie sau educație, cred că pot afirma fap-
tul că, în problemele legate de sănătate, consumul eronat de informație îndoielnică 
are efecte imediate, palpabile și cu un risc potențial extrem asupra populației glo-
bului, iar situațiile recente au demonstrat asta din plin. 

COVID-19, virusul infodemiei 
Pandemia COVID-19 care a răvășit existența la nivel planetar în prima parte a anu-
lui 2020 a scos la iveală defecte flagrante ale sistemului comunicațional care permi-
te oricărui cetățean să devină creator de conținut și oricărui tip de conținut să se 
viralizeze fără limite și fără posibilități reale de control din partea autorităților sau 
a specialiștilor adevărați. 

Teoriile conspirației demult împământenite care imaginează o elită mondială 
ocultă ce controlează lumea s-au adaptat noului context prin adăugarea elemen-
telor medicale și au prins o viață nouă, rostogolite la nesfârșit pe grupurile din 
rețelele sociale sau platforme de mesagerie instant.  Miliardarul Bill Gates a devenit 
reprezentantul elitei care încearcă să controleze populația prin obligativitatea vac-
cinării, tehnologia 5G s-a transformat într-un mijloc de transmitere a bolilor, iar 
leacurile băbești și rețetele casnice au luat locul tratamentelor alopate și diagnosti-
celor oferite de specialiști. 

Toate aceste informații (și multe altele din aceleași categorii) s-au răspândit cu 
o rapiditate ieșită din comun prin intermediul rețelelor sociale și a instrumentelor 
de mesagerie. Viralizarea a fost facilitată de două aspecte: dependența publicului 
izolat în case de informațiile găsite în mediul online și infodemia care a inundat 
spațiul public online cu atât de multe informații încât consumatorii au avut reale 
dificultăți să selecteze sursele oficiale de cele îndoielnice și să distingă mesajele im-
portante, de cele opționale sau chiar dăunătoare. 

Marii jucători de pe piața digitală au reacționat încercând să limiteze accesul 
la conținut fals sau înșelător. Facebook a anunțat în aprilie 2020 că va alerta utili-
zatorul care citește știri false despre coronavirus, după ce organizația civică Avaaz 
a realizat un studiu care arăta că 40% din conținutul dovedit ca fiind fake news 
rămâne în rețeaua Facebook chiar și după ce verificatorii de informații au arătat 
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înșelătoria1. Google, Twitter, Microsoft și alții au anunțat la rândul lor măsuri mai 
mult sau mai puțin eficiente2, în condițiile în care răspândirea masivă a avut loc 
și prin aplicațiile de mesagerie instant de tip WhatsApp sau Facebook Messenger. 

Adevărata problemă a știrilor false din perioada COVID nu a fost neapărat in-
abilitatea marilor jucători de pe piață de a controla răspândirea informațiilor false. 
Aceasta era oarecum previzibilă, iar cei care studiază fenomenul au semnalat în 
ultimii ani în repetate rânduri pericolul la care consumatorii neavizați sunt expuși 
prin consumul de informații neverificate care circulă prin rețelele sociale. Adevăra-
ta problemă a fost faptul că, pentru prima dată poate în istoria recentă, știrile false 
au devenit arme reale, care au atacat și fizic, nu doar psihic. Până acum situația ști-
rilor false legate de domeniul medical era una care putea fi gestionată prin numărul 
relativ mic de persoane afectate. Sigur că au existat probleme odată cu mișcarea 
anti-vaccinistă, dar imunitatea de grup a funcționat în ciuda creșterii treptate a 
numărului de părinți care au ales să nu-și mai vaccineze copiii. La fel de sigur au 
existat persoane păcălite de diverși falși experți care vindeau produse medicale ne-
conforme sau tratamente minune, dar ele nu erau atât de multe încât să ridice o 
problemă serioasă la nivel național sau internațional. 

Problema știrilor false cu subiectul noului coronavirus este că ele au periclitat 
măsurile de stăvilire a transmiterii virusului și au expus unui risc crescut un sistem 
medical și așa extrem de fragil și de neputincios în fața noii provocări. Iar reacțiile 
autorităților și ale marilor jucători din comunicare și digital s-au dovedit ineficiente 
în fața unei avalanșe comunicaționale și a obiceiurilor de consum care n-au creat 
bariera necesară de gândire critică și evaluare a informațiilor prin prisma sursei lor. 

Influencerii care iau locul experților
O altă evidentă consecință a liberalizării producerii de conținut aduse de digita-
lizare este și transformarea influencerilor în experți care își pot da cu părerea pe 
orice speță. Practic, online-ul a transformat orice tânăr și orice tânără cu acces la o 
cameră video în specialiști pe care audiența lor îi venerează și copiază în comporta-
mentele de consum și nu numai. Obișnuința cu care publicul înzestrează pe oricine 
realizează o comunicare în spațiul public cu puterea autorității și a expertului este 
periculoasă atunci când ea conferă un grad sporit de încredere nejustificată unor 
oameni care o folosesc pentru interesul propriu, în scopuri financiare clare. 

Din nou, informația poate nu ne-ar interesa atât de tare dacă efectele ar fi doar 
economice sau civice, dar în momentul în care intervine factorul medical, societa-
tea descoperă șocată că puterea influencerilor poate fi extrem de dăunătoare. 

1 https://www.politico.com/news/2020/04/16/facebook-fake-news-coronavirus-190054 (acce-
sat la data de 23.05.2020)

2 https://www.marketwatch.com/story/facebook-twitter-google-and-other-tech-gi-
ants-join-forces-to-fight-coronavirus-fake-news-2020-03-17 (accesat la data de 23.05.2020)
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În România lui 2020, un caz elocvent a izbucnit pe rețelele sociale, mai întâi, 
și apoi în presa tradițională. Zeci de influenceri au promovat produse cosmetice 
îndoielnice, vândute de un fals dermatolog care oferea consultații pe WhatsApp, 
produse care s-au dovedit extrem de dăunătoare pentru multe consumatoare3. Ca-
zul a ajuns în atenția autorităților după ce tinerele au depus plângeri penale și a 
iscat dezbateri în sfera publică online legate de problema influencerilor-vedete care 
promovează produse către un public eterogen și neobișnuit să gândească critic și să 
citească în cheie corectă informațiile găsite în online. Un public care nu face distinc-
ția între specialistul, expertul, autoritatea unui domeniu și creatorul de conținut 
online ne-profesionist. O audiență alcătuită din consumatori obișnuiți să aibă în 
general încredere în comunicările publice și indivizii ale căror păreri, idei, sfaturi 
sunt preluate de către presă pentru că acestea au fost obiceiurile de consum și mo-
dalitățile de raportare la sistemul mass-media vreme de sute de ani.

Puterea viralizării mesajelor și vizibilitatea rapidă și nemijlocită oferită de 
rețelele sociale le-au dat posibilitatea vedetelor din online să îmbrace în imagina-
rul colectiv haina experților demni de încredere pe care jurnaliștii din urmă cu 30 
de ani îi numeau ”surse”. Astăzi, sursele de încredere ale publicului  sunt mai rar 
doctorii, cercetătorii și oamenii de știință, fiindcă aceștia sunt foarte puțin vizi-
bili. În schimb, au devenit surse de încredere personaje dintre cele mai diverse, 
potențate de social media. Astfel, regăsim zone extinse de influență create de foste 
prezentatoare de televiziune devenite liderii mișcărilor anti-vaccin care pot purta 
conversații cu orice medic fără a avea studii medicale, dar, desigur, înțelegând mai 
bine studiile științifice pe care le citează specialiștii. Altele create de tineri și tinere 
provenite din lumea mondenă, a căror expertiză se reduce de multe ori la modă 
și cluburi de noapte, dar care recomandă tratamente medicale, produse cosmetice 
sau chiar diete minune pe baza consumului propriu și a unor contracte extrem de 
profitabile pentru ei. Ba chiar grupuri active de ”daci liberi” care militează (printre 
altele) pentru utilizarea energiilor pământului pentru vindecare. 

Și lista poate continua cu cele mai neașteptate exemple, dar întrebarea care 
răzbate de aici este una extrem de importantă pentru calitatea vieții populației în 
anii care urmează. Pentru că întrebarea este cum putem combate aceste efecte de-
zastruoase pe care le aduce cu sine liberalizarea accesului la tehnologie, efecte care 
vor schimba complet și mai rapid decât credem lumea în care trăim. 

Soluțiile unei crize care remodelează lumea în care trăim
Copleșiți de o abundență de informații nemaiîntâlnită până în prezent și limitați 
fiziologic la aceeași putere de absorbție și analiză (pentru că organismele noastre 

3 https://www.libertatea.ro/stiri/fals-dermatolog-girat-vedete-vandut-creme-toxice-plange-
re-parchet-3007577 (accesat la data de 23.05.2020)
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nu s-au schimbat semnificativ în ultimii 30 de ani, creierele noastre nu s-au adaptat 
din punct de vedere fizic noilor realități pe care le trăiesc), suntem condamnați la a 
trăi niște vremuri pentru care nu suntem pregătiți și echipați nici fizic, nici psihic ca 
indivizi și nici administrativ ca grup social. Miza următorilor ani va fi adaptarea, iar 
adaptarea presupune în acest moment reconstruirea realității prin crearea de noi 
reglementări și implementarea de noi proceduri. Este nevoie să resetăm obiceiurile 
de consum ale societății și să le recalibrăm ținând cont de factorii care ne influen-
țează acum, nu de cei care ne afectau în urmă cu zece ani. 

Sigur că educația media, educația digitală, educația consumului de informații 
(media literacy, digital literacy, information literacy) reprezintă o soluție în care 
statele vor trebui să investească din ce în ce mai mult și mai coerent. Nu putem 
procesa toate informațiile pe care le primește creierul nostru prin noile tehnologii, 
așa că trebuie să fim învățați cum să le selectăm, să le analizăm, să le trecem prin 
filtrul gândirii critice. 

Din păcate, sistemul educațional românesc eșuează de mulți ani în implemen-
tarea gândirii critice, valorizând memorizarea și reproducerea informației mai 
degrabă decât analizarea și înțelegerea ei. Dacă vrea să ofere o șansă generațiilor 
viitoare, acesta trebuie să se recalibreze rapid pentru a oferi competențele de care 
omul prezentului are deja nevoie într-o societate bombardată de informații care, 
iată, uneori îi pun viața în pericol.

Educația nu va fi însă singura soluție și nu va fi eficientă în lipsa reconstruirii 
încrederii în autorități și în experți. Societatea românească (și nu numai) se află 
în acest moment într-o model de tipul capcanei lui Tacit (”Tacitus Trap”), termen 
utilizat de cercetătorii chinezi pentru a explica o situație în care populația își pierde 
atât de mult încrederea în autoritatea statului încât crede că aceasta minte, chiar 
și când aceasta spune adevărul și că guvernanții sunt ineficienți și rău intențio-
nați, chiar și când aceștia acționează în interesul public. Spre exemplu, 50% dintre 
românii chestionați într-unul dintre cele mai recente sondaje de opinie realizate 
de IRES afirmă că au puțină sau foarte puțină încredere în statul român cu privire 
la gestionarea situației generate de coronavirus, deși 78% consideră că activitatea 
autorităților române legată de măsurile preventive de limitare a răspândirii coro-
navirusului au fost bune sau foarte bune4. Ieșirea din capcana lui Tacit presupune 
recâștigarea încrederii publicului prin transparentizare și politici publice eficiente. 

Nu în ultimul rând o parte importantă a soluțiilor, dincolo de educarea pu-
blicului și de recâștigarea încrederii în autoritatea statului, va fi reprezentată de 
reconstruirea sistemelor de valori prin redefinirea experților adevărați drept surse 
de informare credibile și oneste. Iar acest lucru presupune la rândul lui mai multe 

4 https://ires.ro/uploads/articole/ires_sondaj_perceptii-privind-epidemia-de-coronavirus-co-
vid-10_martie-2020.pdf (accesat la 23.05.2020)
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acțiuni necesare: spre exemplu finanțarea coerentă și constantă a cercetării rele-
vante și a proiectelor interdisciplinare și adaptate nevoilor societății sau finanțarea 
platformelor care dau voce experților adevărați în detrimentul influencerilor și ve-
detelor de carton. 

O altă componentă esențială va fi educarea organizațiilor în zona de comuni-
care, în special a organizațiilor capabile să ”producă” experți adevărați și specialiști 
în domeniile lor de expertiză. Comunicarea științei trebuie încurajată de la nivel 
academic, până în industrie și, odată realizată cu succes de către toate organismele 
care produc cercetare, știință, informații utile, ea ar trebui să acopere vidul de ex-
pertiză care a fost umplut de influencerii rețelelor sociale. 

Ultimul aspect ține mai puțin de autoritățile statului și mai mult de industrie și 
societate ca vector economic. Cert este că, presupunând că toate cele de mai sus se 
realizează printr-o campanie coerentă de acțiune pe termen mediu și lung a statu-
lui, măsurile nu vor fi niciodată suficiente dacă industria comunicării nu se repliază 
și ea și nu dezvoltă colaborări la nivel macro prin care să se recalibreze standar-
dele de profesionalizare potrivit noilor provocări pe care le trăim. Este nevoie de 
auto-reglementare eficientă și realistă, de crearea unor noi coduri etice și deon-
tologice, de colaborare intensă și pe termen lung pentru prevenirea derapajelor, 
excluderea elementelor perturbatoare și dăunătoare și reconstruirea unei industrii 
care nu mai poate funcționa pe principiile unei societăți care pur și simplu nu mai 
există. Pentru că lumea anului 2020 nu mai poate și nu mai trebuie să fie gândită 
în aceeași paradigmă în care a fost construită industria comunicării în anii 1990. 



Dr. Google. Utilizarea informațiilor medicale  
de pe Internet în beneficiul pacientului și al medicilor

Ruxandra Vasilescu

Democratizarea accesului la internet a dus la acces nestingherit la informație dar 
și la un grad ridicat de conectivitate. La doar un click distanță de orice explicație 
medicală, pacientul român sau pur și simplu cititorul, poate să înțeleagă mult mai 
ușor ce se întâmplă în fiecare etapă a unui diagnostic, poate să se întâlnească cu 
persoane care au trecut prin aceeași problemă, poate să ia decizii mai bune, poate 
să își satisfacă mai repede curiozitatea. 

Cum se raportează românii la sănătate?
Studiile arată că, în România, accesul la servicii de prevenție este neuniform și chel-
tuielile alocate de stat pentru prevenție sunt reduse.1 

Șapte din zece români nu ajung la medic pentru un control de rutină, iar mai 
bine de jumătate dintre cei care ajung să facă asta, sunt îndrumați de medic, deci nu 
o fac din proprie inițiativă, ca demers preventiv.2

Interesul față de prevenție nu a fost cultivat, astfel – avem de-a face cu o 
populație care, în mare parte, se interesează despre starea sănătății în momentul 
în care apar primele simptome. Acesta este tiparul clasic de pacient cu vârsta de 
peste 40-45 ani. Relația dintre starea de sănătate și accesul la informația online 
este una total aparte și definește modul în care accesează în viitor serviciile de 
sănătate. 

Există și categoria celor mai tineri care, începând cu anii 2000, au fost expuși la 
serviciile private de sănătate și au înțeles ce înseamnă prevenție, având acces liber 
la consultații medicale și la specialiști din clinici private. Aceasta categorie are o 
relație total diferită cu „Dr. Google” și își definește traseul în sistemul de sănătate 
folosind alte căi.

1 State of Health in the EU România - Profilul de țară din 2019 în ceea ce privește sănătatea -  EOCD, 
Romanian Observatory of Health System and Policies.

2 Institutul de Statistică Publică, 2015
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Cum putem folosi internetul corect?
Pentru informare. Pentru a căuta detalii despre ce înseamnă un simptom, pentru 
a afla care sunt investigațiile preventive necesare și la ce interval de timp trebuie 
să ne preocupăm de ele, în funcție de vârstă. Pentru a înțelege ce anume presupune 
o intervenție medicală sau o procedură pe care o avem de făcut. Pentru a cunoaște 
termenii tehnici sau foarte specifici pe care nu am reușit să îi clarificăm într-o dis-
cuție cu medicul. Și nu în ultimul rând: pentru că este datoria fiecăruia dintre noi 
să avem un minim de educație medicală pentru a înțelege cum să avem mai bine 
grijă de noi și cum să interacționăm profesionist cu un specialist, în momentul unei 
consultații.

Provocarea în demersul de informare este legată de sursele folosite. Există 
platforme medicale recunoscute, platforme care oferă informații medicale validate 
cu specialistul sau chiar redactate de echipe medicale. De asemenea, sunt platforme 
oficiale deschise de autorități medicale locale sau internaționale. 

Pentru asociere și interacțiune – Există numeroase forme de organizare 
a pacienților: fie sunt asociații de pacienți, federații, grupuri sau chiar comunități 
în social media. Apartenența la un astfel de grup, care se găsește de cele mai multe 
ori online, în funcție de interes sau de problemă, este un beneficiu major pentru 
parcursul terapeutic. Atât din punct de vedere psihologic cât mai ales practic: liste 
de spitale, recomandări de medici, opțiuni de tratament, discuții despre complian-
ță, rolul familiei. De cele mai multe ori, aceste grupuri sunt create de pacienți care 
împărtășesc același interes și este moderat corespunzător – evitând ca discuțiile să 
ajungă într-o zonă derizorie sau să producă dezinformare.

Care sunt riscurile căutării pe internet?
Auto-diagnosticarea. Este păcatul în care se poate cădea cel mai ușor. Simptome-
le căutate pot fi ușor asociate unui diagnostic și pacientul poate ajunge la concluzia 
că suferă de respectiva boală. Ceea ce poate fi, de multe ori, greșit.

Frica de a (mai) merge la medic – mai ales dacă diagnosticul aparent este 
unul grav – pacienții refuză sau amână mersul la medic din frica de a înfrunta sau 
rezolva problema medicală. Amânarea este de multe ori sinonim cu agravarea con-
diției.

Automedicația – odată ‚stabilit’ un diagnostic, este foarte posibil ca soluțiile 
terapeutice să fie și ele la îndemână. De aici și până la primul drum la farmacie și 
administrarea unui tratament necorespunzător nu este un drum foarte lung dar 
este foarte periculos.

„Validarea” diagnosticului dat de medic – de multe ori, chiar și după vizita 
la medic, există tendința de a căuta pe internet diagnosticul din dorința de a valida 
discuția cu acesta. Chiar dacă nu este greșit, ca principiu, să afli mai multe despre ce 
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ai discutat cu medicul în cabinet, este greșit să pui la îndoială, și cu atât mai mult să 
schimbi, un diagnostic medical.

Accesul la informație este un drept și un beneficiu cu limite. Dacă aflăm mai 
multe despre o problemă medicală sau un diagnostic, nu înseamnă că avem cunoș-
tințele și experiența similare cu cele ale unui medic. Cu atât mai puțin dreptul de a 
acționa, chiar și asupra propriei stări de sănătate, în vreun fel curativ. 

Dr. Google nu este medic pentru că nu a trecut examenul de rezidențiat
7 din 10 români nu ajung la medic pentru un control de rutină3 și 1 din 7 români a 
dat medicamente copilului fără a consulta un medic4.

Pornind de la această realitate, Rețeaua de Sănătate Regina Maria, una dintre 
cele mai mari companii care oferă servicii complete de spitalizare și chirurgie, ma-
ternitate, policlinică, imagistică, laborator și stocare de celule stem, unui număr 
de peste 3.5 milioane de pacienți din România, a început un demers educațional 
cu privire la riscurile la care se supun oamenii care înlocuiesc vizita la medic cu o 
simplă căutare pe internet. Demersul a constat într-o provocare creativă ce avea 
un unic scop: acela de a demonstra că „internetul” și în mod deosebit căutările pe 
internet a subiectelor de sănătate nu pot, sub nicio formă, să înlocuiască experiența 
și discuția cu un medic real.

Astfel, s-a născut campania „Internet versus rezidențiat” care este o expresie 
creativă, însă plină de adevăr și responsabilitate. Premisa experimentului: dacă in-
ternetul este considerat cel mai bun doctor, atunci ar trebui să fie testat ca pe un 
doctor. 

Experimentul a fost creat  în noiembrie 2018, cu ocazia susținerii examenului 
de Rezidențiat. În aceeași zi, un jurnalist de la revista VICE (https://www.vice.com/
ro) a reprodus condițiile similare examenului, adăugând în plus doar acces nelimi-
tat la internet pentru a răspunde la cele 200 de întrebări, în 4 ore.

Rezultatul a fost clar, doar 36 de răspunsuri din 200 au fost corecte, chiar și cu 
ajutorul căutărilor pe Internet. Astfel, demersul s-a încheiat cu o concluzie foarte 
clară: oricine poate avea acces nelimitat la informație medicală dar acest 
lucru nu îl califică drept medic. 

Dr. Google pentru doctori adevărați
Este oare greșit sau de condamnat dacă un medic verifică informații pe internet în 
timpul unei consultații medicale?

Nu! În primul rând pentru că medicul are surse total diferite de informa-
re fată de cele adresate pacientului. Sunt platforme special create pentru aceștia de 

3 https://www.zf.ro/profesii/studiu-ingrijorator-7-din-10-romani-nu-ajung-la-medic-pentru-
un-control-de-rutina-17369392 consultat la 23.05.2020

4 https://st ir i leprotv.ro/st ir i/sanatate/romanii- sunt- campioni- la-automedica-
tie-de-2-ori-mai-multe-pastile-fara-reteta-decat-media-ue.html consultat la 23.05.2020
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către societățile medicale europene sau globale, de publicații internaționale presti-
gioase sau chiar locale.

În al doilea rând, pentru că există un interes de informare diferit. Dacă se 
informează o face în beneficiul direct al pacientului și dintr-o dorință de a fi la cu-
rent cu: ghidurile noi de tratament, cu schemele agreate de tratament, cu dozajele 
corecte. 

Trăim într-un moment în care rolul pacientului este mai important și mai va-
lorificat ca oricând. De la companii producătoare de medicamente până la clinici 
medicale, producători de aparatură, suplimente medicale și chiar și în industria de 
bunuri de larg consum, pacientul/ consumatorul este punctul central. El nu este 
doar consumator ci generator de idei, de bunuri, de servicii. El dictează încotro 
se duce piața, problemele lui de sănătate sunt cele care generează mișcări pe tot 
traseul sistemului de sănătate. Este o schimbare majoră față de acum 10-20 de ani 
când, în mijlocul acestui sistem, gravita medicul. Medicul era principala sursă de 
informare pentru pacient, medicul era cel care dicta un comportament. Astăzi, pa-
cientul întreabă, pacientul caută pe internet, verifică, laudă sau contestă. Rolul lui 
este mult mai activ în starea lui de sănătate pentru că deciziile lui pot fi luate mai 
devreme, mai repede. Într-un mod asumat.

Internetul nu numai că dă acces la informare și conectivitate dar este o sursă 
de putere pentru pacient. Este o unealtă pe care o poate folosi într-o relație corectă 
cu medicul pentru a fi la curent cu starea lui de sănătate, pentru a înțelege mai bine 
ce presupun toate etapele de diagnosticare, tratament sau chiar prevenție. Pentru a 
înțelege care sunt opțiunile lui – mai ales într-un sistem de sănătate în care accesul 
la tratamente inovatoare nu este deloc facil.



 Proiecte și inițiative ale comunității 

Inovația socială în sănătate: perspective1

Nicolae Done

Numit și ”cel de-al treilea sector”, sectorul non-profit (sau asociativ2) este privit ca 
un rival al sectoarelor public și comercial în satisfacerea nevoilor populației. Orga-
nizațiile neguvernamentale (ONG) tind să se dezvolte ca rezultat al percepției asu-
pra deficiențelor majore ale sectorului public dar și al legitimității publice scăzute 
a companiilor care au ca scop principal profitul financiar. Corupția, ineficiența, bi-
rocrația, și rigiditatea instituțiilor statului sunt juxtapuse ”lăcomiei” orientate spre 
profit, văzut adesea drept ”excesiv” în domeniile cu caracter puternic public cum 
sunt sănătatea, educația, și serviciile sociale. Alternativa implicită este concentra-
rea pe ”misiunea socială”, mai pură la nivel ideologic și mai aproape de nevoile reale 
ale cetățeanului. 

În România rolul sectorului asociativ este cu atât mai relevant în sistemul de 
sănătate pe fondul performanței scăzute și subfinanțării cronice. În 2013, doar 
5,34% din Produsul Intern Brut (PIB) a fost alocat sănătății, un nivel foarte scăzut 
raportat la media europeană de peste 9 procente.3 

De asemenea, România se afla în 2014 pe penultimul loc din Europa ca perfor-
manță a serviciilor de sănătate, conform unui indice ce măsoară calitatea și acce-
sibilitatea serviciilor, accentul pe prevenție, și drepturile pacienților.4 Acest nivel 
scăzut de performanță reprezintă o oportunitate pentru ONG-uri, care pot galvani-
za reforma instituțiilor publice și umple golul de prevenție, informare, răspundere 
și transparență din sistem. În același timp însă, el poate fi interpretat și ca un sem-
nal al capacității limitate a sectorului non-profit de a răspunde nevoilor populației 
când instituțiile publice și piețele de consum eșuează.

1 Material publicat anterior în volumul „100 de fețe ale inovației”, Coord. Mihaela Nicola, Marius 
Stoian, Ed. Nemira 2016, Pag. 193

2 În România, principalele forme de organizații non-profit sunt asociațiile, fundațiile, uniunile, 
și federațiile.

3 Baza de date a Organizației Mondiale a Sănătății, 2015.
4 Health Consumer Powerhouse. Euro Health Consumer Index, 2014.
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Relațiile dintre cei 3 actori: public, privat, asociativ
Într-adevăr, paradigma bazată pe concurența dintre sectorul public, privat, și cel 
neguvernamental, care anticipează o relație inversă dintre vigoarea instituțiilor gu-
vernamentale și cea a ONG-urilor, explică doar parțial tendințele observate pe plan 
global. Realitatea este mult mai complexă. În majoritatea țărilor, atât dezvoltate 
cât și în curs de dezvoltare, relațiile de competiție și conflict coexistă cu cele de 
interdependență și parteneriat între instituțiile statului, companiilor comerciale, 
și sectorul non-profit.5 Organizațiile non-profit se pot dovedi vehicule economice 
flexibile pentru îndeplinirea de obiective publice și pot canaliza resursele financiare 
și umane private acolo unde piețele eficiente sunt dificil de susținut, cu sistemul de 
sănătate drept prim exemplu. Astfel, dată fiind reacția greoaie a statului la proble-
mele comunităților locale, ONG-urile tind să se mobilizeze în mod organic pentru 
a le soluționa.  În același timp însă, ONG-urile pot fi ”sugrumate” cu ușurință de 
același mediu birocratic, corupt, rigid, și subfinanțat ale cărui probleme se stră-
duiesc să rezolve. Aceste relații sunt evidente și în societatea românească, aflată 
încă în curs de tranziție economică și maturizare sociopolitică. Uneori organizați-
ile neguvernamentale formate ad-hoc și acționează în mod robust și independent, 
alteori ele funcționează drept adevărați catalizatori sociali, reușind să antreneze și 
alți actori publici și privați. Mult prea frecvent însă, impactul lor rămâne marginal, 
cu toate eforturile lor considerabile de a deveni relevante în societatea românească. 

Ponderea organizațiilor neguvernamentale specializate pe sănătate 
în sectorul non-profit
În ciuda unei creșteri considerabile de la Revoluție și până astăzi, sectorul non-pro-
fit din România s-a dezvoltat mult mai încet comparativ cu ”revoluția asociativă”6 
care a avut loc la nivel global în ultimele decenii. În 1995, acesta înregistra cheltuieli 
de doar 0.3% din PIB și angaja 37.000 de angajați echivalent normă întreagă (ENI), 
reprezentând abia 0.35% din populația activă economic a țării. Mai numeroasă, 
însă, era forța de muncă voluntară angrenată în sectorul non-profit, constând în 
echivalentul a 46.000 de angajați ENI (0.44% din populația activă).7 Prin compa-
rație, în Olanda, Belgia și Irlanda sectorul non-profit angaja peste 10% din totalul 
forței de muncă, iar Franța, Germania și Spania se situau în jurul a 4-5%. 

Dintre tipologiile identificate de Centrul Johns Hopkins pentru Studiul Societății 
Civile, România se situa în cadrul modelului orientat spre cultură și recreere (cu 
orientare secundară pe educație și servicii sociale), tipic pentru Europa Centrală. 

5 Lester M  Salamon. 1995. Partners in Public Service: Government-Nonprofit Relations in the Mod-
ern Welfare State. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

6 Lester M. Salamon, „The Rise of the Nonprofit Sector,” Foreign Affairs, Iulie 1994.
7 Lester M. Salamon și colaboratorii. Global Civil Society-Dimensions of hte Nonprofit Sector. The 

Johns Hopkins Center for Civil Society Studies. Baltimore MD, 1999.
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ONG-urile axate pe sănătate întruneau în 1995 doar 13.1% din totalul estimativ al 
angajaților, 4% din totalul voluntarilor, și doar 6% din totalul cheltuielilor sectori-
ale. Aceste niveluri relativ modeste au fost postulate drept rezultate ale diviziunii 
geopolitice a României, menținute până în secolul al douăzecilea, precum și ale po-
liticilor economice extreme și supresiunii politice a regimului comunist, printre alți 
factori. În sănătate, modelul sovietic de finanțare și organizare a serviciilor de tip 
Semashko, nu a lăsat aproape deloc spațiu pentru dezvoltarea de activitate în afara 
statului. Acest sistem, caracterizat de finanțarea exclusiv publică, bugetarea rigidă, 
și acordarea serviciilor prin furnizori de stat, a dus în timp la o alocare deficientă a 
resurselor și la o deteriorare a calității serviciilor medicale. Prin comparație, asocia-
țiile sportive și recreative au fost încurajate în mod activ de către regimul comunist.

După Revoluție, românii s-au văzut presați să ”inventeze” noi modele de im-
plicare socială și mecanisme de finanțare sau furnizare de bunuri și servicii care 
să acopere lipsurile instituțiilor publice. După aproape jumătate de secol în care 
implicarea civică în afara statului a fost suprimată, primii pași au fost, în mod pre-
dictibil, greoi și stângaci. Majoritatea ONG-urilor din sănătate (cu câteva excepții 
notabile) s-au concentrat pe probleme ultralocale. Chiar și când au avut rezultate 
pozitive, rareori acestea au reușit să reproducă succesele inițiale la scară națională. 
Au apărut desigur și ONG-uri care au avut un impact semnificativ în sfere neglijate, 
inclusiv prevenția și tratamentul bolilor infecțioase,8 accesul la servicii în zonele 
rurale, sau destigmatizarea și tratamentul mai eficace al afecțiunilor mintale. Acest 
impact s-a produs însă în pofida inconsistenței resurselor și a fragmentării orga-
nizaționale, lucruri care de multe ori au limitat efectele susținute pe termen lung. 

Din păcate, mai este mult până departe, însă situația actuală ne dă motive de 
optimism prudent. Ca traiectorie a statisticilor, ONG-urile axate pe sănătate sunt 
în creștere, slabă însă comparativ cu alte domenii. În 2012, ponderea sectorului 
non-profit per total a fost de 1.9% din PIB în 2012, în creștere de la 1.3 procente 
în 2011.9 Sectorul non-profit angaja de asemenea 1.9% din totalul forței de muncă. 
Din cele peste 70,000 de organizații înregistrate oficial însă, sub 40.000 erau acti-
ve.10 Mai mult, dintre fundațiile și organizațiile active, doar în jur de 1.800 (5.5%) 
se axau pe sănătate, ceea ce plasa acest sector pe un modest loc 8 în topul domeni-
ilor de activitate. Rata de creștere în sănătate a fost de 9.2% față de 2011, în timp 
ce rata de creștere în educație a fost dublă (18.5%).

Bineînțeles, aceste cifre ne dau doar o idee parțială asupra activității din do-
meniu. În principal, este foarte greu de măsurat impactul calitativ al sectorului 

8 De exemplu, proiectul ”Cresterea Nivelului de Control al Tuberculozei in Romania, prin inter-
ventii orientate catre Grupurile Sarace si Vulnerabile” desfășurat de Fundația Romanian Angel Appeal 
și premiat la Gala Societății Civile în 2014.

9 Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Atlasul Economiei Sociale în România, 2014.
10 Ministerul Justiției. Registrul ONG, 2012.
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asupra sistemului, și în cele din urmă asupra sănătății populației. Situația ar putea 
fi desigur mult mai precară în absența ONG-urilor, însă o analiză contrafactuală 
este imposibilă. Cert este însă că societatea civilă se confruntă cu un urcuș pe o 
pantă abruptă, fiind obligată să facă mult cu resurse puține. Pe fondul acestei ne-
voi susținute și al dezvoltării relativ modeste comparativ cu alte domenii, merită 
menționate câteva arii cu provocări și oportunități importante pentru ONG-urile 
axate pe sănătate. Acestea, bineînțeles, nu sunt separate, ci interdependente. De 
ele va depinde dezvoltarea în următoarele decenii a unui sector non-profit robust 
și eficient.

Mecanisme de finanțare și intervenție
În primul rând, succesul și sustenabilitatea ONG-urilor va depinde tot mai mult de 
accesul la resurse financiare. Din cele șapte dimensiuni componente ale indexului 
de sustenabilitate pentru societatea civilă, organizațiile românești au primit cel mai 
slab scor la dimensiunea viabilității financiare.11  Abilitatea de a redirecționa 2% din 
impozitul pe venit către un ONG, implementată începând cu anul 2005, va crește 
desigur fondurile disponibile sectorului. Cu toate acestea, nu este clar că aceste 
organizații profită la maxim de inițiativa ”2%”. Un alt tip de inovație îl reprezintă 
evenimentele cu ”dublu câștig” de tipul Aleargă pentru Eliminarea Cancerului, foarte 
răspândite în țările dezvoltate dar utilizate insuficient în România. Participanții la 
astfel de evenimente sportive strâng fonduri caritabile importante pentru ONG-
uri, cresc gradul de vizibilitate a unor afecțiuni neglijate, și simultan își îngrijesc 
sănătatea proprie prin sport. Crowd-fundingul, sau finanțarea prin comunitate, este 
un alt fenomen aflat în creștere remarcabilă pe plan global. Efectuată prin platforme 
specializate și cuplată cu promovarea prin rețele sociale, această metodă inovativă 
poate deveni o sursă importantă de fonduri pentru ONG-urile care doresc să își di-
versifice baza financiară. Nu în ultimul rând, ONG-urile trebuie să devină mai efica-
ce în accesarea fondurilor europene și a celor furnizate prin programe de cooperare 
internațională. Aici însă, în locul competiției, prioritatea ar trebui să fie coalizarea 
ș punerea de presiune pe instituțiile publice pentru simplificarea procedurilor bi-
rocratice de accesare de fonduri. Vestea bună este că ONG-urile recunosc accesul și 
managementul resurselor financiare drept arii cheie pentru succesul lor. Conform 
unui studiu din 2010, liderii ONG consideră scrierea propunerilor de finanțare și 
strângerea de fonduri drept cele mai utile tematici de formare pentru membrii or-
ganizațiilor lor.12 În lipsa cooperării în interes comun însă întregul sistem riscă să 
rămână sub-finanțat în timp ce ONG-urile se luptă să împartă firimiturile.

11 United States Agency for International Development (USAID). 2012 CSO Sustainability Index 
for Central and Eastern Europe and Eurasia, 2013.

12 Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Barometrul Liderilor ONG, 2010.
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În al doilea rând, ONG-urile trebuie să angreneze mai eficient forța de muncă 
voluntară. În principal în rândul elevilor, studenților, și tinerilor, există un potenți-
al semnificativ, dar sub-utilizat de sectorul non-profit în sănătate. Noua generație, 
deși mult mai receptivă la activități de voluntariat, tinde să se implice în activități 
cu o misiune socială clară și cu un potențial de impact pozitiv însemnat. Sunt însă 
semne că voluntariatul nu a scăpat în totalitate de asocierea cu munca patriotică di-
nainte de Revoluție. ONG-urile trebuie să continue dezvoltarea de parteneriate cu 
școli și universități, unde pot aduce un plus de valoare important pentru educația 
informală. Sunt importante și parteneriatele de tip corporate volunteering cu firmele 
comerciale, care pot beneficia de un plus de imagine și satisfacție a angajaților prin 
donarea de timp către ONG-uri. Aceste parteneriate pot crește și disponibilitatea 
de a face donații financiare către proiecte sociale în rândul angajaților firmelor, care 
devin atașați de anumite organizații și activități la care participă.

O a treia arie importantă ține de legitimitatea sectorului. Lipsa de încrede-
re în instituțiile publice și în unele companii private nu înseamnă că organizațiile 
non-profit se bucură automat de legitimitate. De exemplu, în 2005 peste 60% din 
cetățeni aveau încredere scăzută în ONG-uri.13 Această lacună vizează cel mai pro-
babil percepția publicului asupra lipsei de eficacitate în rândul ONG-urilor. Pentru 
a o contracara, ONG-urile trebuie în primul rând să arate că pot aduce un real plus 
de valoare prin managementul eficient al resurselor. Simultan, acestea trebuie să își 
crească și vizibilitatea prin mai buna promovare a misiunii și a realizărilor lor. Un 
obstacol important este însă competiția între ONG-uri, care duce la fragmentarea 
sectorului și prezentarea unei imagini disparate publicului. ONG-urile trebuie să 
continue să creeze sinergii și parteneriate pentru atingerea de obiective comune. 
Legitimitatea poate fi crescută și prin implementarea unor proceduri de mana-
gement și conduită care să asigure transparența și răspunderea organizațională. 
Acestea includ minimizarea și transparentizarea conflictelor de interes, precum și 
expunerea clară a mecanismelor financiare și operaționale pe care își bazează acti-
vitatea.14

În final, va fi esențial—dar și dificil—ca  ONG-urile din sănătate să își contu-
reze o viziune pe termen lung bazată pe un set de valori și priorități bine definite. 
ONG-urile vor trebui să dezbată și, probabil, să negocieze cu ceilalți actori sociali, în 
ce arii și în ce măsură vor fi parteneri sau rivali, furnizori sau facilitatori. De exem-
plu, există un rol pentru ONG-uri ca furnizori de servicii medicale? Dacă da, pentru 
ce subpopulații, cu ce fonduri, și sub ce standarde de răspundere? În acest proces 
de reflecție, societatea civilă își va închega o conștiință proprie. Această conștiință, 

13 Fundația pentru o Societate Deschisă. Barometrul de Opinie Publică, 2005.
14 Statement of the Johns Hopkins International Fellows in Philanthropy. 18th Annual Confe-

rence, Bucharest, Romania, July 3-6, 2006.
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corect articulată, îi va conferi mai multă legitimitate și un mai bun acces la resurse 
sociale necesare. 

Societatea civilă joacă un rol esențial, deși încă incomplet fructificat, în dome-
niul sănătății. ONG-urile românești trebuie să pună în continuare presiune pe in-
stituțiile publice și să răspundă direct la nevoile nesatisfăcute ale populației. Doar 
prin coagularea unei viziuni coerente, asigurarea de resurse financiare și umane și 
canalizarea lor eficientă, și legitimizarea în opinia publică pot aceste organizații să 
își maximizeze impactul social și să capete un loc de respect și prețuire în societatea 
românească.



Caravana cu Medici: Implicarea socială a studenților  
la medicină și a tinerilor medici 

Vlad Berbecar

Activitatea socială și de voluntariat a devenit un concept integrat în dogma me-
dicală ce este predată încă din primii ani de Facultate. Studenții la Medicină sunt 
încurajați să se implice în diferite proiecte sociale sau de cercetare pentru îmbogăți-
rea cunoștințelor și completarea experienței necesare pentru parcurgerea drumului 
anevoios către profesia de medic. Medicina, prin definiție, are o importantă compo-
nentă socială, iar mulți dintre practicanții acestei meserii sunt angrenați în diferite 
activități „extracuriculare” și de voluntariat.

Un astfel de proiect social este Caravana cu Medici, ce a apărut ca reacție la 
deficitul de servicii medicale în zonele defavorizate și marginalizate din România 
rurală. 1

Asociația Caravana cu Medici a fost fondată în anul 2014 cu scopul a îmbună-
tății accesul la servicii medicale de specialitate și de a oferi îngrijiri medicale acolo 
unde anumite categorii din populație nu beneficiază de servicii medicale primare și 
nu au acces la sistemul sanitar din motive economice, de infrastructură sau pur și 
simplu pentru ca nu le permite starea fizică să se deplaseze la un spital.

Echipe medicale multidisciplinare consultă pacienți din zone defavorizate
Structurată sub formă unor caravane mobile ce se desfășoară pe parcursul a 1-2 zile 
(sâmbătă și duminică), proiectul reunește o echipă multidisciplinară de studențila 
Medicină, medici rezidenți si medici specialiști care consultă între 50 – 150 per-
soane, adulți și copii. Serviciile medicale oferite sunt similare cu cele întâlnite în 
sistemul spitalicesc iar populația din zona țintă beneficiază de „o zi de spitalizare” 
prin: analize bioumorale, consult clinic, electrocardiogramă, examene ecografice, 
consultații de specialitate - medicină internă, cardiologie, oftalmologie, ginecolo-
gie, pediatrie, dermatologie. 

1    Teșliuc, E., V. Grigoraș, and M. Stănculescu. „Atlasul zonelor rurale marginalzate și al dezvol-
tării umane locale din România.” (2016).
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Caravana este dotată cu echipamente medicale care frecvent lipsesc din cabi-
netele medicilor de familie din aceste zone și are implementat un sistem de triaj 
care permite înregistrarea și examinarea electronică a pacienților de către persona-
lul medical într-un mod eficient și cu randament crescut față de sistemul stufos și 
arhaic pe suport de hârtie utilizat în sistemul de stat.

În urma examinărilor, se eliberează scrisori medicale cu rezultatul bilanțului 
clinic și paraclinic, precum și recomandări terapeutice care vor fi urmate sub îndru-
marea medicului de familie.

Fiecare caravană implică 15-30 de voluntari, studenți, medici rezidenți și spe-
cialiști, numărul fiecăruia fiind stabilit în funcție de nevoile fiecărei caravane: tipul 
de caravană (caravană cardiovasculară pentru adulți, caravană pediatrică, caravană 
dedicată sănătății femeii), numărul de locuitori al localității țintă și numărul esti-
mat al oamenilor ce trebuie examinați.

Organizarea Caravanelor, folosind Indicele Dezvoltării Comunei
Selectarea locațiilor se face in funcție de mai multe criterii. Fiecare caravană se des-
fășoară în colaborare cu autoritățile locale și cu medicii de familie din zonele în 
care se deplasează. După alegerea locului, medicul de medicină generală sau un alt 
delegat al autorităților locale decide cu privire la grupul de pacienți care ar beneficia 
în cea mai mare parte de serviciile caravanei medicale (intre 50-150 de pacienți din 
categoriile defavorizate: șomeri, pensionari, familii mari, familii, neasigurate etc.). 
Factorii geografici joacă, de asemenea, un rol important. Unele zone rurale nu au 
infrastructură și drumuri publice, ceea ce înseamnă că acestea pot fi dificil de acce-
sat de către o caravană mobilă, mai ales dacă sezonul actual provoacă inundații sau 
alunecări de teren. Folosind Indicele Dezvoltării Comunei2 care măsoară gradul de 
dezvoltare pentru fiecare dintre comunele din România, se încearcă organizarea de 
caravane acolo unde este cea mai mare nevoie de ele.

Toate serviciile medicale oferite sunt gratuite, iar medici care desfășoară acțiu-
nea o fac în regim de voluntariat.

Succesul foarte mare pe care l-a cunoscut proiectul se datorează într-o bună 
măsură necesității și utilității lui care vine într-un sistem medical cu acoperire defi-
citară în multe zone din România rurală. Există o lipsă de personal medical, în spe-
cial în regiunile defavorizate. Numărul de medici și asistenţi medicali este relativ 
scăzut comparativ cu mediile UE: 2,8 doctori per 1 000 de locuitori, comparativ cu 
3,5 în UE, și 6,4 asistenţi medicali per 1 000 de locuitori vs. 8,4 în UE. Asigurarea 
socială de sănătate acoperă numai aproximativ 86 % din populaţie. 

Datele privind calitatea serviciilor de asistenţă medicală din România sunt pu-
ţine. Datele utilizate în comparaţiile internaţionale ale calităţii asistenţei medicale, 

2   Sandu, D., Voineagu, V., & Panduru, F. (2009). Dezvoltarea comunelor din România. National 
Institute for Statistics and the University of Bucharest, http://sites. google. com/site/dumitrusandu.
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cum ar fi rata fatalităţii în spital pentru infarctul miocardic acut sau accidentul 
vascular cerebral ischemic, nu sunt disponibile pentru România. Mai mult, ratele 
infecţiilor nozocomiale din spitale nu sunt raportate corect.  

Este recunoscut faptul că performanţa serviciilor preventive este „sub-opti-
mală” (Ministerul Sănătăţii, 2014). Speranţa de viaţă la naștere a fost de 75 ani 
în 2015, în creștere de la 71.2 ani în 2000. Cu toate acestea, este în continuare 
mai mică decât media UE (80.6 ani). Mortalitatea infantilă este de peste două ori 
mai mare decât media UE. De asemenea, România are cea mai ridicată rată de tu-
berculoză din UE și peste o treime din cazurile de tuberculoză multirezistentă la 
medicamente.

Mortalitatea care poate fi prevenită prin intervenţii de sănătate publică este 
ridicată, în special pentru cauzele de deces legate de consumul de alcool și fumat, 
iar decesele cauzate de cancer la plămâni, în special în rândul femeilor și al bărba-
ţilor de peste 65 de ani, au crescut constant și reprezintă 4 % din totalul deceselor 
(2014).3

Focus pe educația pentru sănătate și igienă
Scopul principal al Caravanei cu Medici este de a oferi rezidenților din mediul rural 
asistență medicală de bază, de a crește gradul de conștientizare a testelor de scre-
ening și de a educa populația rurală cu elemente de bază despre sănătate și igienă. 

Figura 1. În perioada 2015-2019 au fost realizate 75 de caravane medicale.

3   OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2017), Romania: Profilul Să-
nătății în 2017, State of Health in the EU, OECD Publishing, Paris/European Observatory on Health 
Systems and Policies, Brussels.
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Proiectul s-a dezvoltat și a prins popularitate fiind remarcată necesitatea și im-
pactul benefic pe care îl are. În prezent, Asociația Caravana cu Medici are 4 filiale în 
orașele București, Iași, Cluj și Brașov, urmând ca în viitorul apropiat sa se extindă și 
în județele Timișoara și Craiova. Însă elementul cheie care a propulsat Caravana cu 
Medici transformând-o într-un exemplu național a fost profesionalismul și perfor-
manța oferită de organizatorii și voluntarii acestei Asociații care au reușit să ofere 
servicii medicale de înaltă calitate în locurile cele mai greu accesibile și oamenilor 
care aveau cea mai mare nevoie de ele. Astfel, în perioada 2015-2019 s-au organizat 
75 caravane prin care au beneficiat de servicii medicale peste 8000 de adulți și 2000 
de copii (Figura 1).

Legea „Caravanei cu Medici”
Utilitatea proiectului a fost remarcată și în plan politic, recent fiind aprobată legea 
„Caravanei cu Medici”, care reglementează modul de organizarea a campaniilor me-
dicale prin care pot fi acordate servicii medicale în clădiri care posedă autorizaţie 
sanitară de funcţionare sau în corturi medicale special amenajate cât și folosind 
„unități medicale mobile”.

Modelul Caravana cu Medici poate fi dezvoltat și utilizat la nivel național de 
către orice cadru medical. Sistemul de acordare de servicii medicale în regim de ca-
ravană poate să fi o unealtă folositoare în acoperirea deficitului de servicii medicale 
în zonele rurale distante și defavorizate. Iar implicarea studenților la medicină și a 
medicilor rezidenți este modul prin care se pot realiza aceste caravane, ei fiind o re-
sursă inestimabilă în organizarea și oferirea serviciilor medicale, dar și beneficiind 
la rândul lor de experiența profesională și răsplată emoțională.



Utilizarea noilor tehnologii pentru a redefini relația 
dintre fiecare om și alimentația sănătoasă

Daniela Tatu-Chițoiu

De acum aproximativ 1,7 milioane de ani de când am învățat să controlăm focul 
putem vorbi, chiar dacă într-un sens rudimentar, despre impactul tehnologiei în 
alimentație. Dacă veți avea curiozitatea să faceți o trecere în revistă a istoriei ali-
mentelor veți rămâne cu siguranță surprinși cât de încărcată este cronologia apa-
riției alimentelor și că tehnologia și inovarea au fost mereu prezente și în acest 
domeniu. Chiar dacă s-au manifestat de multe ori întâmplător așa cum a fost inven-
tarea cornetului de înghețată când la Târgul Mondial din St. Louis în anul 1904 un 
vânzător a spus clienților săi: „Îmi pare rău că am rămas fără farfurii ... încercați să 
mâncați înghețată din asta” (1).

De-a lungul întregii istorii a alimentelor, tehnologia a fost crucială și pentru 
evolutia industriei alimentare și a contribuit substantial la dezvoltarea ei în cel 
putin două direcții: una din perspectiva cunoștințelor, a informației și a doua din 
perspectiva producției. Cea de a doua este un pic mai complicată deoarece dieta 
noastră de astăzi nu constă doar în ceea ce putem produce noi individual ci în ceea 
ce mâncăm și de la altcineva care își dorește să poată face profit și de aici apar și 
unele probleme mai ales când ne referim la consumul de alimente procesate și su-
praconsum. 

Dieta nesănătoasă a ajuns factorul major de risc de moarte precoce
Dieta nesănătoasă a trecut pe primul loc devansând fumatul și drogurile, alimen-
tația ucide mai mulți oameni decât fumatul. La nivel global la fiecare 6 secunde, un 
pacient moare din cauza complicațiilor cauzate de diabet, de boli cardiovasculare și 
de obezitate. Dacă nu se oprește tendința actuală, peste un miliard de oameni vor 
muri de boli cardiovasculare (BCV) în prima jumătate a secolul 21. Răspândirea 
BCV va fi majoritară țările în curs de dezvoltare și o mare parte vor muri la vârstă 
mijlocie (2).

În medicină inovatia este imperativă. De la diagnosticarea în timp real bazată 
pe învățarea automată (AI)  până la dispozitivele mobile care urmăresc și transmit 
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datele pacienților de la distanță,  toate sunt în măsură să îmbunătățească semnifi-
cativ domeniul medical, să mențină o stare de sănătate bună, să reducă spitalizările 
și costurile aferente (3). Viziunea noastră Cardioscience, o companie privată care 
are obiectiv principal educația medicală, este putin diferită, noi vedem ca necesară 
o schimbare de direcție de la utilizarea tehnologiei pentru a dezvolta îngrijirile de 
specialitate și medicina de înaltă tehnologie, la focusarea pe utilizarea tehnologiei 
pentru a dezvolta prevenția primară.

Tot tehnologia este responsabilă de accesul sporit la smartphone-uri și inves-
tițiile de capital, așa încât numărul de „aplicații” de sănătate disponibile a explodat 
în ultimii ani. Un loc aparte îl deține telemedicina care este unul dintre sectoarele 
medicale dezvoltat cel mai mult în ultimii ani și maturitatea pieței de telemedicină 
din Europa reduce mult decalajul față de SUA, care este considerată a fi cea mai 
avansată în domeniu (4).

Smartphone-urile – utile pentru a crea sănătate
Pacienții își folosesc smartphone-urile pentru multe lucruri, dar nu atât cât ar pu-
tea pentru sănătate, în special pentru gestionarea bolilor cronice. În timp ce se lu-
crează semnificativ la dezvoltarea, validarea și evaluarea acestor aplicații, trebuie să 
descoperim căi inovative să folosim eficient aplicațiile în practica de zi cu zi și aici 
vorbim în special de inovare în educație și conștientizare. Tehnologia digitală în 
sănătate se extinde tot mai mult și integrarea aplicațiilor de sănătate în furnizarea 
de îngrijiri clinice va fi esențială atingănd potențiale nebănuite (5). Aceasta a fost 
abordarea noastră, eu și soțul meu care are o experiență semnificativă în educația 
medicală am înțeles că aceasta era metoda pentru a ne implica eficient în ceea ce 
înseamnă schimbarea comportamentelor alimentare nesănătoase o aplicație smart 
pentru telefon mobil. 

Dahna, aplicație smart pentru schimbarea comportamentelor alimentare
Ideea acestei aplicații a apărut spontan, în timpul unei sesiuni de cumpărături, mai 
precis în timp ce, eu și soțul meu ieșeam dintr-un supermarket, neplăcut impresio-
nați de alimentele ultra procesate existente în coșurile colegilor noștri de shopping, 
gândindu-ne ce util ar fi un instrument care să îți ofere extrem de rapid lista de 
cumpărături, de alimente sănătoase, cu exact cantitățile de care are fiecare nevoie, 
listă generată de meniuri sănătoase predefinite și luând în considerare un profil 
propriu metabolic. O aplicație de telefon utilă tuturor celor care doresc să aibă a 
viață activă și sănătoasă, ferită de boli cardiovasculare sau de alte boli non-trans-
misibile, dar și celor care vor să economisească timp prețios și bani. Fundamentul 
întregii construcții, întregului algoritm este reprezentat de recomandările ghidu-
rilor de practică medicală internațională. După cum vedeți subliniez importanța 
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componentei de expertiză medicală, componenta de învățare care poate crea încre-
dere pentru ca userii să fie atașati de un produs creat de experți.

Începând acest proiect inovativ care se numește Dahna, echipa noastră a pa-
riat pe faptul că putem încuraja oamenii prin tehnologie să mănânce mai 
bine, mai corect mai sanatos, mai durabil cu un cost minimal. Pentru că în 
principal problema se reduce la stimularea autoeducării. Misiunea Dahna este să 
învețe, să ajute oamenii să mănânce sănătos, să economisească bani și timp, astfel 
încât să poată trăi mai bine! Să schimbe modul în care oamenii mănânc, să schim-
be comportamente alimentare nesănătoase. Dahna crează planuri alimentare, me-
niuri zilnice personalizate având la baza expertiza cardiologilor și nutriționiștilor. 
În curând aplicația te va conecta la magazinul tău local pentru a găsi cele mai bune 
oferte pentru lista de alimente sau meniuri și a primi acasa sau acolo unde ai nevoie  
comanda generată. Acest instrument smart îți permite să ai un antrenor personal 
în alimentație sănătoasă care să conecteze sfaturile și expertiza medicală cu oferta 
alimentară a retailerilor  printr-o experienta plăcută de shopping. Iar acest mo-
del, un liant între expertiza clinicilor medicale integrată/corelată cu experiența de 
shopping, nu a fost pănă acum utilizat, și credem noi că poate avea un impact major 
în componenta de constientizare a riscurilor unei alimentatii nesanatoase. 

În acțiunile noastre de a promova cât mai mult aplicația Dahna am experimen-
tat din plin  variabilitatea ratei de adopție a unei tehnologii inovative. Știm în plan 
teoretic că în funcție de inovație, rata de adopție poate varia iar inovațiile care au un 
avantaje directe și vizibile sunt acceptate mai ușor și mai repede. Conceptul de măn-
care sănatoasă îl putem considera ca fiind o inovație preventivă (6). Rogers EM de-
scrie inovația preventivă ca o decizie adoptată acum pentru a scădea probabilitatea 
unui eveniment nedorit în viitor, aceste inovații preventive sunt mai greu de imple-
mentat din cauza faptului că avantajele apar în viitor, sau pentru unele persoane s-ar 
putea chiar să nu se întâmple de  exemplu în funcție de factori precum ereditatea, 
problemele tiroidiene oamenii pot suferi în continuare de boli asociate cu obezitatea 
chiar și cu o alimentație sănătoasă. Si cum poți anula această abordăre tip barieră? 
Oferind utilizatorilor de tehnologie avantaje imediate, cu beneficii concrete, diverse 
acțiuni pe care să le facă tehnologia în locul lor, în cazul aplicației Dahna să ofere 
meniuri gata concepute personalizate, să creeze instantaneu lista de cumpărături, 
sa poată fi livrate acasă meniurile și tot așa. Este abordarea pe care am ales-o noi, 
echipa Dahna  și nici așa nu este ușor, lucrăm din greu să schimbăm mentalități. 

Deși am putea spune că în ultimul an toate privirile sunt pe blockchain, pe im-
primare 3D, învățare automată, internet of things, cred că tehnologia va fi tendința 
decisivă  în contextul noului normal, generat de noul Coronavirus, doar ajutată de 
un factor cheie și anume schimbarea în comportamentul consumatorilor. Situația 
actuală ar trebui să ne pună față în față cu noi înșine si cu analiza modului în care 
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trăim și cum și ce mâncăm, să ne reinventăm relatia cu alimentația. Deși nu se vede, 
realitatea este că bolile de inimă, complicațiile diabetului și alte boli noncomunica-
bile ucid mult mai multe persoane decât virozele, fac mai multe victime decât acest 
temut nou coronavirus. 

Așezarea informațiilor personale în online va fi foarte curând noua normalita-
te. Tot prin tehnologie oamenii pot să devină din ce în ce mai confortabili cu idea de 
a împărtăși detalii despre viața lor  (sănătatea, modul de viata, obiceiuri) cu ajutorul 
tehnologiei, dar trebuie, noi cei care venim cu tehnologii inovative, să le căștigăm 
încrederea. Sănătatea alimentară digitală depinde de încredere pentru a avea suc-
ces. Refacerea și creșterea încrederii în sănătatea digitală cred că este o oportunitate 
și ar trebui să fie un obiectiv principal pentru toți furnizorii acestui ecosistem (7) . 
Doar pentru că tehnologia este disponibilă, asta nu înseamnă că, consumatorii sunt 
dispuși să o utilizeze. Adoptarea este indisolubil legată de tehnologie.  Este ușor de 
observat că nu mai avem aceeași relație nici cu gătitul, nici cu mâncarea pe care am 
avut-o cândva. Suntem în faza în care trebuie să reinventăm relația cu mancarea și 
gătitul. Și pentru asta avem nevoie de tehnologie, să dezvoltăm instrumente care 
să le permită oamenilor să învețe despre alimente, și totodată să reglementăm pro-
ducția de alimente. Este bine știut faptul că unul dintre cele mai bune moduri de 
a mânca mai sănătos este să gătești acasă. Dar în contextul în care timpul devine 
o resursă tot mai prețioasă, cu ritmul nostru de viață tot mai agitat cum găsești 
timpul acela? Și în această situațtie intervine tehnologia smart, o aplicație gratuită 
care în doar 5 minute de utilizare zilnică îți reduce timpul petrecut în bucătărie și la 
cumpărături la jumătate. De exemplu sâmbătă dimineața deschizi aplicația, te duci 
în lista cu meniuri și îți configurezi mesele pentru toată săptămâna, în funcție de 
preferințele tale și ale familiei. În numai 5 minute! La 11 ești deja în supermarket 
și, pe baza listei de cumpărături pe care o generează aplicația și din care ai scos ce 
ai deja în frigider, îți faci cumpărăturile rapid și fără să dai bani în plus. La 12, poți 
deja să îți vezi de viață și să ai un weekend frumos.

Instrumente inovatoare, cum ar fi de exemplu aragaze inteligente pot prelua 
sarcini importante și pot reduce timpul petrecut în bucătărie. Cuptorul Intelligent 
June poate anunța prin SMS atunci când preparatele sunt gătite aproape la perfec-
țiune și chiar vor oferi un flux video live pentru a monitoriza mâncarea de oriunde 
ai fi. Tehnologia viitorului ne va aduce și un robo-bucătar care va prepara meniurile 
sau imprimante 3D (8). Avantajul tehnologiei este că evoluează într-un ritm rapid 
iar în acest timp nu influențează doar modul în care suntem în relație cu mâncarea 
și o consumăm, ci dacă este aliatul unui management sănătos în tot procesul ali-
mentației, ne ajută să luăm deciziile cele mai bune și mai informate.

O dietă nesănatoasă scurtează mult viata. Vârsta a treia vine cu provocările 
ei, iar unul dintre mecanismele moleculare de bază ale îmbătrânirii este dezvol-
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tarea unei stări de inflamație cronice, de grad scăzut, denumită „inflamație” (9). 
Inflamația afectează multe organe, și este numitorul comun biologic al principale-
lor boli cronice legate de vârstă. Îmbunătățirea nutriției este o strategie eficientă 
pentru reducerea inflamării și, astfel, pentru a preveni și /sau a amâna debutul 
multor boli asociate dietei la vârsta a treia. Dieta mediteraneană a fost cercetată 
pe scară largă în foarte multe studii științifice pentru rolul său esențial, mai ales 
prin proprietățile antioxidante și antiinflamatoare, în gestionarea unei game lar-
gi de patologii cronice legate de vârstă, și mai ales reducerea tuturor cauzelor de 
mortalitate (10). O intervenție dietetică a unui model alimentar sănătos, asemă-
nător dietei mediteraneene care să vizeze recomandările dietetice ale populației 
îmbătrânite pentru a reduce inflamația, a optimiza sănătatea și calitatea vieții la 
adulții în vârstă europeni, este esențială. Putem avea în vedere consiliere dietetică 
individuală, poate chiar furnizarea de alimente sănătoase gratuite și un supliment 
de vitamina D și putem direcționa mai ușor aportul dietetic al populației 65+ către 
o dietă sănătoasă.

Natura hibridă și fragmentată a economiei românești a influenţat și influen-
ţează încă evoluţia filosofiei autohtone. Din păcate în România întâlnim frecvent 
abordarea fatalistă sunt bolnav pentru că am atins vărsta asta ...mai înaintată. Este 
important să convingem, să transmitem, să oferim multe instrumente tehnologice 
care să susțină realitatea că se poate trăi bine, într-o condiție de sănătate foarte 
bună până la o varstă foarte înaintată. Dar tehnologia pare că nu ajuge atăt de re-
pede la persoanele de vârsta a treia (11). Însă am fost și noi surprinși când, din 
experiența Dahna, am constatat că multe postări ale noastre din online  au impact 
crescut la persoanele peste 65 de ani, pentru că ne adresăm și acestei comunități co-
municând pe înțelesul lor. Din păcate în România nu sunt platforme digitale confi-
gurate special pentru această categorie de vârstă așa cum găsim tot mai des la nivel 
internațional, platforme care să mențină în contact comunități ale acestei vârste, 
să ofere cursuri de bază de instruire pentru instrumente inovatoare digitale, cu linii 
directe de consultanță, aici vom putea veni cu schimbări și în România.

Revenind la cadrul general, universul nostru alimentar s-a schimbat dramatic 
de-a lungul anilor și prin introducerea așa-numitelor alimente hiper palatabile (12) 
care sunt concepute în mod conștient în așa fel încât să ofere recompense gustative 
suplimentare față de alimentele tradiționale, cum ar fi legumele, fructele, nucile, 
generând produse cu un nivel crescut de grăsimi, zahăr, arome și aditivi alimentari. 
Un alt impact al tehnologiei îl regăsim din păcate acum cu efect negativ, în tot ceea 
ce înseamnă supraconsum. Chiar dacă dietele noastre moderne prin absurd nu ar 
fi de vină pentru bolile noastre moderne de obezitate, boli de inimă și de boli auto-
imune sau cancer, am putea cu ușurință să murim de foame  dacă vom continua cu 
acest supraconsum și sperăm ca tehnologia și inovația să-și facă simțită prezența 
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în urmatoarea revoluție alimentară ce ar trebui să răspundă la aceeași întrebare ca 
și prima: cum construim o ofertă durabilă de hrană? (13)

Tot mai multe studii demonstrează că o răceala banală, diabetul și bolile de 
inimă pot fi prevenite sau chiar in unele cazuri tratate prin alimentele pe care le 
consumăm. Mâncarea este medicament și este foarte important cum îl adminis-
trăm. Cu ajutorul tehnologiei ne putem asuma responsabilități asupra produselor 
alimentare pentru ca ele să fie într-un raport echilibrat cu beneficiile vitale de  să-
nătate pe care le oferă...Să asigurăm tuturor persoanelor, indiferent de venituri, 
rasă sau localizare, accesul la alimentele potrivite fiecăruia, personalizate și într-o 
relație sănătoasă și cu cât mai puține riscuri. Comportamentele alimentare nesă-
nătoase reprezintă clar o problemă dar nu este insurmontabilă (14). Indiscutabil 
tehnologia poate ușura efortul programelor educaționale pentru ca tot mai mulți 
oameni să facă alegeri de dietă sănatoasă.
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Special

Spitalul României în care SE POATE

Oana Gheorghiu 

Un Spital care să le ofere îngrijire la standardele Europei de Vest, un Spital în care 
să nu mai fie nevoiți să împartă două toalete și un duș la capăt de hol, atunci când 
imunitatea lor este aproape inexistentă, în cazul copiilor cu patologii oncologice, 
de exemplu; un Spital în care să nu stea înghesuiți cu părinții în saloane de 4 sau 6 
paturi, cu părinții dormind pe scaune sau pe jos, un Spital care să le ofere spații de 
joacă, de recreere pentru viața pe care și-o petrec aici, care uneori poate însemna 
luni sau chiar ani; un Spital cu circuite medicale și care să respecte protocoalele 
în vigoare; un Spital în care să poată mânca omenește, să se poată juca, să-și facă 
lecțiile, unde să-și trăiască copilăria, în timp ce se luptă cu bolile necruțătoare de 
care suferă. 

Un Spital pentru copii, care să aducă speranță și putere și adulților
Un Spital în care medicii să aibă toate resursele necesare (echipamente, aparatură, 
infrastructură, training, resurse umane etc.) pentru ca la finalul zilei să se poată 
uita în ochii părinților celor mici și să le spună, cu sinceritate, că au făcut tot ceea ce 
le-a stat în putință pentru micuțul lor; un Spital în care să fie respectate circuitele 
medicale și protocoalele Organizației Mondiale a Sănătății, acele protocoale care 
salvează vieți, oricât de banale ar părea la început – cum este protocolul mâinilor 
curate; un Spital unde personalul medical să-și poată practica meseria pe care a 
ales-o cu demnitate și cu corectitudine; un Spital care să fie cu adevărat un campus 
de îngrijire, unde medicii să aibă spații dedicate învățării, perfecționării, predării 
altora; un Spital care să-i provoace să fie mai buni și nu doar să-i resemneze că nu 
poate fi nimic schimbat într-un sistem blocat de peste treizeci de ani. 

În România se construiește un Spital pentru copii, în care pacienții să fie tratați 
cu demnitate. 

Un Spital în care părinții să simtă că sunt într-o echipă cu medicul, că sunt 
parteneri de ștafetă pentru viața copilului lor, că aleargă împreună și că, atunci 
când unul obosește, celălalt preia; un Spital în care să nu te simți umilit, lipsit de 
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demnitate, fără nicio putere doar pentru că ai un copil bolnav; un Spital în care să 
primești o îmbrățișare și să ai suportul psihologic necesar pentru a înfrunta cea 
mai grea perioadă din viața unui părinte – lupta pentru sănătatea sau chiar pentru 
viața copilului tău; un Spital în care să te poți odihni într-un pat, să ai acces la o 
baie și la un duș cald și poate la un spațiu de cazare mai intim, unde să nu te simți 
dezrădăcinat de tot ce înseamnă ideea de acasă sau de familie; un Spital în care să 
primești informații clare, să nu aștepți să vezi „ce-o vrea Dumnezeu”; un Spital în 
care copilul tău să aibă acces la toate procedurile care i-ar putea salva viața. 

Nimic din scenariul de până acum nu pare ieșit din comun. Un Spital, așa cum 
se construiesc în toată lumea, pentru cei care sunt dezavantajați de soartă. Scena-
riul este pus într-o cu totul altă lumină când analizezi puțin contextul mai larg și 
afli că în România, un astfel de Spital nu a mai fost construit de mai bine de cin-
cezeci de ani și că cel care se ridică acum nu este construit de Statul Român prin 
vreuna din instituțiile lui responsabile, ci este construit de societatea civilă, exclu-
siv din donații. Da, în momentul de față, în România, peste 300.000 de oameni și 
peste 4.000 de companii construiesc un Spital, după standardele Europei de Vest, 
din eforturile proprii, și la inițiativa asociației Dăruiește Viață. 

De ce construiește societatea civilă un Spital? Este o întrebare pe care o primim 
foarte des, la Dăruiește Viață. Primul meu răspuns este: din frustrare. Pentru că 
românii s-au săturat să li se spună că nu se poate, că nu pot face o diferență, că nu 
au nicio putere, că există un sistem-caracatiță care nu poate fi urnit. Oamenii s-au 
săturat să vadă că, rând pe rând, în ultimii treizeci de ani, cei aleși să-i conducă și să 
se îngrijească de binele nostru comun, servesc mai degrabă alte interese, interese 
personale sau interese de partid, că în toate funcțiile care iau decizii ce influențează 
o țară întreagă sunt promovați oameni incompetenți, fără cunoștințe și fără abili-
tăți în domeniul pe care îl servesc. Românii s-au săturat de corupția și nepotismul 
care au paralizat sistemele și instituțiile publice, de lipsa de asumare și de lipsta 
totală de responsabilitate a celor care ar trebui să lucreze pentru noi, cetățenii. Oa-
menii s-au săturat să tot aștepte să se mai întâmple ceva. Așteptarea a însemnat 
ajungerea aproape de colaps a mai multor sisteme din România, inclusiv sistemul 
medical – nu există infrastructură la nivel național, spitalele funcționează în clădiri 
vechi de treizeci de ani, fără circuite medicale, fără condiții de bază, precum toale-
tele în salon – se întâmplă la Spitalul Marie Curie din București, cel mai mare spital 
de urgență pentru copii din Românis și în zeci de alte spitale din toată țara. 

Din această frustrare a luat naștere și inițiativa #NoiFacemUnSpital – inițiati-
vă pe care am numit-o astfel tocmai pentru a ne fi mai ușor să le explicăm autorită-
ților care este amploarea acestui proiect. Într-unul din momentele în care vorbeam 
public despre proiect, un reprezentant al unei instituții publice a încercat să mini-
mizeze această inițiativă – susținând că este doar o anexă a Spitalului Marie Curie. 
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Nu, a fost răspunsul nostru categoric – noi, toți cei care vrem să dăm o șansă la 
viață copiilor cu boli grave din România, construim un Spital. 

Concret, #NoiFacemUnSpital a luat naștere din dorința de a da o șansă în plus 
la viață copiilor bolnavi de cancer de pe secția de onco-pediatrie a Spitalului Marie 
Curie din București. Aici, treizeci de copii, împreună cu părinții lor împart doar 
două toalete la capăt de hol și un duș. Șaizeci de suflete, atât cât este capacitatea 
secției, sunt înghesuite în câteva saloane, cu trei sau patru paturi,cu  un hol lat de 
doar un metru și jumătate, fără acces la nicio altă sursă de recreere. Aici părinții își 
păzesc copiii de pe un scaun sau un colț de pat și se luptă cu mâinile goale în fața 
unei boli necruțătoare. Aici copiii, deja încercați de soartă, își văd colegii de salon în 
cele mai dificile situații, în timpul curelor de chimioterapie, și se gândesc dacă vor 
putea trece și ei peste următoarea. Aici nu se poate vorbi despre standardele de tra-
tament în onco-pediatrie, atâta timp cât acești copii împart o baie, în momentele în 
care corpurile lor nu mai au imunitate pentru a lupta cu infecțiile.  

„Nu putem noi face un Spital?”
După numeroase proiecte implementate în țară, Dăruiește Viață a ajuns și la Spi-
talul Marie Curie. Ne doream să modernizăm și să aducem la standarde secția de 
onco-pediatrie, lucru care presupunea inclusiv adăugarea de toalete în camere (un 
element atât de simplu, dacă stai să te gândești). Clădirea însă nu ne permitea acest 
lucru – Spitalul Marie Curie a fost construit în anii ’70, de către statul polonez și a 
fost donat statului român pentru a servi drept maternitate. „Nu se poate face ceea 
ce vă doriți voi” – ne-a spus arhitecta proiectului, Raluca Șoaită, după îndelungi 
analize. „Ar trebui făcută tubulatură pe afară, lipită de clădire și ar fi o treabă de 
mântuială” – a continuat ea. „Bine, dar ce soluție ne propui?”, am întrebat noi. „Mai 
bine ridicați de la zero o clădire și vă asigurați că totul este făcut în standarde”. Se 
întâmpla în 2015. Zis și făcut – mai mult ironic, decât realist, ne-am spus noi: „Nu 
putem noi face un Spital?”.

Mulți au spus că este o nebunie și că este un vis imposibil chiar și pentru noi, 
care ne încăpățânasem, încă din 2009 să credem că putem schimba ceva. Anul 2009 
a fost pentru mine și pentru Carmen Uscatu, alături de care am fondat asociația 
Dăruiește Viață, anul în care ne-am dat seama de două lucruri fundamentale, care 
aveam să influențeze decisiv inițiativa #NoiFacemUnSpital. Primul a fost acela că 
nu putem sta deoparte atunci când vedem suferința celorlalți și că este de datoria 
noastră morală să facem tot ce ne stă în putere pentru a ajuta. Al doilea a fost fap-
tul că am înțeles că noi, oamenii simpli, avem infinită putere în putere în relația cu 
autoritățile și că dacă ești suficient de  perseverent, de determinat, de informat și 
un pic « nebun » nimic nu-ți poate sta în cale. Și totul a pornit de la un e-mail, un 
e-mail care ne-a schimbat viața amândurora. 
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În martie 2009, într-o dimineață obișnuită la birou, am primit un e-mail. Era 
un e-mail de la o agenție de turism de la care cumpărasem, cu câteva luni în urma 
bilete de vacanță, în care o mamă își striga disperarea – lupta pentru viața sin-
gurului ei copil, un băiat de 18 ani. Dragoș, acesta era numele tânărului, fusese 
diagnosticat cu leucemie. Era internat la Spitalul Colțea și dintr-un băiat frumos, 
rămăseseră doar doi ochi mari, expresivi și o mână de om de doar 45 de kg la 1,8 
metri înălțime. Aveam să-i cunosc pe Dragoș și pe mama lui (pe care nu-i știam 
absolut deloc) câteva săptămâni mai târziu. Băiatul meu avea opt ani atunci și am 
încercat să mă pun pe cât posibil în pielea mamei lui Dragoș. Ce aș fi făcut eu? Cum 
aș putea acum să o ajut? Aveau nevoie de 150.000 de euro pentru  un transplant 
de celule stem în străinătate, pentru că Statul Român nu deconta acest tratament 
sau găsise multiple încrengături birocratice prin care aștepta, practic, ca Dragoș 
să piară până aprobau dosarul medical trimis la Ministerul Sănătății. După zeci de 
telefoane date la Casa de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătății și Direcția de 
Sănătate Publică și după trei zile de pasat între cele trei instituții, am aflat că noi, 
românii, nu suntem asigurați pentru niciun fel de transplant, nici de celule stem 
și nici de organe și că singura speranță ar fi fost un Ordin de Ministru (50/2004) 
care permitea  efectuarea în străinătate a intervențiilor  nedecontate de Casa de 
Asigurări de Sănătate și care nu pot fi făcute în țară. Însă, dosarul lui Dragoș se 
pierduse pe drumul dintre Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii (a cărui viză, 
în mod absurd, era necesară)  și Guvern care trebuia să emită un Ordin de Guvern 
pentru alocarea fondurilor.  Dosarul lui Dragoș aștepta într-un sertar ca Dragoș să 
nu mai aibă nevoie de transplant. 

Am fost revoltate, iar singura soluție la care ne-am gândit pentru a-l ajuta de 
Dragoș să trăiască a fost să ieșim în stradă, într-o mișcare de guerillă. Am contactat 
oameni care să ne sprijine, am trimis sute de emailuri cunoscuților, tuturor oame-
nilor politici și persoanelor publice pe care le admiram – am prins un răspuns de la 
Tudor Chirilă, care ne-a încurajat să mergem la Primărie și să obținem autorizație 
pentru un protest. Am ajuns la Primăria Capitalei în aprilie, am fost plimbate pe la 
patru uși, până am decis că trebuie să mergem peste Sorin Oprescu, primarul de la 
acea vreme, pentru a ne asculta. Strigam pentru viața unui adolescent care nu mai 
avea putere să strige pentru sine. Nu am reușit să intrăm în birou, dar am fost în-
tâmpinate de asistenta personală a primarului, care probabil a empatizat cu cauza 
noastră și ne-a îndrumat să ajungem în fața comisiei care aproba manifestațiile în 
aer liber. Am scris o cerere pe genunchi și am cerut abolirea pedepsei cu moartea în 
România. Am trecut peste ironiile membrilor comisiei care ne-au spus că pedeapsa 
cu moartea fusese abolită la Revoluția din 1989. Știam că nu este așa. Știam că sta-
tul român prin incompetența și nepăsarea sa îl condamna pe Dragoș la moarte și 
alți opt tineri, despre care aflasem între timp că erau în aceeași situație.  
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După mai multe runde de negocieri cu comisia, am primit avizul de protest și 
amenințarea că vom răspunde penal pentru tot ceea ce se va întâmpla la protest. 
Aveam 24 de ore să organizăm totul. Ne-am mobilizat prietenii, au venit câțiva din-
tre colegii lui Dragoș, în ciuda interdicțiilor de la conducerea școlii, care aștepta o 
aprobare de la inspectorat pentru a ne ajuta să salvăm o viață. Era încă o dată când 
viața lui Dragoș era negociată pe hârtii. Înainte de miting am primit un telefon prin 
care eram informate că se va aproba dosarul și îndemnate să oprim manifestația. 
Am refuzat. Erau sute de alți oamenii în situația asta. Mai multe televiziuni au aco-
perit subiectul, iar a doua zi Ministerul Sănătății aprobase deja opt dosare pentru 
transplant în afara țării, inclusiv pe al lui Dragoș. Obținusem o mică victorie, dar 
nu era de ajuns – după transplant organismul lui Dragoș, plin de infecții luate din 
spitalele din România, a cedat și adolescentul a pierdut lupta. În plus, am primit în 
jur de 300 de mailuri, după ce Paula Herlo, Senior Reporter la PRO TV, a difuzat un 
material despre lupta noastră pentru acest caz. Toți cereau ajutor și erau în situații 
similare. 

Atunci am decis că nu putem sta nepăsătoare, că trebuie să facem ceva. Am 
fondat o asociație și am decis să strângem fonduri pentru a investi în infrastructu-
ra spitalicească din România, pentru a le oferi o șansă la tratament aici, bolnavilor 
de cancer. Din 2011 se poate face transplant de celule stem în România și datorită 
faptului că asociația pe care am înființat-o a construit 20 de camere sterile cu fon-
durile strânse din donații de la persoane fizice și companii, triplând astfel capaci-
tatea de transplant a României. Am construit primul laborator de diagnosticare în 
profunzime a cancerului limfatic, la Timișoara,  și am dotat un laborator similar 
la  Institutul Clinic Fundeni. Am renovat secții de oncologie pediatrică de adulți și 
de copii în  București, Timișoara, Brașov și Cluj. Am dotat câteva zeci de spitale cu 
echipamente medicale și am dus bătălii cu Ministerul Sănătății pentru finanțarea 
diagnosticării cancerului limfatic și pentru medicamentele oncologice.  În total, în 
primii opt ani ai asociației, am investit peste șase milioane de euro în spitalele din 
România, bani strânși de la oamenii și de la companiile care, spunem noi, fac parte 
din România care arată ce se poate. 

Aceeași oameni, care vor să arate că se poate, sunt oamenii care ne-au susținut 
de la început cu inițiativa #NoiFacemUnSpital. Printre ei, Paula Herlo, Tudor Chiri-
lă și Alex Dima și zecile de mii de români care au donat pentru ridicarea Spitalului. 
Am început timid, am plănuit să construim doar o clinică de oncologie pediatrică 
de trei etaje, dar am extins proiectul la șase etaje și apoi la două clădiri. Pentru că 
nevoile cadrelor medicale, ale pacienților și ale românilor ne-au arătat că este nevo-
ie. Astăzi proiectul Spitalului, înseamnă reconstrucția de la zero a întregului Spital 
Marie Curie și crearea Primului Spital Național de Copii pentru Cancer, Traumă și 
Boli Grave – Spitalul la standarde europene, un Spital care va salva vieți. 
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Am început campania de strângere de fonduri în anul 2015 și am arătat pas 
cu pas cum s-a ridicat construcția și unde am ajuns. Donatorii au văzut deodată 
cu noi, într-un Jurnal de Spital ce se întâmplă cu donațiile lor, cum se ridică prima 
clădire, de nouă niveluri, care sunt specialiștii care lucrează la proiect și care sunt 
soluțiile pe care le adoptăm. Pentru prima dată, oamenii care au donat au simțit că 
fac un lucru care schimbă vieți, că pun o cărămidă la temelia unui proiect care nu 
există doar pe hârtie, care e viu și care se înalță văzând cu ochii. Pentru prima dată, 
donatorii au început să vadă că se poate, că în țara lui nu-se-poate, ei, prin forța 
colectivă pot arăta că se poate și pot mișca lucrurile înainte. „Să nu se ia nimeni de 
cărămida mea. Eu țin la ea și este foarte importantă pentru mine.” – este, poate, cel 
mai emoționant mesaj pe care l-am primit de la un donator. Semn că atașamentul 
său pentru proiect este imens – semn că simte că acest proiect îi aparține și este 
modul său de a-și lăsa amprenta în lumea în care trăiește. 

Ce a reușit să facă inițiativa #NoiFacemUnSpital a fost să readucă speranța 
și încrederea în forțele proprii – iar acesta este un lucru imposibil de devalorizat. 
A arătat că dacă ai un vis și suficientă determinare îl poți face să se împlinească, 
atâta timp cât acționezi pragmatic, coerent și corect. Mobilizarea societății civile 
în jurul acestui proiect, nu vine atât de mult din modul nostru de a convinge, ci din 
conștientizarea oamenilor că „împreună” are o forță mult mai mare decât suntem 
obișuiți să îi atribuim. Această mobilizare are la bază nevoia noastră, ca societate, 
de a ne strânge în jurul unei cauze despre care simțim că ne dă un sens, un scop 
mai presus de activitatea noastră zilnică, un lucru în care să credem. Este, poate, 
eterna căutare a sensului individual, reflectată în nevoile stringente ale societății 
în care trăim. 

#NoiFacemUnSpital – fenomen social
#NoiFacemUnSpital este un fenomen social și este un test pentru fiecare dintre 
noi, cei care am pus o cărămidă la ridicarea lui. Pentru că, pe de o parte, noul Spital 
va reflecta poate, mai mult decât oricare alt loc, felul în care noi, ca și comunitate, 
vrem să ne continuăm viața – obiceiurile, felul în care ne raportăm unii la alții, 
susținerea pe care ne-o oferim. Spitalul va fi o oglindă a acestei societăți civile im-
plicate, care vrea să arate că se poate. Pe de altă parte, Spitalul va fi doar bulgărele de 
zăpadă care începe să se rostogolească la vale pentru a crea o avalanșă a schimbării 
în sistemul medical din România – el nu poate fi în sine avalanșa, ci poate servi ca 
model de bună practică pentru un sistem demult depășit și pentru niște instituții 
publice care nu se mai pot ascunde în spatele studiilor de fezabilitate, a hârtiilor 
și a dosarelor, ci trebuie să facă. Spitalul ridicat de noi toți va fi cel mai important 
instrument de presiune pe autoritățile competente – dovada vie că lucrurile pot fi 
făcute așa cum se vede doar în Europa de Vest și că, ținând cont de resursele neli-



1010 / Caiet documentar 5 Calitatea vieții

mitate pe care le au, nu mai există niciun motiv pentru a nu replica acest model și 
în alte orașe din țară. 

Până atunci însă, continuăm lucrul la acest proiect. Finalizăm prima clădire 
care va deservi secțiile de oncologie, chirurgie pediatrică, neurochirurgie, radiotera-
pie (pentru prima dată în România pentru copiii mai mici de 12 ani), bloc operator 
și terapie intensivă. În paralel, continuăm planurile pentru cea de-a doua clădire, 
care va găzdui toate celelalte secții ale Spitalului Marie Curie și gândim un plan 
pentru actuala clădire. Toți cei care vor să afle mai multe detalii sau vor să pună o 
cărămidă pot intra pe site-ul nostru, www.daruiesteviata.ro, însă, atenționez asu-
pra atașamentului – din rezultatele de până acum este clar că o dată ce investești o 
cărămidă creezi o legătură pe viață cu #NoiFacemUnSpital. 

 



4) EDUCAȚIE FIZICĂ PENTRU SĂNĂTATE

A) SPORTUL COMUNITAR COLABORATIV

Sportul în societate și calitatea vieții. Perspective globale

Roxana Țărmurean

Sportul este unul dintre vectorii principali de sănătate și bunăstare ai unui popor. 
Fie că vorbim despre sănătatea fizică sau mentală, la nivel de individ, sau despre 
sănătatea organică și funcțională, sportul este unul dintre mecanismele esențiale 
ale stabilității funcționale și calității vieții unei colectivități. 

Valențele educative, sociale, recreaționale, filozofice sau militare au reprezen-
tat baza unor principii străvechi, întâlnite în politicile practicate de grecii antici 
sau romani, perpetuate de-a lungul istoriei sub forme diferite. În cultura contem-
porană, se atribuie sportului dedicat maselor valențe sociologice multiple în zona 
recreațională, fiind apreciat ca un vector important de  divertisment, dezvoltare a 
personalității și relaxare1.

Sportul ca activitate de divertisment sau relaxare este regăsită la un nivel di-
rect proporțional cu gradul de dezvoltare al țării, prin raportare la venituri, timp 
liber, educație. Natura, volumul și calitatea activității sportive non-profesioniste, 
desfășurate în scop recreațional, pentru divertisment sau menținerea sănătății 
poate fi astfel un indicator definitoriu pentru calitatea vieții unui stat, date fiind 
rolurile esențiale ale sportului la nivel social și al sănătății publice. Prin interme-
diul multiplelor sale funcționalități de dezvoltare individuală și socială, a repre-
zentat încă din cele mai vechi timpuri și reprezintă și astăzi un factor integrator 
și de coeziune, în special în sfera categoriilor sociale marginalizate2. Categoriile 
minoritare, neintegrate social sau cu potențial redus de integrare regăsesc astfel 
încă o punte integratoare, care asigură o transcendere ușoară, fără efort, între ca-
tegorii sau clase sociale, bazat în prezent pe criteriul popularității sau ascensiunii 
materiale rapide. 

1 Joffre Dumazedier, 1971 apud Sport şi societate. Introducere în sociologia sportului, Adrian Hatos, 
Editura Universităţii din Oradea, 2002, ISBN 973-613-069-X, pp. 8-9.

2 The Civilizing Process, Norbert Elias, Oxford University Press, Oxford, 1978 apud Sport şi soci-
etate. Introducere în sociologia sportului, Adrian Hatos, Editura Universităţii din Oradea, 2002, ISBN 
973-613-069-X, p. 7.
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În prezent, majoritatea statelor dezvoltate sau în curs de dezvoltare, care acor-
dă o atenție sportului și calității vieții populației, creează axe directe între sport și 
sănătate, sport și incluziune socială, sport și stabilitate individuală sau colectivă. 
Cultivarea sentimentelor de coeziune și identitate, ca suport constitutiv al indivi-
dului, atât din punct de vedere psihologic, cât și social, susțin o identitate comună, 
la orice nivel, fie că vorbim despre așezare rurală, școală, organizație sau despre 
grupuri mai mari la nivel de oraș, stat, grup sau chiar clasă socială.

Sportul și politicile abordate în diverse state și politici statale.
Indiferent de modelul statal practicat sau de politicile de politică internă sau exter-
nă, viziunile abordate de statele dezvoltate sau în curs de dezvoltare acordă sportu-
lui importanța cuvenită prin viziuni și strategii ample, construite pe segmente de 
timp relevante, adaptate nevoilor și evoluției societății.  Mai jos o sinteză a patru 
exemple statale diferite ca structură sau strategie, din zone geografice și culturi di-
ferite, pentru a putea obține un set de concluzii prin raportare la situația României, 
în context istoric și astăzi. 

Canada. Guvernul canadian a început să acorde o importanță crescută spor-
tului la finalul anilor ’50, observând potențialul acestuia de a genera sentimente 
de mândrie națională, unitate și identitate. În urma rezultatelor slabe la jocurile 
olimpice din această perioadă, precum și gradului crescut de sedentarism ca urma-
re a urbanizării și industrializării masive, au fost adoptate politici de promovare a 
bunăstării fizice și a sportului amator, precum și a sportului de performanță (Bill 
C-131 adoptată în 1961). Un act normativ benefic care însă nu a putut oferi o di-
recție foarte clară din pricina scopului său prea larg3. Astfel, în anii ’70-’80 a început 
să se pună acceptul în mod special pe sportul de performanță, ceea ce a condus la 
un interes scăzut și o rată de participare mică a populației obișnuite la activități 
sportive.

Dezbateri intense pe tema sportului și a ceea ce reprezintă acesta pentru cul-
tura canadiană au fost reluate de la începutul anilor ’90, atunci când, pe fondul re-
ducerii timpului dedicat muncii, rata de participare la activitățile sportive a avut o 
creștere semnificativă. Cu toate acestea, rata de participare a continuat pe un trend 
descendent ca urmare a diversificării intereselor, costurilor crescute, îmbătrânirii 
populației4. Acest fond a condus, pentru prima oară în anul anul 2002, la adoptarea 
politicii naționale pentru sport a Canadei (Canadian Sport Policy), ce acoperea un 
ciclu de 10 ani. De asemenea, legea din 1961 a fost înlocuită cu Bill-C12 în anul 
2003 (Legea activității fizice și sportului), care se axează pe cinci principii esențiale, și 

3 Participation in Sport: International Policy Perspectives, Matthew NicholsonRussell HoyeBarrie 
Houlihan, 2010, Routledge, ISBN 9781135265731, p. 287.

4 http://www.mtc.gov.on.ca/en/sport/sport/EScan_SportCanadaFinal.pdf 
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anume: recunoașterea faptului că activitatea fizică și sportul sunt părți integrante 
ale culturii și societății canadiene și a aceluia că produc beneficii în ceea ce privește 
sănătatea, coeziunea socială, dualitatea lingvistică, activitatea economică, diversi-
tatea culturală și calitatea vieții; creșterea gradului de conștientizare a canadieni-
lor cu privire la beneficiile semnificative ale activității fizice și practicării sportului; 
încurajarea și suportul canadienilor în creșterea nivelului lor de activitate fizică și 
a participării lor la sport; promovarea activității fizice și a sportului; cooperarea 
dintre diferitele guverne și comunitățile sportive din sectorul privat în promovarea 
activității fizice și a sportului.

În acest nou cadru, canadienii au adoptat mai multe politici specifice dedicate 
dezvoltării unei vieți sportive și menținerea acesteia în toate etapele vieții, prin 
programe precum Canadian Sport for Life / Long-Term Athlete Development (2009) 
sau Children’s Fitness Tax Credit (introdusă în 2007 la nivel federal și eliminată din 
majoritatea provinciilor începând cu anul 2017, cu excepția Manitoba și Yukon, 
care o mențin în continuare). Children’s Fitness Tax Credit acorda posibilitatea pă-
rinților care își înscriau copiii la activități de menținere / îmbunătățire a activității 
fizice de a-și deduce din taxele datorate către stat sume de până la 500$(CAD) sau 
chiar 1000$(CAD) în anumite situații.

Noile politici naționale având drept cadru general Canadian Sport Policy adop-
tată în 2012 pentru un nou ciclu de 10 ani pun accentul cu precădere pe un sport 
mai sigur, pe asigurarea egalității de gen și prevenirea discriminării, integrarea 
persoanelor cu dizabilități, alfabetizarea fizică și dezvoltarea unui set de valori și 
principii sănătoase în materie de sport și activitate fizică. Prin cinci obiective gene-
rale, politica actuală urmărește să crească numărul și diversitatea canadienilor care 
participă la sport, canalizându-se pe introducerea în sport, sportul de agrement, 
sportul competitiv, sportul de înaltă performanță și sportul pentru dezvoltare, uti-
lizat ca instrument de dezvoltare socială și economică și de promovare a valorilor 
pozitive, atât la nivel intern, cât și extern.

SUA. Statele Unite au o tradiție cunoscută în sportul școlar și universitar, dez-
voltat de o manieră aparte față de modelele pe care le regăsim în alte state. Deși 
necentralizat la nivel federal, există mai multe organizații la nivel național care gu-
vernează acest sport (cea mai importantă fiind NCAA – National Collegiate Athle-
tic Association), astfel că sportul universitar din diverse state americane intră sub 
aceleași tipare și reguli similare. Cu toate acestea, fiecare stat poate aplica propriile 
metode de guvernare, exemplul cel mai recent și semnificativ pentru sportivi fiind 
acela al statului California care a adoptat în 2019 o lege ce va intra în vigoare de la 1 
ianuarie 2023 prin care permite studenților să obțină beneficii de la terți prin valo-
rificarea numelui și imaginii lor și să își angajeze agenți ce îi pot reprezenta. Această 
nouă lege a condus la o schimbare de perspectivă și la nivelul NCAA care a anunțat 
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de curând schimbarea regulilor pentru 2020-2021 în sensul permiterii sportivilor 
de a-și valorifica imaginea de manieră remunerată.

Tot acest sistem construit de manieră profesionistă în jurul sportivilor impli-
cați (deși calificați ca și sportivi amatori) creează un sistem concentrat, foarte bine 
definit la un anumit nivel, care se va canaliza însă numai pe o anumită plajă de 
vârste și pe o anumită categorie de studenți care se ridică la nivelul necesar com-
petiției5. Astfel, un număr foarte mare de persoane, chiar din rândul tinerilor, se 
regăsesc în afara acestui sistem care promovează de o manieră extrem de eficientă 
sportul pe un anumit segment. 

În ceea ce privește sportul pentru toți, statul federal a intervenit foarte pu-
țin, existând la nivelul guvernului federal programe și inițiative punctuale care 
promovează în general activitatea fizică sub orice formă, de o manieră mult mai 
accesibilă și prietenoasă. Se pune accentul pe activități fizice nu neapărat în echi-
valență totală cu conceptul de sport, ca răspuns la tendința crescută de obezitate 
și sedentarism, pe de o parte, și ca formă de promovare a activității fizice și sub 
formă militară, fiind o tendință de interes ca reminiscență istorică din perioada 
Războiului Rece6.

Cu toate că sportul rămâne condus în principal de sectorul privat și meca-
nismele economiei de piață, există la nivel federal un set de programe și acțiuni 
promovate de manieră neintervenționistă, mai degrabă ca un set de reguli, prin 
intermediul President’s Council for Physical Fitness and Sport (PCPFS) sau al Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC), două dintre agențiile ce se regăsesc sub US 
Department for Health and Human Service, care promovează direct sau indirect 
sportul de masă.

PCPFS a promovat în ultimii ani mai multe programe care vizează segmen-
te mai largi ale populației, prin Strategia Națională a Sportului pentru Tineret și 
printr-un set de recomandări și inițiative care vizează sportul la toate vârstele și 
pentru toate categoriile de persoane. Cel mai recent set de recomandări adresate 
populației vizează subiecte noi precum beneficiile pentru sănătate legate de sănă-
tatea creierului, cancer și leziuni prin cădere, beneficiile imediate și pe termen mai 
lung pentru modul în care oamenii simt, funcționează și dorm, beneficiile în rândul 
adulților în vârstă și al persoanelor cu afecțiuni cronice, riscurile comportamentu-
lui sedentar și legătura acestora cu activitatea fizică, îndrumări pentru copiii pre-
școlari (vârste între 3 și 5 ani), eliminarea cerinței ca activitatea fizică a adulților 
să aibă loc în atacuri de cel puțin 10 minute și strategii testate care pot fi utilizate 
pentru a obține populația mai activă7.

5 Participation in Sport: International Policy Perspectives, Matthew Nicholson, Russell Hoye, Barrie 
Houlihan, 2010, Routledge, ISBN 9781135265731, p. 280.

6 idem, p. 269.
7 https://www.hhs.gov/fitness/be-active/physical-activity-guidelines-for-americans/index.html 
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Sportul american rămâne însă preponderent condus de mecanismele pieței li-
bere, aceste inițiative și recomandări propuse la nivel guvernamental fiind promo-
vate și utilizate ca vehicul de organizații private. Acesta este un factor important 
care influențează rata participării la activități sportive. În acest sens, un sondaj din 
anul 2019 realizat de Institutul Aspen, în colaborare cu Utah State University, a 
colectat informații de la 1.032 de adulți din toate cele 50 de state ai căror copii au 
practicat sport; părinții ai căror copii nu au practicat sau au fost obligați să renun-
țe, nu au fost reprezentați. În 2015, aproximativ unul din trei părinți (32%) din 
gospodării care câștigă mai puțin de 50.000 de dolari pe an le-a spus cercetătorilor 
că sportul costă prea mult și îngreunează participarea copilului lor în continuare. 
Acest lucru este comparat cu unul din șase părinți (16%) din gospodăriile care fac 
50.000 de dolari pe an sau mai mulți care au spus același lucru. Sondajul anual re-
alizat de Asociația Industriei Sportului și Fitness-ului (SFIA) din 2018 a constatat 
că 33,4% dintre copiii cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani din familii cu 25.000 USD 
sau mai puțin erau inactivi fizic, comparativ cu doar 9,9% dintre copiii din familii 
cu venituri mai mari de 100.000 USD8.

Ungaria. După patru decenii de socialism în care sportul era axat pe elite și 
rolul preponderent politic sau diplomatic al acestuia, a urmat o perioadă de mai 
mulți ani după 1990 în care Ungaria a încercat reinventarea sportului, prin politici 
adoptate pe termen scurt, care au produs rezultate pe termen scurt, nefiind satis-
făcătoare la nivel de politică de stat. Între inițiative, s-au construit 450 de săli de 
sport în cadrul școlilor și universităților, au fost dezvoltate programe pentru per-
soanele cu dizabilități și pentru susținerea talentelor în sport, cu un enorm suport 
financiar, dar acestea nu au condus la rezultatele scontate9.

În 2007 a fost pregătit un amplu document de politici în cadrul Sport XXI. 
Strategia sportivă națională (Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia10), care stabilește 
strategiile pe termen scurt și lung ale sportului din Ungaria, pentru perioada 2007-
2020. Această strategie pune sportul în slujba atingerii unor foarte importante 
obiective sociale, respectiv: menținerea sănătății, promovarea educației, dezvolta-
rea personalității, clădirea comunității, integrarea socială11.

În scopul de a contribui la o societate mai sănătoasă, Legea CCIV din 2011 pri-
vind educația publică națională (2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről), 
insistă asupra importanței organizării cursurilor de educație fizică și a altor pro-
grame sportive în școli. Legea introduce cinci ore de educație fizică pe săptămână. 

8 https://assets.aspeninstitute.org/content/uploads/2019/10/2019_SOP_National_Final.pdf 
9 Participation in Sport: International Policy Perspectives, Matthew Nicholson, Russell Hoye, Barrie 

Houlihan, 2010, Routledge, ISBN 9781135265731, pp. 108-110.
10 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110484.156866 
11 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/73-sport-youth-fit-

ness-and-physical-activity-hungary
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Aceasta prevede că în zilele de școală, când există educație teoretică generală sau 
tehnică, școala trebuie să organizeze educație fizică zilnică sub forma a cel puțin 
unei ore de educație fizică pe zi. Multe școli semnează acorduri de cooperare cu 
diferite cluburi, în baza unor inițiative locale, de obicei realizate cu ajutorul autori-
tăților locale.

Pe lângă școli și cluburi sportive, există diverse programe pentru promovarea 
exercițiilor fizice regulate, sprijinul copiilor și al adulților să opteze pentru sport, 
integrarea sportului în viața de zi cu zi a tinerilor. Scopul este de a sprijini sportu-
rile competitive și de agrement și de a promova un stil de viață sănătos (Marele se-
lecționer sportiv (Nagy Sportágválasztó), Ziua provocării (Kihívás Napja), Săptămâna 
Europeană a Sportului organizată de Consiliul European ș.a.).

Pentru a coopera cu instituțiile de învățământ superior, guvernul a fondat 
Bursa Maghiară a Stelelor Sportive (Magyar Sportcsillagok Ösztöndíja). Scopul său 
este de a sprijini acei studenți sportivi care studiază în învățământul superior și 
au rezultate deosebite, cu șansa de a fi campioni europeni, campioni mondiali sau 
olimpici în timpul studiilor. Sprijinul lunar este cuprins între 120 și 140 de mii 
de forinți (între 390 și 775 EUR). Ajută sportivii și femeile sportive să obțină un 
nivel mai înalt de educație în anii în care sunt participanți activi. În anul școlar 
2016/2017, peste 200 de sportivi și parasportivi din aproape 20 de ramuri de sport 
au obținut bursa12.

China. În ultimele două decenii, cu precădere după Jocurile Olimpice la Bei-
jing din 2008, China a început rebalansarea componentei politice cu aceea econo-
mică a sportului, văzut ca un vehicul de putere internă importantă, acum din mai 
multe perspective decât din cele istorice. Guvernul chinez a început să acorde în 
ultimii ani o importanță mult mai mare sportului de masă și sportului în general, 
industrie ce a căpătat și un sens economic, mânat de obținerea de profit și de avan-
sul tehnologic în cultura populară, nu numai de conotația diplomatică și politică pe 
care o avea prin promovarea și susținerea de către stat a elitelor și a sportului de 
performanță ca pașaport ce asigura o proiecție neimpusă a Chinei în comunitatea 
internațională.

Cu ocazia Jocurilor Olimpice din 2008, China a început însă să prețuiască la ni-
velul viziunii statale și celelalte roluri pe care le poate avea sportul, implementând 
treptat diverse politici ce promovează bunăstarea fizică prin sport pentru toți.

Esența gândirii și preceptele care au stat la baza acestei noi paradigme sunt 
rezumate excelent în următoarele cuvinte ale profesorului universitar chinez Jie 
Zhang13: “Pe măsură ce economia mondială continuă să se dezvolte și nivelul de viață 

12 Idem. 
13 Jie Zhang, “Reality and Dilemma: The Development of China’s Sports Industry since the Imple-

mentation of the Reform and Opening Up Policy,” International Journal of the History of Sport 32, 
no. 8 (2015): 1085–1097 apud “The Changing National and Political Role of Chinese Sports: 1949-
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material continuă să crească, consumul de sport a devenit un element important al chel-
tuielilor în urmărirea nevoilor culturale. Industria sportului a câștigat din ce în ce mai 
multă atenție din partea statului, a societății și a publicului și a fost văzută din ce în ce 
mai mult ca o „industrie de răsărit” a secolului XXI.” 

Se acordă astfel o importanță crescută (deși nu principală ca politică de stat) 
creșterii bunăstării fizice a populației prin sport, de natură a conduce și la o creștere 
a calității vieții. Cele trei idei esențiale regăsite în raportul de țară al premierului 
chinez Li Keqiang din 201814:

•  o populație mai sănătoasă înseamnă reducerea costurilor cu sănătatea cu 
trilioane

•  mai multă activitate fizică înseamnă mai mult consum intern
•  o populație mai sănătoasă este o populație mai fericită
Astfel, guvernul chinez înțelege să dezvolte industria sportului ca parte a unui 

program mai vast care vizează, între altele, creșterea consumului intern și rebalan-
sarea economiei Chinei în sensul relaxării poziției sale în raport cu activitatea de 
producție și exporturi. În această acțiune, China înțelege să pună un accent sporit 
pe creșterea economică, prin promovarea consumului de servicii în industriile we-
ll-being (turism, cultură, sport, sănătate, îngrijirea seniorilor, educație și pregătire), 
să acorde o importanță sporită noilor tehnologii (AI, big data) în maximizarea altor 
industrii, între care și sportul, investind atât în programe de stat, la care cetățenii 
pot avea acces în mod gratuit sau în schimbul unor taxe foarte reduse, dar și prin 
sprijinul inițiativelor private.

Sportul și calitatea vieții. Situația actuală a României și modele de urmat.
Indiferent de sistemul de guvernare sau fundalul istoric, atât în modelele ana-
lizate mai sus, cât și în general în statele care au dezvoltat politici funcționale 
în domeniul sportului, se observă o diversificare a tendințelor și punerea unui 
accent deosebit pe sănătatea individului și percepția acestuia asupra sportului și 
a activității fizice în general, prin raportare la bunăstarea sa individuală, rezulta-
tele și performanța în sport nemaifiind văzute ca obiective principale ale statului, 
ci ca efecte implicite ale unui sistem care încearcă să pună în centru individul și 
nevoile sale.

O viziune inter- și trans-generațională este mai mult decât de dorit, sportul 
și condiția fizică fiind deprinse într-un proces de durată, care poate dura întreaga 
viață. Așa cum observăm la modelul canadian, se pune un accent deosebit pe al-
fabetizarea sportivă a populației, pe înțelegerea în esență a rolului și beneficiilor 

2016”, Matthew Bryan Haugen în Asian Studies https://www.asianstudies.org/wp-content/uploads/
the-changing-national-and-political-role-of-chinese-sports-1949-2016.pdf 

14 The Future Direction of China’s Sports Policy, Mark Dreyer, 12.03.2008, http://chinasportsinsi-
der.com/2018/03/12/future-direction-chinas-sports-policy/ 
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sportului, continuarea printr-o viață activă fiind o consecință implicită în multe 
cazuri. Se pune accent pe realizarea de activități fizice cu plăcere și ca activitate 
ce vine natural, zilnic, prin introducerea unui număr crescut al orelor de educa-
ție fizică și sport în școală, sens în care Ungaria este un exemplu interesant, prin 
introducerea de activități fizice în fiecare zi a săptămânii, cu cinci ore de sport pe 
săptămână. Perfecționarea sau cel puțin menținerea stării fizice este important să 
fie susținută la vârste școlare, în parametri relevanți pentru fiecare etapă cu dez-
voltarea aptitudinilor fizice în scopul de a urma parcursul relevant la vârstă adultă 
(serviciu militar / poliție, muncă fizică / de producție sau ocupații care nu presupun 
efort fizic, dar care se bucură de cultura fizică a individului cu efecte pozitive  în 
materie de disciplină și sănătate cultivate încă de la vârste fragede). Identificarea și 
dezvoltarea veleităților native, prin implicarea în activități sportive cât mai variate, 
testarea aptitudinilor, efectuarea de măsurători biometrice sunt instrumente care 
pot participa activ la cultivarea unei reale educații sportive, nu numai bifarea unor 
activități impuse.

Pentru realizarea unor astfel de obiective, trecerea trebuie să fie una graduală, 
bazată pe o strategie complexă, care să acopere și situația preșcolarilor, sens în care 
pot fi urmărite noua ideologie urmată și de modelul american, care pune accent 
inclusiv pe vârste foarte fragede în educația sportivă – fiind vizați în mod expres 
copiii între 3 și 5 ani. Prin aceasta se poate realiza dezvoltarea unei culturi și edu-
cații fizice de la vârste fragede, prin organizarea acestora în instituții preșcolare 
cu profil specific / cu activități fizice în proporții determinante pentru imprimarea 
unei culturi a sportului de la o vârstă relevantă.

Este de asemenea extrem de importantă promovarea activităților sportive fa-
miliale, cu acces liber sau cât mai accesibil, pentru dezvoltarea unei culturi fizice a 
copiilor și menținerea coeziunii și a nucleului familial. Menținerea unei legături in-
ter-generaționale reprezintă o componentă esențială a sănătății și bunăstării atât a 
celor mai tineri, dar și a persoanelor vârstnice, cărora le profită nu numai efectul de 
incluziune obținut, dar și beneficiile enorme asupra stării generale, fizice și psihice. 
De asemenea, cultivarea și dezvoltarea unor factori de coeziune prin sport, lipsa de 
apartenență prin pierderea identității sportive a cluburilor istorice și inexistența 
unei continuități la nivel identitar în practicarea și urmărirea actului sportiv fiind 
probleme actuale, care diluează sentimentul de unitate și coeziune pe care îl pro-
movează sportul în orice cultură.

Tendințe utile și necesare pe care le regăsim atât în modelul american sau cel 
aflat în curs de dezvoltare în China este aceea de dezvoltare și suport ale industrii-
lor adiacente (turism, marketing, sănătate etc.), respectiv aceea a dezvoltării spor-
tului și culturii sportului cu ajutorul unor vehicule extrinseci, precum tehnologia. 
Aceste direcții sunt esențiale, mai ales în noile tendințe ale societății, însă numai 
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condiționat de îmbinarea acestora cu principiile tradiționale promovate de Cou-
bertin care asociază sportul cu “calmul, filozofia, sănătatea și frumusețea”15 în de-
trimentul sportului asociat la nivel principial obținerii de profit sau susținerii unor 
aparențe nefundamentate.

15 Joffre Dumazedier, 1971 apud Sport şi societate. Introducere în sociologia sportului, Adrian Ha-
tos, Editura Universităţii din Oradea, 2002, ISBN 973-613-069-X, p. 11.



Sportul de masă în viitor – afară sau în casă, la televizor?

Mihai Covaliu

În ultimii 20 de ani, lumea în care trăim a înregistrat un salt tehnologic imen. Sun-
tem în fața unei probleme existențiale și suntem datori să răspundem unor între-
bări:

Întrebare despre viitor: vrem să ne mai mișcăm sau vrem să fim mișcați?
Cum vrem să ne trăim viitorul: vrem să ne mai mișcăm sau vrem să fim mișcați, ca 
obiectele, cu ajutorul tehnologiei? Cine va deține controlul în viitor: oamenii sau 
roboții? Ce alegem: să conducem noi mașinile sau mașinile să ne conducă pe noi?

Cineva spunea că, pentru a fi pregătit în viitor, cel mai bine este să creezi chiar 
tu acel viitor. Este de preferat un viitor bazat pe mișcare fizică, în aer liber, și, bine-
înțeles, cu suport tehnologic în funcție de nivelul fiecărui individ.

Viața pe care majoritatea dintre noi a trăit-o până acum, ne permitea tuturor 
să facem mișcare oriunde și oricând – fie că eram pe „maidan”, în fața blocului, la un 
șotron sau ne jucam „prinselea”, fie că mergeam în curtea unei școli (în afara orelor 
din program) și jucam fotbal sau în parcuri unde găseam terenuri de volei, handbal, 
baschet sau tenis și ne plimbam pe alei cu rolele, bicicleta sau patinele cu rotile. În 
egală măsură, cei care aveau un ștrand, un lac sau un râu în apropiere, nu ezitau să 
meargă „la scăldat”, când soarele era de partea lor.

Orele de educație fizică și sport de la școală erau printre cele mai aprecia-
te și așteptate cu nerăbdare pentru jocuri, întreceri și testarea abilităților fizice. 
Decizia de a te perfecționa la un club sportiv era una simplă, având la îndemână 
multe locuri din care puteai alege. Cu alte cuvinte, sportul era la îndemâna oricui 
și oricând.

Odată cu trecerea timpului, posibilitatea de a face astfel de lucruri s-a diminu-
at – „maidanele” nu mai există sau au devenit nesigure, curtea școlii stă închisă în 
afara orelor de program, iar în parcuri în locurile de joacă au fost ridicate mari clă-
diri din beton. Dacă vrei să joci un meci de fotbal cu prietenii , pe un teren sintetic 
, trebuie să plătești. 
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În același timp, digitalizarea și ecranele din ce in ce mai slim au început să cap-
teze tot mai mult atenția tinerilor care au devenit mai pufoși , reținându-i în casă, 
iar dacă , ies afară, merg „teleghidați” cu ochii în ecran. 

Mijloacele de transport (mașinile personale, transportul în comun) și dispo-
zitivele electrice (waveboard-urile, trotinetele și bicicletele electrice) au luat locul 
tradiționalului mers pe jos. Toată lumea este din ce în ce mai puțin dispusă să facă 
efort.

Având în vedere aceste modificări survenite, la nivel internațional s-a pus ac-
centul din ce în ce mai mult pe importanța sportului ca modalitate de optimizare a 
stării de sănătate, integrare socială, educare a populației cu scopul de a adera la un 
stil de viață activ și de a preveni riscul dezvoltării unor boli cardiovasculare, diabet 
etc.

Activitatea sportivă – drept uman
Organizația Mondială a Sănătății recomandă practicarea unei activități sportive 
zilnice pentru adulți 30 de minute, iar pentru copii 60 de minute, pentru a reduce 
riscul apariției obezității și altor boli menționate anterior. Comitetul Internațional 
Olimpic a introdus în Charta Olimpică în anul 2007, mai multe modificări, printre 
acestea enumerându-se activitatea sportivă ca reprezentând un drept uman, acest 
lucru însemnând că orice persoană trebuie să aibă posibilitatea de a practica un 
sport, fără discriminări de niciun fel și în spiritul olimpic, care presupune fairplay, 
solidaritate, unitate.

De asemenea, Comisia Europeană a adoptat tot în anul 2007, Carta Albă a Spor-
tului European, document în care prezintă principiile ce stau la baza adoptării poli-
ticilor adecvate în domeniul sportului (European Commission, White Paper on Sport, 
2007). Parlamentul European a contribuit cu adoptarea unei rezoluții, tot în anul 
2007, prin care a statuat că educația fizică este văzută ca o materie școlară obliga-
torie, ce are rolul de a se ocupa cu dezvoltarea capacităților fizice și a încrederii în 
sine a elevilor, fapt ce va avea un impact pozitiv asupra realizării unei serii largi de 
activități. (European Parliament Resolution on the Role of Sport in Education, 2007).

În demersul sprijinirii sportului de masă la nivel european, un pas important îl 
reprezintă introducerea în Tratatul de la Lisabona din 2008, a articolului 165, care 
permite Uniunii Europene competențe în politici din domeniul sportului. (Conso-
lidated Versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functio-
ning of the European Union, Official Journal of the European Union).

Un dolar investit în sport economisește trei dolari în sistemul medical
Un studiu făcut în SUA ne informează asupra faptului că prin investirea unui dolar 
în activitățile fizice (în timp și echipament), se economisesc 3,2$ în sistemul me-
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dical. Activitățile fizice individuale au dus la economisirea a 500$ pe an în materie 
de costuri medicale, conform statisticilor din 1998 (World Health Organisation, 
Health and Development through Physical Activity and Sport, 2003).

Un alt document important, Eurobarometrul emis de Comisia Europeană (Eu-
ropean Commission, Eurobarometer – Sport and Physical Activity, March 2014) ne 
indică faptul că 60% din populația României nu practică deloc activități sportive.

Astfel, urmare a celor menționate mai sus, constatăm că mulți factori decizio-
nali internaționali și europeni subliniază importanța dezvoltării sportului și activi-
tăților fizice de masă, indiferent de gradul de dezvoltare al societății.

Cum punem România în mișcare?
Și atunci ne întrebăm cum ar putea arăta oare viitorul sportului de masă în Româ-
nia? Cum îi vom putea motiva pe copii, adulții, vârstnicii să aleagă mișcarea?

Sportul aduce numeroase beneficii, atât la nivelul stării generale de sănătate 
al corpului uman – din punct de vedere fizic și psihic, precum și la nivelul său de 
valori, influențând în mod pozitiv anumite atitudini și aptitudini, ca spiritul de 
echipă, comunicarea, toleranța, disciplina, respectul față de reguli și adversari, fair-
play-ul etc.

Putem privi cu nostalgie către trecut, dar trebuie să ne concentrăm pentru ce 
soluții putem găsi pentru viitor. Cu siguranță va trebui să ne adaptăm la noile con-
diții în care ne vom afla. Va trebui să introducem campanii de informare pentru 
educarea tuturor cetățenilor privind beneficiile și importanța practicării sportului 
sau a unor activități fizice. Elaborarea și implementarea unei campanii naționale 
pentru promovarea sportului de masă trebuie făcută împreună cu toți factorii de-
cizionali din sport din România – Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul 
Olimpic și Sportiv Român, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății,  federațiile 
sportive naționale , cluburile etc. - , prin toate mijloacele posibile, cu precădere prin 
intermediul a tot ceea ce înseamnă „online”. Ca exemple, putem oferi următoarele: 
de la crearea unor filmulețe interactive, provocări lansate de către actuali eroi din 
sport, până la ore de educație fizică cu mari campioni , modele de urmat pentru 
copii din  România.

Trebuie să subliniem faptul că sportul nu acceptă discriminarea. Astfel, o stra-
tegie trebuie să cuprindă includerea tuturor categoriilor sociale care să poată parti-
cipa liber la sport – persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, minorități etnice, 
familii tinere, grupuri defavorizate etc., precum și includerea tuturor categoriilor 
de vârstă – preșcolari, școlari, adolescenți, studenți, tineri, adulți, persoane în vâr-
stă. Categoriile enumerate în urmă, pot deveni adevărate modele pentru generația 
nouă. Un copil care vede în propria familie că sportul nu lipsește din rutina zilnică, 
va avea, cu siguranță, un stil de viață activ. În legătură cu persoanele cu dizabilități, 
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fundația Special Olympics din România este gata să ajute cu multe proiecte în ve-
derea integrării acestora prin intermediul sportului.

O altă categorie de persoane care trebuie încurajate sunt voluntarii. Românii 
au fost mereu implicați în competiții de mare anvergură, precum Campionate Eu-
ropene sau Campionate Mondiale, la toate nivelurile de vârstă, ce s-au desfășurat 
la noi în țară, lucru ce îi determină să rămână apropiați fenomenului sportiv. În 
ceea ce privește sportul practicat la școală, va fi nevoie de metode noi de predare, 
creative și atractive pentru cei mici pentru a-i angrena în activități de mișcare, încă 
de la grădiniță, pentru a-i pregăti pentru viitor.

Ministerul Educației are un rol foarte important în ceea ce privește implemen-
tarea unei strategii de pregătire a copiilor pentru viitor. Unitățile de învățământ 
dețin resursele pentru acest viitor, și ne referim la resursa umană - profesorul de 
educație fizică și sport, elevul, și la resursa timp - o resursă neprețuită (ora de sport), 
care, în prezent, nu este valorificată. De asemenea, resursa materială este (sau ar 
trebui să fie) la un standard stas, conform perioadei de studiu în care se află copilul.

Lumea reală și lumea virtuală, conectate prin sport
Sunt destule exemple de baze sportive moderne, iar aplicațiile online ne vor ajuta 
să facem maparea zonelor unde se poate face sport și, implicit, conectarea celor 
două lumi existente: lumea reală și lumea virtuală.

Jocurile online aflate pe suport tehnologic cu senzori ce identifică mișcarea pot 
funcționa ca simulatoare pentru diferite sporturi pentru care spațiul de acasă este 
suficient să permită practicarea lor (măcar parțială), sub atenta îndrumare a unui 
specialist care preia datele fiecărui „antrenament” de acest tip, complementar celui 
executat la sală sau pe teren.

Proiectul „Sportul se joacă”, model de bună practică pentru dezvoltarea 
sportului de masă 
Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) în parteneriat cu Institutul ASPEN 
România și BCR dezvoltă un proiect care vine în întâmpinarea acestei noi provocări 
în fața căreia ne regăsim - CUM PREGĂTIM VIITORUL SPORTULUI?  și  oferă un 
exemplu puternic în cadrul căruia domeniul privat se implică în dezvoltarea spor-
tului de masă,  lărgirea bazei de selecție pentru descoperirea viitorilor performeri.

Proiectul „SPORTUL SE JOACĂ” vine în sprijinul creării unui viitor în care co-
piii sunt alfabetizați din punct de vedere fizic, au dorința de a face sport, cunosc 
mai multe discipline sportive și aleg singuri ceea ce pot și ceea ce doresc să facă, sub 
atenta îndrumare a specialiștilor.

Beneficiarii acestor măsuri vor fi, în primul rând, oamenii de lângă noi care vor 
duce o viață mai sănătoasă, iar în al doilea rând,  România, care va avea mai puțini 
oameni cu probleme de sănătate . 
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Sportul de performanță va avea o bază mai mare de selecție și va determina un 
potențial mai mare în descoperirea viitorilor campioni.

Însă, cel mai important este să-i determinăm pe copii să iubească mișcarea, 
competiția, să aibă dorința ca azi să fie mai buni ca ieri, să știe de mici care sunt 
beneficiile practicării activităților sportive, să cunoască atât ei, cât și părinții sau 
bunicii lor, valoarea dictonului latin MENS SANA IN CORPORE SANO, ce transcen-
de timpul, fiind la fel de actual atât astăzi, mâine, precum și peste 100 de ani.
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Cum regândim sportul pentru toți? De la Daciada,  
la un festival sportiv modern cu suport privat?

Justin Ștefan

Definiția unor noțiuni
Pentru cititorii care nu sunt familiarizați cu modul în care este definit „sportul” 
la nivel internațional, european și național, am considerat de cuviință să facem la 
început o trecere în revistă a acestor definiții. 

Potrivit primului articol al Cartei Internaționale a Educației Fizice, Activității 
Fizice și Sportului: „Orice ființă umană are un drept fundamental la educație fizică, ac-
tivitate fizică și sport, fără discriminare pe bază de etnie, gen, orientare sexuală, limbă, 
religie, opinie politică sau de altă natură, naționalitate, origine socială, proprietate sau 
pe orice altă bază.”1. 

La nivel internațional există un consens în privința definirii „sportului” după 
modelul propus în Carta Europeană a Sportului, adoptată în 24 septembrie 1992 
de Consiliul de Miniștri din cadrul Consiliului Europei2. Potrivit art. 2 par. 1 lit. a) 
din Cartă: „Sportul desemnează toate formele de activitate fizică care, prin participare 
ocazională sau organizată, vizează exprimarea sau îmbunătățirea aptitudinilor fizice și 
a bunăstării mentale, formarea de relații sociale sau obținerea de rezulte în competiții la 
toate nivelurile”.

La nivelul Uniunii Europene, cu ocazia elaborării în anul 2007 a Cartei Albe 
privind Sportul, Comisia Comunităților Europene a decis să utilizeze în cuprinsul 

1   Adoptată în 1978 de către UNESCO, Carta a fost considerată inovatoare la acea vreme deoarece 
a fost primul document al ONU, bazat pe drepturi, care a statuat că: „practicarea educației fizice și a 
sportului este un drept fundamentale pentru toți”. Carta nu are forță obligatorie pentru statele semnata-
re, dar se remarcă prin fixarea obiectivelor UNESCO referitoare la dezvoltarea sportului. Dreptul de a 
participa la sport al fiecărui individ a fost reglementat anterior în cadrul Cartei Europene a Sportului 
pentru Toți adoptată de Consiliul Europei în 1976. 

2   Carta stabilește un cadru comun european pentru dezvoltarea sportului, fundamentat pe no-
țiunile de democrație pluralistă, preeminența dreptului și a drepturilor omului și pe principiile etice 
enunțate în Codul de Etică Sportivă. Guvernele semnatare ale Cartei s-au angajat să le ofere cetățeni-
lor lor, în cooperare cu mișcarea sportivă, posibilitatea practicării sportului în condiții bune. Potrivit 
Cartei, sportul trebuie să fie un drept accesibil tuturor, permițând-le tuturor tinerilor să-și dezvolte 
aptitudinile de bază și să poată practica sportul între-un mediu sigur și sănătos. 
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documentului definiția din Carta Europeană a Sportului: „Din motive de claritate 
și simplitate, în prezenta Cartă Albă privind Sportul se va utiliza definiția ’sportului’ 
care a fost stabilită de Consiliul Europei”. De asemenea, în cuprinsul materialelor 
elaborate de alte organizații internaționale, cum ar fi, de exemplu, Organizația 
Mondială a Sănătății, este folosită tot definiția oferită „sportului” de către Consi-
liul Europei.

De altfel și legiuitorul român a avut în vedere aceeași definiție la momentul 
elaborării Legii nr. 69/2000 a Educației Fizice și Sportului, care definește „educația 
fizică și sportul”, la art. 1 alin. (2), după cum urmează: „Toate formele de activitate 
fizică menite, printr-o participare organizată sau independentă, să exprime sau să ame-
lioreze condiția fizică și confortul spiritual, să stabilească relații sociale civilizate și să 
conducă la obținerea de rezultate în competiții de orice nivel.”.

Pe parcursul articolului nostru, ori de câte ori vom face referire la noțiunea de 
„sport” sau de „activitate sportivă”, vom avea în vedere definiția din Carta Europea-
nă a Sportului. Din considerente de exhaustivitate, pentru a acoperi toată gama de 
definiții stabilite pentru noțiunea de „sport”, trebuie să amintim și definiția dată de 
UNESCO acestei noțiuni: „Toate formele de activitate fizică care contribuie la pregăti-
rea fizică, bunăstarea mentală și interacțiunea socială, cum ar fi joaca, recreerea, sportul 
organizat sau competiționale ori sporturile și jocurile naționale”3.

În privința noțiunii de „sportul pentru toți”, am preferat să împrumutăm chiar 
conceptul formulat pentru prima oară de Consiliul Europei în 1966, referindu-se 
la „politicile menite să extindă beneficiile sportului la cât mai multe persoane posibile”. 

Noțiunea de „dezvoltare a sportului” desemnează ansamblul integrat de po-
litici, procese și practici implicate în furnizarea oportunităților pentru practicarea 
activităților sportive și a unor experiențe pozitive prin intermediul acestora4.

Înțelegerea contextului actual 
Am folosit Eurobarometru-ul publicat în anul 2018 de Comisia Europeană pentru 
a înțelege mai bine contextul în care ne aflăm în privința participării la activitățile 
sportive. Cifrele sunt îngrijorătoare! Potrivit studiului 63% dintre români nu par-
ticipă niciodată la exerciții sau activități sportive, față de 46% cât este media de 
neparticipare la nivel european. În privința frecvenței participării în alte activități 
fizice în afara sportului (cum ar fi deplasarea cu bicicleta dintr-un loc în altul, dan-
sul sau grădinăritul), 51% dintre români nu participă niciodată la astfel de activi-
tăți, față de 35% cât reprezintă media europeană. În privința sedentarismului, 64% 
dintre români petrec mai mult de 2 ore și 30 de minute stând jos. 

3   Această definiție a „sportului” a fost formulată de către Inter-Agency Task Force on Sport for 
Development and Peace;

4   KEVIN HYLTON (ed.), Sport Development. Policy, process and practice, Routledge, 2013, 
p. 2;
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Lipsa de timp reprezintă principala barieră în practicarea mișcării sau a activi-
tăților sportive, 50% dintre români invocând acest motiv (față de 40% cât reprezin-
tă media europeană). Lipsa motivării sau a interesului (18%) și lipsa infrastructurii 
necesare în apropierea locuinței (13%, față de 3% cât este media europeană) repre-
zintă alte bariere importante în calea practicării sportului. 

Pentru perioada 2017-2020 următoarele subiecte-cheie au fost propuse în 
atenția statelor membre ale Uniunii Europene5:

Integritatea sportului, în special promovarea bunei guvernanțe, inclusiv prote-
jarea minorilor, caracterul specific al sportului, combaterea corupției și a aranjării 
meciurilor, precum și lupta împotriva dopajului;

Dimensiunea economică a sportului, în special inovarea în sport și sportul și 
piața unică digitală;

Sportul și societatea, în special incluziunea socială, rolul antrenorilor, educația 
în cadrul sportului și prin sport, sportul și sănătatea, sportul și mediul înconjură-
tor și sportul și mass-media, precum și diplomația sportivă. 

Obiectivele de mai sus au mai mult un caracter aspirațional, iar implementarea 
lor la nivel național lasă de dorit, cât timp rezultatele Eurobarometrului din 2018 
înregistrate de România sunt mai proaste decât cele din 2014. Spre exemplu, rata 
de neparticipare în cadrul exercițiilor și activităților sportive a crescut cu 3%. Toto-
dată, în privința frecvenței participării la alte activități fizice în afara sportului, rata 
de neparticipare a crescut cu 15%, față de 2014. 

Raportându-ne la elementele-cheie de la nivelul politicii Uniunii Europene 
enunțate mai sus, cât și la rezultatele consemnate prin Eurobarometrul din 2018, 
putem concluziona că reformele din sportul românesc, chiar dacă am accepta că 
există – au fost minime, participarea și performanțele continuând să scadă drama-
tic la toate sporturile. Motivele sunt multiple, dar în opinia mea ne aflăm în prezen-
ța disoluției de facto a autorităților publice și a multor federații sportive naționale 
ca urmare a incompetenței personalului promovat de cele mai multe ori din cu totul 
alte rațiuni decât cele privind competența profesională. Totodată, lipsa înțelegerii 
contextului actual, dar și a contextului istoric, socio-cultural și economic în care se 
găsește sportul românesc, reprezintă elemente care determină un blocaj în privința 
strategiei de dezvoltare, a asumării de obiective și a acțiunilor concrete. 

Prezentarea contextului istoric, socio-cultural și economic în care se află 
sportul românesc
Sportul joacă un rol social important: locuri de muncă, divertisment, fuga din co-
tidian, îmbunătățirea stării de bine fizice și mentale, crearea și susținerea senti-

5   A se vedea în acest sens Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor 
membre , reuniți în cadrul Consiliului, privind Planul de lucru al Uniunii Europene pentru 
sport (1 iulie 2017 – 31 decembrie 2020) – (2017/C 189/02) disponibilă la adresa de internet 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:42017Y0615(01)&from=EN 
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mentului de apartenență la comunitatea locală/regională/națională, reprezintă 
beneficiile majore pe care acest fenomen le aduce societății. Cei care controlează 
practicarea și dezvoltarea sportului la nivel național pot beneficia de o putere reală, 
pe care o pot folosi pentru a contribui la asigurarea stării de bine a întregii popula-
ții. Sportul, ca fenomen socio-cultural se află într-o strânsă legătură cu alte dome-
nii precum educație, sănătate, servicii sociale, planificare urbanistică, conservarea 
naturii, servicii de agrement. 

Vom pleca în demersul nostru de analiză, delimitând subiectul articolului, re-
spectiv sportul pentru toți de sportul de elită, demers dificil într-o anumită măsu-
ră deoarece cele două dimensiuni ale sportului sunt interconectate. Spre exemplu, 
creșterea participării la nivelul sportului pentru toți contribuie la posibilitatea de a 
descoperi mai multe talente pentru zona sportului de elită. De aceea, se impune ca 
statul să colaboreze cu organizațiile care guvernează sportul (federații naționale) 
pentru a obține cel mai ridicat nivel de participare și, în același timp, cel mai înalt 
nivel de dezvoltare a abilităților sportive și, pe cale de consecință, cel mai ridicat ni-
vel de performanță. Ne vom apleca și asupra contextului în care se găsește sportul 
pentru toți la acest moment în România, prin scăderea nivelului de participare, a 
lipsei oportunităților de practicare, etc. 

Dezvoltarea sportului este influențată de circumstanțele istorice, precum și de 
ideologia și instrumentele politice folosite de o anumită societate pentru a asigura 
cetățenilor săi o viață mai bună. De aceea, sistemele de dezvoltare a sportului au 
caracter complex și trebuie să țină cont întotdeauna de trăsăturile specifice ale unui 
popor. Trebuie să luăm în considerare mentalitățile și caracterul poporului nostru. 
Caracterizarea lui Drăghicescu, „rasă occidentală cu obiceiuri orientale”6, s-ar putea să 
fie în continuare valabilă.  În acest context, noțiunea de „implementare a celor mai 
bune practici” poate produce deservicii în lipsa unei înțelegeri profunde a contextu-
lui în care operează dezvoltarea sportului. Aceste deservicii sunt generate și de o 
abordare care se oprește de multe ori în zona abstractă, fiind nevoie de o ilustrare 
cu fapte a tuturor afirmațiilor făcute. 

Trebuie să înțelegem care este rolul statului în domeniul sportului, precum și 
contextul istoric, economic și socio-cultural care modelează trăsăturile și compor-
tamentele autorităților publice și organizațiilor sportive, cât și ale indivizilor care 
le compun. 

Nu a existat întotdeauna o separare între sportul de masă și sportul de eli-
tă. Societățile pre-capitaliste, precum și statele din societățile socialiste, precum 
URSS, vedeau sportul ca o activitate pentru toți cetățenii. Sportul era și un mijloc 
de a controla populația prin intermediul unor activități sănătoase, necesare din ra-

6   D. DRĂGHICESCU, Din psihologia poporului român, București, Librăria Leon Alcalay, 1907, 
p. 542.
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țiuni militare și de producție. Încă din timpuri străvechi, liderii naționali din China, 
Egipt, India, Grecia și alte civilizații stimulau masele în vederea practicării exerci-
țiilor fizice pentru diferite scopuri. Acestea includeau scopuri militare, menținerea 
sănătății, obținerea excelenței, participare religioasă și culturală. În ultimele secole, 
cel mai comun motiv pentru pregătirea fizică era pregătirea pentru război. Așa au 
stat lucrurile și în timpul războiului rece, când extinderea sportului de masă era 
motivată de pregătirea pentru un eventual război, iar extinderea sportului de elită 
reflecta lupta pentru supremația ideologică în cadrul competiției globale. 

Dezvoltarea rapidă a sportului în cea de-a doua parte a secolului trecut se află 
într-o legătură strânsă cu Războiul Rece, ceea ce ne determină să avem în vedere 
în cadrul analizei noastre separarea Europei între cele două blocuri politice de la 
acea vreme: Europa Vestică și legăturile ei cu NATO și Europa Estică strâns legată 
de Pactul de la Varșovia. Toate țările implicate în cadrul acestui conflict au folosit 
sportul pentru a-și promova agendele socio-politice, întocmai cum făcuseră statele 
fasciste și, mai ales Germania nazistă, cu câteva decenii mai înainte, prin crearea 
unei puternice legături între sport și ideologia politică.  Această separare a avut 
o mare influența asupra mecanismelor de dezvoltare a sportului în cadrul 
celor două blocuri. 

Totodată, dezvoltarea mijloacelor de comunicare în masă și explozia tehnologi-
că de la momentul anilor 60, au avut o contribuție importantă în extinderea indus-
triei sportului la nivel global și apariția a numeroase oportunități de afaceri în sport. 

În cadrul Pactului de la Varșovia erau incluse următoarele țări: Albania, Bul-
garia, Cehoslovacia (astăzi Cehia și Slovacia), Republica Democrată Germană, 
Ungaria, Polonia, România și URSS. Acest bloc a inclus-o inițial și pe Iugoslavia 
(Bosnia-Herțegovina, Croația, Kosovo, Macedonia, Muntenegru, Serbia și Slove-
nia). Aceste țări formau Blocul estic sau comunist.

Europa vestică cuprindea țările situate la vest de țările Corinei de Fier, respec-
tiv țările europene membre ale NATO (cu excepția Turciei), precum și țările neutre. 
Toate aceste țări erau aliate cu SUA și formau Blocul vestic sau capitalist. Așadar, 
în acest bloc erau incluse: Germania, Franța, Marea Britaniei, Belgia, Danemarca, 
Irlanda, Grecia, Spania, Italia, Luxemburg, Olanda, Austria, Portugalia, Finlanda, 
Suedia, Islanda, Norvegia și Elveția. 

Un rol important în dezvoltarea sportului pentru toți l-a jucat și Rezoluția (76) 
41 privind principiile pentru o politică destinată sportului pentru toți adoptată 
de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 24 septembrie 1976. De altfel, 
acest concept a fost formulat pentru prima oară tot de Consiliul Europei în 1966, 
referindu-se la politicile menite să extindă beneficiile sportului la cât mai multe 
persoane posibil. Chiar dacă Carta Europeană a Sportului pentru Toți nu este un 
document cu forță obligatorie, ea aduce o inovație importantă chiar în articolul I, 
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punând bazele unui drept individual de participare la sport. Totodată, documentul 
mai conține și alte principii importante: 

– Asigurarea unei cooperări eficiente între autoritățile publice și organizațiile 
de voluntari (Art. IV);

– Apărarea sportului și a sportivilor de exploatarea în scopul obținerii de câș-
tiguri politice, comerciale sau financiare, precum și de practicile abuzive, precum 
folosirea substanțelor dopante (Art. V);

– Luarea de către autoritățile publice a măsurilor necesare pentru asigurarea 
accesului la facilități pentru practicarea sportului (Art. VI);

– Asigurarea personalului calificat la nivel administrativ și tehnic (Art. VIII). 
În ciuda dezintegrării URSS, țările din blocul estic, integrate în capitalismul 

global în timpul anilor 90 au păstrat numeroase elemente din fostul sistem sportiv 
de inspirație sovietică. Sistemul presupunea alocarea resurselor publice necesare 
pentru sportul de înaltă performanță pentru ca sportivii talentați să poată fi pre-
gătiți și suportul pentru sportul de masă prin programe recreaționale la nivelul 
școlilor, universităților, locurilor de muncă. Obiectivele urmărite erau succesul în 
competițiile internaționale, precum și sănătatea națională, productivitatea și pre-
gătirea militară, Sistemul era construit pentru a crea parteneriate între cluburile 
polisportive și programe de educație academică și medicală care permiteau dezvol-
tarea sportivilor pe termen lung, transformarea acestora în antrenori competenți, 
profesori de educație fizică și sport sau alte specializări în domeniul sportului, prin 
intermediul școlilor și universităților specializate în acest sens.

Sportul românesc se află blocat la granița dintre est și vest, pretinzând finanța-
re din bani publici, dar în același timp și o integrare în zona capitalistă, prin inter-
mediul investițiilor private mai ales în zona sportului profesionist. Ce am pierdut 
după 1990? Finanțarea publică, mecanismele de monitorizare după modelul GTO 
rusesc (gata pentru muncă și apărare) și managementul științific (să nu uităm de 
profesorul Tudor Bompa, românul care a pus bazele periodizării antrenamentelor 
în sportul de performanță și mulți alți specialiști în zona tehnică și administrativă). 
Totodată, ne-am confruntat cu o scădere a nivelului de instrucție și control, cu apa-
riția corupției și cu un tratament inadecvat al sportivilor (prost remunerați, aban-
donați după terminarea carierei etc). În economia de piață, principala preocupare, 
determinată de legile pieței, este ca sportul să fie profitabil. Pierderea fondurilor 
publice sau cheltuirea lor ineficientă însemnă declinul participării în masă și redu-
cerea numărului de antrenori, manageri și alți specialiști în domeniul sportului. De 
aici mai departe urmează deteriorarea sportului de elită. Capitalismul a mai însem-
nat și reducerea serviciilor recreaționale la un preț modic, ceea ce a determinat creș-
terea cazurilor de depresie, fumat, alcoolism, dependența de droguri, sinucideri, 
comportament anti-social și infracțiuni. 
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În privința banilor publici cheltuiți în sport, în lipsa unei strategii și a unor 
obiective clare, cât și a unui proces serios de evaluare a atingerii obiectivelor, acești 
bani continuă să fie efectiv aruncați pe fereastră. 

Guvernanții ar trebui să se preocupe în primul rând de asigurarea accesului 
populației la facilități sportive aflate în apropierea locuinței practicanți-
lor. Pentru acest lucru este nevoie să evalueze stadiul actual al facilităților existen-
te, gradul de ocupare al acestora și nevoile publicului pe zone geografice. Totodată, 
este absolut necesare să fie implementate programe recreaționale la nivelul 
școlilor și universităților, pentru a încuraja practicarea activităților sportive în 
rândul copiilor și tinerilor. Un alt obiectiv pe care ar trebui să și-l asume statul ține 
de formarea specialiștilor în domeniul sportului prin intermediul rețelei de 
universități cu profil sportiv existentă la acest moment, abordându-se, totodată, o 
atenție deosebită reconversiei profesionale a foștilor sportivi de performanță. 

În privința relației dintre autoritățile publice care finanțează sportul și cei fi-
nanțați (federații, cluburi etc) pot exista doua abordări: „vă dăm bani și îi cheltuiți 
după bunul plac” (ceea ce s-a întâmplat până acum, cu consecințele ce pot fi obser-
vate cu ochiul liber) sau „vă dăm banii și vă spunem cum îi cheltuiți, raportându-ne, 
bineînțeles, la obiectivele asumate de fiecare persoană juridică căreia i se asigură 
finanțarea”. Totodată, autoritățile publice trebuie încurajate să obțină, prin diverse 
mecanisme, bani din zona privată inclusiv pentru construirea infrastructurii spor-
tive, acordând facilități celor interesați să investească (a se vedea inclusiv modelul 
unguresc folosit pentru dezvoltarea infrastructurii sportive, prin acordarea de faci-
lități la cifra de afaceri). Sistemul sportiv ar trebui finanțat și coordonat de autori-
tățile publice centrale pentru a atrage resurse regionale și locale destinate sportului 
de masă și de elită. 

Lărgirea accesului la practicarea sportului prin promovarea egalității sociale și 
acordarea unei atenții deosebite categoriilor defavorizate (tineri, șomeri, bătrâni) 
ar trebui să reprezinte o altă prioritate pentru guvernanți. 

Testarea fizică a tuturor școlarilor este esențială pentru monitorizarea și an-
ticiparea nivelului de sănătate al populației pe termen lung. Totodată, un astfel 
de sistem va putea permite alocarea eficientă a resurselor publice pentru dezvol-
tarea sportivilor, precum și implicare specialiștilor prin formularea de recoman-
dări asupra tuturor aspectelor privind formarea sportivilor (vârsta minimă pentru 
începerea pregătirii, program uniform de antrenament și curriculă educațională). 
Totodată, aceste măsurători pot reprezenta oportunități pentru antrenori de a vi-
zita școlile și de a identifica copiii cu potențial.  

În privința elementelor pozitive ale tradiției comuniste a sportului de masă, 
putem aminti succesul unor festivaluri și competiții de masă, cum a fost Daciada, 
atât în promovarea sportului pentru toți, cât și în identificarea unor talente poten-
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țiale pentru viitorul sportului de performanță. Un astfel de festival sportiv, mai 
puțin ideologizat decât Daciada, cu o strategie concretă și cu o împachetare comer-
cială pentru a stârni interesul companiilor multinaționale, interesate oricând de o 
licență socială pentru a opera la nivelul comunităților locale, regionale și naționale, 
ar putea reprezenta o soluție pentru încurajarea practicării sportului, mai ales în 
rândul copiilor și tinerilor. Prin încurajarea acestor categorii de vârstă să facă sport, 
putem avea adulți mai interesați să facă mișcare pe tot parcursul vieții. În acest fel 
avem șansa de a construi cu adevărat o cultură pentru mișcare (care este inexisten-
tă la acest moment) și un popor mai sănătos, având astfel și o contribuție în zona 
de etică intergenerațională. 



Legislație și management în ultimii ani,  
în sportul pentru toți

Ștefan Sandulache 

Sportul pentru toți, cunoscut în limbajul „stradal” ca sportul de masă, nu este ceva 
nou și greu de explicat, fiind tratat în mai multe lucrări de specialitate din care a 
reieșit principalul său rol foarte important în societate și anume starea bună de 
sănătate. Cu toate acestea, nu excludem celelalte beneficii cum ar fi faptul că acesta 
crește coeficientul de inteligență, îmbunătățește calitatea vieții, o atitudine poziti-
vă, precum și altele.

Sportul pentru toți a trecut în o „eră” nouă a dezvoltării cu ajutorul legislației, 
ce începând cu anul 2000 a adus noi reglementări privind posibilitățile persoanelor 
juridice și fizice în organizarea și desfășurarea de activități sportive, astfel, prin Le-
gea nr.69/2000 a educației fizice și sportului avem reglementat sportul pentru toți 
ca activitate la nivel național. Înființarea în anul 2000 a Federației Române Sportul 
pentru Toți în anul 2000 prin legea sportului își dorea astfel o centralizare a acti-
vităților sportive destinate sportului pentru toți. Cu toate acestea, legislația în do-
meniul sport și tineret (implicit sportul pentru toți) nu a mai continuat pe parcursul 
anilor să își aducă îmbunătățiri în timp ce celelalte domenii de la an la an sufereau 
modificări, îmbunătățiri funcționale mai precis. Spre exemplu, există în vigoare HG 
nr. 641/ 1998 – privind aprobarea Programului naţional “Sportul pentru Toţi – Ro-
mânia 2000” ce nu a fost actualizat pentru România 2020 sau România viitorului.

Cum a influențat legislația performanța sportivă olimpică
Problematica legislativă ce a urmat anilor 2000, prin modificări sau completări ale 
legislației din jurul domeniului sport și tineret (financiar, educație, turism, ș.a.m.d.), 
fără ca acestea să fie corelate cu necesitățile și nevoile sportului pentru toți sau 
prin nereglementarea legislației existente, a creat în prezent un haos organizațio-
nal după cum urmează:

•  Instituțiile de stat cu atribuții în domeniul sport și tineret nu pot efectua 
un control asupra activităților organizate în sportul pentru toți (direcții județene, 
respectiv a municipiului București, Ministerul Tineretului și Sportului, altele), astfel că 
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nu există posibilitatea ca la nivel local sau național să fie întocmite statistici privind 
numărul de participanți, de activități, de voluntari și așa mai departe;

•  Federația Română Sportul pentru Toți este o entitate privată ce are acțiuni 
limitate;

•  Federațiile Sportive Naționale pe ramură de sport organizează activități în 
sportul pentru toți;

•  Administrația publică locală (primării, consilii județene, consilii locale, CGMB) 
organizează activități în sportul pentru toți fără să aibă în vedere obligațiile stabi-
lite de legea educației fizice și sportului;

•  Organisme private (ONG -uri, firme, etc.) organizează activități în sportul 
pentru toți cu nerespectarea legii educației fizice și sportului.

Toate acestea de mai sus, dar și alte aspecte nelucrative privind legislația în 
domeniul sportului și nereglementarea acesteia în perioada 2000 – 2020 au condus 
la un dezinteres instalat la nivel decizional și nu numai, asupra instituțiilor de stat 
cu atribuții în sport și tineret, precum și a organismelor private (federații sportive 
naționale, cluburi sportive, și altele), dezinteres ce a fost accentuat și de scăderea nu-
mărului de medalii la Jocurile Olimpice în ultimii opt ani.

Programului naţional „Mișcare pentru Sănătate” nu a pus în mișcare 
România
De menționat că HG 283/2003 privind aprobarea Programului naţional „Mișcare 
pentru Sănătate” este un program foarte bun ce ar trebui ca în fiecare an să sprijine 
prin activități sportive organizate în sportul pentru toți. Nici acest program nu 
este pus în aplicare la parametri maximi, fiindcă nimeni nu a reușit să centralizeze 
pe plan local nevoile cetățenilor pentru a le putea oferi infrastructura necesară sau 
resursa umană care să lucreze cu aceștia. Observăm din nou că sunt menționate ca 
și în Legea educației fizice și sportului, alte instituții ale Statului român cum ar fi 
Ministerul Sănătății și Ministerul Educației și Cercetării, dar care datorită lipsei re-
glementării supravegherii și controlului, nu își duc la îndeplinire sarcinile stabilite 
la nivel de Guvern.

Astfel că, legislația în sport, nereglementată, cea care implică sportul pentru 
toți și modul de organizare al acestuia, este factorul determinat al problematicilor 
actuale privind sănătatea populației și un mod de gândire privind trăirea unei vieți 
sănătoase prin mișcare, dar și al scăderii drastice a rezultatelor sportive la nivel 
național, european și mondial.

În art. 10 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 se prevede faptul 
că „sportul pentru toți reprezintă un complex de activități bazate pe practicarea liberă 
a exercițiului fizic într-un mediu curat și sigur, individual sau în grup, organizat ori in-
dependent”, însă odată cu trecerea anilor, există activități colective sau individuale 
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(săli de fitness, aparatură sportivă în parcuri, etc.) ce sunt nereglementate din punct 
de vedere al legii educației fizice și sportului, reglementări existând doar în legi 
conexe cum ar fi prevederi legislative din domeniul antidrog sau antidoping. De 
aceea este nevoie urgentă de completarea, modificarea și/sau reglementare a Legii 
educației fizice și sportului nr. 69/2000, fiindcă acest „haos” organizațional la ni-
velul sportului pentru toți în principal și al sportului de performanță, ne conduce 
spre ideea unui management inexistent, management ce nu este în stare să își con-
centreze toate puterile legislative pentru a stabili un sistem benefic, funcțional și 
de durată în interesul cetățeanului persoană juridică și/sau fizică.

Tot referitor la sportul pentru toți, avem Eurobarometrul în anul 2014 care 
spune faptul că 60% din români nu fac niciodată sport, ca apoi tot Eurobarome-
trul să prezinte în 2018 faptul că 63% dintre români nu practică niciodată sport, 
lucru cu care personal nu sunt de acord. Aceste statistici au reieșit dintr-un sistem 
dezorganizat, în care prezentăm cifre ce nu au o bază de susținere, iar fără o cen-
tralizare dispusă legislativ prin act normativ (hotărâre de guvern) nu vom putea ști 
cu exactitate procentul real al persoanelor care nu fac niciodată sport în România. 
De asemenea nereglementarea legislativă a supravegherii și controlului la nivelul 
Ministerului Tineretului și Sportului prin direcțiile județene pentru sport și tine-
ret, respectiv a Municipiului București determină ca statisticile sau analizele să fie 
unele ce nu au o bază reală. 

Lipsa accesului la infrastructura existentă, mai ales cea construită din bani pu-
blici (ai cetățeanului) și lipsa timpului alocat de către cetățean datorită celorlalte 
activități zilnice (serviciu, educație, și altele) reprezintă alți factori ce corelați cu cel 
legislativ creează în continuare „piedici” în dezvoltarea unei mentalități a popula-
ției, mentalitate îndreptată către sportul pentru toți sau mișcare pentru sănătate. 

De aceea, avem nevoie în domeniul sport și tineret de o legislație puternică, 
stabilă și coerentă, ce corelată cu celelalte prevederi legislative ale domeniilor co-
nexe (sănătate, educație, finanțe, etc.) să constituie baza unei societăți sănătoase, 
desigur și dovada unui management sănătos și de durată.

Managementul sportiv, suport pentru crearea unei strategii naționale 
„sportul pentru toți”
În sportul pentru toți, managementul activităților sportive este foarte important, 
deoarece participanții sunt persoane ce poate nu au practicat nici un sport în școală 
sau liceu, ori la un club la nivel de juniori, astfel că (spre exemplu) riscul de acciden-
tare este mult mai mare decât al unui sportiv de performanță care este educat în 
acest sens, fapt ce determină o atenție mult mai mare asupra comunicării transpa-
rente asupra beneficiilor, dar și problematicilor ce le pot întâmpina.

Desigur, managementul sportului pentru toți fiind „împărțit” în prezent în lu-
area deciziilor la nivel local de către primării, consilii județene, organisme private, 
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precum și la nivel central fiind activități organizate de fiecare minister în parte 
(cu sau fără cunoștință MTS sau a FSPT), determină la nivel administrativ luarea de 
decizii diferite fără o consultare prealabilă a instituțiilor abilitate (MTS și/sau MTS 
prin DSTJ-uri, respectiv DSTMB), ceea ce rezultă moduri diferite de organizare și 
desfășurare a activităților sportive destinate sportului pentru toți.

În opinia mea, managementul sportului pentru toți ar însemna centralizarea 
de către Federația Română Sportul pentru Toți a tuturor activităților efectuate la 
nivel național de către orice instituție sau organism privat în calendarul acesteia, iar 
la nivel local să aibă calendarele locale ale instituțiilor locale și organismelor private 
locale centralizate prin Asociațiile Județene Sportul Pentru Toți, inclusiv a Munici-
piului București. În acest caz, ar fi mult mai ușor de identificat și stabilit în mod co-
rect de către MTS și/sau MTS prin DSTJ, respectiv DSTMB, numărul de participanți 
la aceste activități și astfel am avea o situație reală la nivel național și local, inclusiv 
nevoile acestora, zonele unde ar trebui investit în infrastructură, resursă umană sau 
în programele organismelor private pentru dezvoltarea ramurilor sportive.

Foarte important de menționat, este faptul că sportul pentru toți reprezintă 
baza unei strategii naționale (inexistente în prezent), cu obiective clare și care ar 
sprijini în mărirea numărului de participanți, ar identifica infrastructura disponi-
bilă și nevoia de investiție în aceasta, resursa umană necesară, posibilitățile oferirii 
de sprijin financiar persoanelor defavorizate și nu numai, precum și achiziționa-
rea materialelor necesare organizării și desfășurării activităților sportive. De aceea, 
managementul în sportul pentru toți nu este doar despre participanții la mișcare 
sau o activitate sportivă organizată, ci și despre posibilitatea de a crea un cadru 
legislativ coerent corelat cu investiția Statului român în acesta. 

Acest lucru însemnând că trebuie schimbată sau modificată legea sponsoriză-
rii, astfel ca firmele private să fie interesate să investească din profitul acestora în 
infrastructură, și nu numai, iar această modificare ce i-ar atrage pe privați să inves-
tească în sport, ar degreva sarcina Statului român ce în prezent susține 90% din 
sportul românesc (sportul pentru toți și sportul de performanță). Dacă am reuși aceas-
tă modificare importantă legislativă, atunci Statul român ar putea să se concentre-
ze pe sportul pentru toți, cu activități pe plan local destinate plătitorilor de taxe ale 
acelei urbe, precum și pentru punerea la dispoziție a infrastructurii necesare celor 
interesați de mișcare sau celor care practică un sport de performanță. 

Cele de mai sus scrise, conduc încă o dată către nevoia și importanța unui spri-
jin legislativ coerent creat pe termen lung, astfel încât managementul sportului 
pentru toți ar avea în sfârșit posibilitatea să se dezvolte și să dezvolte la rândul său 
activitățile sportive într-un mod mult mai transparent și eficient pentru cetățean.

De aceea este important ca strategia sportului românesc să fie construită și 
pusă în aplicare cât mai repede, deoarece există în această țară oameni de sport cu 
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viziune și care ar putea aduce plus valoare a ceea ce înseamnă sportul pentru toți, 
baza sportului de performanță sau a sănătății. Viziunea a avut mereu un rol impor-
tant în crearea de noi căi sau de a dezvolta proiecte de viitor, iar sportul pentru toți 
are nevoie de o nouă abordare. O abordare ce ar trebuie să se bazeze pe plăcerea de 
a participa, nu pe concurență, plăcere ce va atrage cât mai multe persoane și asta 
ar rezolva problematici de comunicare sau incluziune socială, precum și încredere 
în sine.

Viitorul sportului pentru toți, ca și al oricărui alt domeniu, sunt generațiile 
actuale ce au nevoie de îndrumarea necesară creeri de noi premise ale unei vieți 
pline de mișcare și independente. Iar atunci când mă refer la viitor, consider că 
înțelegem cu toții că este o referire la termen lung, fiindcă viitorul pe termen scurt 
sau mediu ales până în prezent, cu schimbări dese ale factorilor decizionali, nu a 
adus rezultatul scontat. 

Continuitatea este elementul esențial al unei strategii naționale, cheia care ne 
va arăta lucrurile bune și lucrurile ce trebuiesc schimbate în timp pentru a ajunge 
la unul din obiectivele sportului pentru toți, și anume, dragostea pentru mișcare 
transmisă din generație în generație.



Promovarea unei culturi de educație fizică

Florin Pelin

În contextul societății actuale, în care tehnologia ocupă un loc din ce în ce mai im-
portant, este imperios necesar să se cunoască modelele stilului de viață sănătos 
în cazul copiilor și adolescenților. În acest sens, identificarea acestor pattern-uri 
referitoare la abordarea stilului de viață sănătos va conduce indubitabil la evitarea 
obiceiurilor asociate unei vieți sedentare. 

În ultimii ani, a existat un interes din ce în ce mai mare pentru ”relația dintre 
comportamentul sedentar și nivelul stării de sănătate”1.

Astfel, în februarie 2018, Organizația Mondială a Sănătății a publicat o serie 
de date referitoare la activitatea fizică. Printre acestea se numără faptul că la nivel 
global, ”1 din 4 adulți nu este suficient de activ și peste 80% din populația adoles-
cenților din lume este insuficient activă din punct de vedere fizic.”2 

În România, nivelul activității fizice necesare și suficiente este de ”23% copiilor 
și adolescenților (cu vârsta de 11, 13 și 15 ani) și de 30% în cazul adulților mai mari 
de 15 ani.”3

De asemenea, studii ale aceleiași organizații menționează faptul că activitatea 
fizică insuficientă este unul dintre factorii de risc de deces la nivel mondial, aproxi-
mativ ”3.2 milioane de decese pe an se datorează inactivității fizice.” 4

Ca atare, în anul 2011, OMS declară ”inactivitatea fizică al patrulea factor de 
risc pentru decesul la nivel global.”5

1  Edwardson, C., Gorely, T., Davies, M.,  Gray, L., Khunti, K., Wilmot, E., Yates, T., Biddle, 
S., (2012), Association of Sedentary Behaviour with Metabolic Syndrome: A Meta-Analysis, PLoS, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3325927/

2   https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity
3   World Heatlth Organization, (2018), Romania Physical Activity Factsheet http://www.euro.

who.int/__data/assets/pdf_file/0005/382577/romania-eng.pdf?ua=1
4   https://www.who.int/chp/media/news/releases/2011_2_physicalactivity/en/
5   https://www.who.int/chp/media/news/releases/2011_2_physicalactivity/en/
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Recomandări cu privire la durata activității fizice,  
raportată la vârstă
Cercetările efectuate de către OMS demonstrează faptul că ”activitatea fizică regu-
lată reduce riscul apariției bolilor coronariene, a accidentului vascular cerebral, a 
diabetului, a osteoporozei și depresiei”6,  ”îmbunătățește nivelul fitnessului mus-
cular și al celui respirator, reduce riscul de căderi precum și fracturi de șold sau ale 
coloanei vertebrale, menține controlul greutății.”7

Pentru îndeplinirea acestor deziderate, OMS realizează o serie de recomandări 
cu privire la durata activității fizice, raportată la vârstă, astfel:

•  ”Copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 5 – 17 ani: ar trebui să efectu-
eze zilnic cel puțin 60 de minute de activitate fizică, cu intensitate moderată până 
la intensă;

•  Adulți cu vârsta cuprinsă între 18 – 64 de ani: ar trebui să efectueze cel puțin 
150 de minute de activitate fizică cu intensitate moderată pe parcursul săptămânii 
sau să facă cel puțin 75 de minute de activitate fizică cu intensitate mare pe par-
cursul săptămânii sau o activitate cu alternare a intensității efortului (moderată și 
mare). 

•  Adulți peste 65 de ani: ar trebui să efectueze cel puțin 150 de minute de 
activitate fizică cu intensitate moderată pe parcursul săptămânii sau cel puțin 75 
de minute de activitate fizică cu intensitate mare pe parcursul săptămânii sau o 
activitate cu alternare a intensității efortului (moderată și mare).”8

De asemenea, numeroase politici de creștere a activității fizice au fost identifi-
cate la  nivelul OMS:

•  ”În cooperare cu sectoarele relevante, activitatea fizică este promovată prin 
activități din viața de zi cu zi; 

•  Mersul pe jos, ciclismul și alte forme de transport sunt accesibile și sigure 
pentru toți; 

•  Locul de muncă și politicile de la locul de muncă încurajează activitatea fizi-
că; 

•  Școlile au spații și facilități sigure pentru ca elevii să-și petreacă timpul liber 
în mod activ; 

•  Educația fizică de calitate îi ajută pe copii să dezvolte tipare de comporta-
ment care să îi mențină activi din punct de vedere fizic pe tot parcursul vieții; 

•  Facilitățile sportului creează premise pentru ca toată lumea să practice exer-
cițiile fizice.”9

6   https://www.who.int/chp/media/news/releases/2011_2_physicalactivity/en/
7   https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity
8   https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity
9   https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity
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Factorii care influențează activitatea fizică la nivelul comunității
Însă, în vederea promovării unei culturi a activității fizice este necesară ”implicarea 
și cooperarea tuturor nivelurilor de guvernare (naționale, regionale și locale), cu 
roluri și angajamente clare pentru fiecare nivel.”10

În acord cu viziunea specialiștilor Edwards P. și Tsouros, A.11, prezentăm facto-
rii care influențează activitatea fizică la nivelul comunității: 

•  Factori individuali: aptitudini, vârstă, gen, motivație și convingeri; 
•  Mediu social: suport social, echitate, sursa de venit, cultura și coeziunea so-

cială;
•  Mediu construit: spațiul verde, designul urban, transportul, modelul terito-

riului;
•  Mediu natural: topografie, vreme, aer, apă. 
În România, promovarea culturii de educație fizică este sprijinită și depinde de 

o serie de factori precum: 
•  Strategiile și Politicile de stat emise de Ministerul Tineretului și Sportului, 

Ministerul Educației Naționale; 
•  Adoptarea Legii Educației Fizice și sportului nr. 69/2000, în care se stipu-

lează prin intermediul ”art. 2 (1) Educația fizică și sportul sunt activități de inte-
res național sprijinite de stat și prin art. 3 (1) Autoritățile administrației publice, 
unitățile și instituțiile de învățământ, instituțiile sportive, precum și organismele 
neguvernamentale de profil au obligația să sprijine sportul pentru toți și sportul 
de performanță și să asigure condițiile organizatorice și materiale de practicare a 
educației fizice și sportului în comunitățile locale;”12

•  Existența structurilor organizatorice în domeniul educației fizice și sportu-
lui: Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Direcțiile județene pentru tineret și sport 
ale municipiului București, Asociațiile sportive, Cluburile sportive, Federațiile 
sportive naționale, Ligile profesioniste;

•  Introducerea în planurile de învățământ la studiile universitare de licență 
a unei discipline obligatorii, speciale – Educație fizică și sport, care beneficiază de 
credite transferabile, prezența studenților fiind obligatorie; 

10   Edwards, P., Tsouros,A., (2006), Promoting Physical Activity and Active Living in Urban 
Environments: The role of local goverments, World Heatlth Organization https://books.google.ro/
books?hl=en&lr=&id=FzRNS8TGmYIC&oi=fnd&pg=PR5&dq=promoting+physical+activity+cul-
ture+&ots=caqGEFbOb0&sig=FHLLbffYieU5mq66ZOq0mI5EzFs&redir_esc=y#v=onepage&q=pro-
moting%20physical%20activity%20culture&f=false

11   Edwards, P., Tsouros,A., (2006), Promoting Physical Activity and Active Living in Urban En-
vironments: The role of local goverments, World Heatlth Organization, p. 4 https://books.google.ro/
books?hl=en&lr=&id=FzRNS8TGmYIC&oi=fnd&pg=PR5&dq=promoting+physical+activity+cultu-
re+&ots=caqGEFbOb0&sig=FHLLbffYieU5mq66ZOq0mI5EzFs&redir_esc=y#v=onepage&q=promo-
ting%20physical%20activity%20culture&f=false

12   https://lege5.ro/Gratuit/gi3dmnru/legea-educatiei-fizice-si-sportului-nr-69-2000
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•  Elaborarea programelor de educație fizică, care să permită elevilor să aleagă 
acele conținuturi care răspund necesităților personale de mișcare;

•  Creșterea numărului de lecții de educație fizică/săptămână în învățământul 
preuniversitar;

•  Pregătirea specialiștilor și dobândirea de competențe specifice în domeniu;
•  Asigurarea dobândirii autonomiei elevilor/studenților pe parcursul lecțiilor 

de educație fizică;  
•  Promovarea modelelor naționale și internaționale existente în sport;
•  Finanțarea/asigurarea surselor de finanțare pentru educație fizică și sport; 
•  Asigurarea bazei materiale corespunzătoare pentru practicarea exercițiilor 

fizice;
•  Promovarea educației fizice profesionale (la locul de muncă);
•  Promovarea stilului de viață sănătos în spațiul media de către Consiliul Nați-

onal al Audiovizualului, prin Campania ”Pentru un stil de viață sănătos”, inițiată de 
CNA și International Advertising Association, prin intermediul Codului de regle-
mentare a conținutului audiovizualului, art. nr. 138, alin 2 Pentru o viață sănătoasă, 
faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi;”13

•  Informarea populației cu privire la beneficiile practicării sistematice a exer-
cițiilor fizice; 

•  Respectarea principiilor de organizare a sistemului de educație fizică și sport 
din România: 

– ”asigurarea practicării continue și simultane a exercițiilor fizice; 
– diferențierea activităților de educație fizică și sport în funcție de aptitu-

dinile cetățenilor; 
– principiul unității conducerii, răspunderii și competenței profesionale; 
– principiul creșterii eficienței educației fizice și sportului.”14

Concluzionând, promovarea culturii de educație fizică reprezintă o acțiune de 
amploare,  ce poate fi aplicată începând cu nivelul individual și finalizând cu cel 
instituțional. Este de dorit ca între aceste niveluri să existe relații de intercondițio-
nare reciprocă, schimbările survenite încercând să fie benefice pentru ambele părți 
implicate. 

13   http://www.cna.ro/article2521,2521.html
14   Dragnea, A. și colab. (2006), Educație fizică și sport – teorie și didactică, editura FEST, Bucu-

rești, p. 92 - 93



Misiunea socială a sportului la nivelul de grassroots

Gabriel Solomon

Înainte de a putea discuta despre sportul la nivelul de grassroots, trebuie să defi-
nim mai concret la ce ne referim. Termenul de grassroots este de multe ori asociat 
sportului desfășurat în cluburi specializate și care constituie baza de selecție pentru 
performanță. Cred, totuși, că, în cazul nostru, o definiție mai largă ar fi una mai 
potrivită:

Sportul la nivel grassroots (amator) reprezintă activitatea fizică, practicată cu re-
gularitate la un nivel neprofesionist pentru beneficiile educaționale, sociale și pentru să-
nătate.1

Sportul amator este o modalitate prin care putem avea parte de o plăcere per-
sonală printr-o activitate de recreere. Totuși, sportul amator are capacitatea de a 
avea un impact social mult mai puternic: poate ajuta să avem o populație care duce 
o viață mai sănătoasă, dobândește abilități noi pentru viața socială și profesională 
și se conectează mai bine la viața comunității.

La nivelul României, sportul amator a avut un declin puternic după anul 1989. 
Acest lucru s-a datorat atât contextului economic, dar și dispariției puternicei sus-
țineri din partea statului atât în privința sportului profesionist, cât mai ales a ce-
lui la nivel amator, precum și a închiderii, degradării, imposibilității accesării unor 
baze de pregătire și/sau de antrenament adecvate practicării anumitor discipline 
sportive. A durat mai bine de 20 de ani ca sportul amator să aibă primele semne de 
revenire, prin începerea unui trend ascendent al numărului de cluburi, precum și a 
numărului de competiții private destinate amatorilor.

Pentru ca sportul de masă să devină o normalitate, România are mult de re-
cuperat, fiind, conform ultimelor date EUROSTAT2, pe ultimul loc (5%) în Europa, 
mult sub media europeană de 44%. Pentru o schimbare adevărată este nevoie de o 
colaborare între toți actorii implicați: instituții, organizații non-profit, companii 
private și fiecare dintre noi.

1   CE HLG Report on Grassroots sport - “Grassroots Sport -Shaping Europe”
2   Statistica EUROSTAT privind participarea la activități sportive
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Impactul social al sportului
Pentru a urmări misiunea socială a sportului de masă credem că trebuie să ne uităm 
la 5 teme importante:

1. Beneficiile pentru sănătate
Importanța sportului și mișcării pentru o viață sănătoasă este deja o axiomă. 

Totuși, pentru a trece dincolo de nivelul teoretic, trebuie ca sportul și mișcarea să 
devină un instrument important în alte domenii ale societății:

•  Educație: activități de mișcare integrate în alte discipline (ex: ore în aer liber)
•  Medicină: prescrierea activităților sportive în completarea sau în locul me-

dicamentelor.
În ceea ce privește beneficiile pentru sănătate am putea discuta și despre anu-

mite măsuri care ar putea încuraja cumva existența unor ore de sport/mișcare în 
rândul populației active. În această direcție putem avea un impuls fie din zona pri-
vată, a asigurătorilor (fie de sănătate sau de viață) care ar putea oferi o poliță cu o 
primă mai mică pentru cei care dovedesc că practică în mod regulat sport (ex: prin 
faptul că aparțin unui club).

Același efect poate fi obținut și prin eforturi susținute din partea statului care 
ar putea acorda anumite beneficii fiscale companiilor care investesc în susținerea 
și promovarea sportului în rândul angajaților, fie că acest lucru înseamnă achitarea 
accesul la servicii de sport sau poate chiar dezvoltare propriilor cluburi sportive.

2. Incluziune socială
Sportul are abilitatea de a crea un canal de comunicare în care să vedem puțin 

dincolo de o etichetă pe care ne-am obișnuit să o punem prea ușor. El poate ajuta 
societatea să se raporteze altfel la o minoritate cu risc de excludere socială (sexua-
le, emigranți etc). Nu de multe ori trecem mai ușor peste o prejudecată pentru că 
avem un reper prin sport la care ținem, fie că e un sportiv din Etiopia care devine 
vedetă la clubul favorit, antrenorul musulman care duce echipa școlii în finală sau 
voluntarul homosexual care face mereu voluntariat la cursele de alergare din oraș.

În plus, sportul pentru amatori are abilitatea de a aduce împreună oameni in-
diferent de vârstă, naționalități, condiție fizică, preferințe politice, religioase etc. 
Acest lucru este mai vizibil în cazul evenimentelor sportive de masă, precum cur-
sele de alergare, unde participă în același eveniment oameni atât de diverși. Acest 
lucru poate constitui o oportunitate enormă pentru anumite segmente pentru ca 
acestea să se simtă cu adevărat parte din comunitate, ex: persoane în vârstă, per-
soane cu dizabilități.

3. Dezvoltare personală
Dincolo de beneficiile fizice, sportul practicat în mod consecvent ne poate ajuta 

să căpătăm anumite abilități poate mult mai mult și mai practic decât alte activități: 
disciplină, muncă în echipă, leadership etc.
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În plus, prin voluntariat în cadrul organizațiilor sportive, tinerii pot dobândi 
abilități formale în diverse domenii de interes: vânzare, logistică, IT, promovare. Din 
fericire, pe această zonă, ne bucurăm de o lege a voluntariatului care recunoaște ca 
experienţă profesională orele de voluntariat. E nevoie însă de o schimbare de men-
talitate, astfel încât acest lucru să conteze cu adevărat la angajarea în câmpul muncii. 
Dacă mai mulți angajatori ar aprecia voluntariatul ca fiind un criteriu important 
în selecție ar exista cu siguranță o creștere a numărului de voluntari, precum și a 
calității activității prestate de aceștia. Acest lucru se poate observa din fericire în 
segmentul de vârstă 15-18 ani care sunt din ce în ce mai interesați de activitățile de 
voluntariat pentru a le include în dosarul de admitere la universitățile din afară ce 
urmăresc și acest aspect.

4. Dezvoltare economică
Dincolo de sumele generate de sportul de masă în organizațiile care activează 

direct în ramurile sportive (vânzare de bilete, plata antrenori, vânzări de produse 
ale clubului etc.) se mai adaugă și sumele generate în industria dezvoltată în jurul 
sportului (echipamente sportive, aplicații software, nutriție sportivă etc). Aceste 
sume nu sunt deloc de neglijat, ele fiind estimate, de exemplu, pentru UK, la 39 
miliarde de lire3.

Totuși impactul sportului nu se rezumă doar la aceste sume directe, iar la im-
pactul economic al sportului trebuie să mai luăm în calcul și beneficii economice 
indirecte, ca de exemplu:

•  reducerea cheltuielilor cu sănătatea
•  creșterea valorii proprietăților în urma construcției de baze sportive în ve-

cinătate
•  veniturile generate de turismul sportiv (cazare, transport etc.)
•  creșterea notorietății unei zone în urma unui eveniment sportiv, în special 

pentru cele în zone montane.
Pentru acest ultim exemplu, putem avea un studiu de caz pe competiția de aler-

gare montană EcoRun din Moeciu care în 10 ani a reușit să ajungă la performanța 
în care toate locurile de cazare din stațiune și nu numai sunt rezervate integral cu 
luni bune înainte de concurs într-un weekend mai puțin aglomerat în mod normal, 
dar și creșterea notorietății zonei pentru alte intervale din an (în perioada preala-
bilă sunt destul de mulți oameni care merg în zonă pentru recunoaștere pe traseu, 
iar în perioada ulterioară sunt oameni care merg pentru ceea ce au aflat că le poate 
oferi zona din punct de vedere turistic).

Dezvoltare sustenabilă
Pentru a preveni un alt declin al sportului de masă este necesar, la fel ca într-o 
companie, de susținere din mai multe surse care să se completeze una pe cealaltă.

3   Sport England - The Economic Value of Sport: Local Model
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Susținerea sportului de către instituțiilor centrale ale statului
Chiar dacă există o anumită nostalgie după sistemul destul de centralizat de 

susținere a sportului de către stat, el este unul care și-a dovedit limitările. La ora 
actuală, există numeroase modele testate în alte state care și-au dovedit eficiența. 
În majoritatea, rolul statului intervine preponderent pe:

•  crearea unor mecanisme și a unui cadru de susținere a sportului prin instru-
mente legislative

•  investiții în infrastructură sportivă 
•  granturi pentru susținerea inițiativelor private în domeniul sportului (ex: 

evenimente sportive, cluburi locale, proiecte de promovare a mișcării în școli etc.)
Infrastructură sportivă
Infrastructura sportivă mare (arene sportive, baze sportive etc.) ar trebui să fie 

prioritare pentru stat. Dincolo de efectul pentru sport ele sunt cele care au capa-
citatea să fie un catalizator care să atragă cluburi de amatori și participanți care ar 
putea avea astfel un acces mai facil la locul unde pot practica sportul. 

Loteria Română
În materie de finanțare, o bună practică în multe din țările europene, o sur-

să importantă de finanțare a sportului este susținerea de către loteriile naționale. 
Acest lucru este o practică întâlnită și în România, unde Loteria Română susține 
anual, prin acțiuni de sponsorizare, diverse evenimente sportive4. 

Susținerea sportului de către companii
Unul din lucrurile bune în ceea ce privește susținerea sportului în anii comu-

nismului era existența multor cluburi sportive pe lângă marile companii/fabrici/
întreprinderi. Unele aveau secții pentru sportul de performanță care s-au transfor-
mat astăzi în mari cluburi sportive, ex: ASC Oțelul Galați.

Având în vedere interesul crescut al marilor companii pentru dezvoltarea an-
gajaților, dar și faptul că sportul este o activitate de interes național, o posibilă 
intervenție a statului pentru încurajarea susținerii sportului de către companii ar 
fi binevenită. 

Pentru aceasta, marii angajatori ar putea avea obligația să aloce o anumită 
sumă lunar pentru fiecare angajat, cu destinație susținerea sportului în beneficiul 
angajaților. Companiile ar putea alege între a folosi bugetul respectiv pentru a sus-
ține:

– activități interne (cluburi sportive ale companiei, participarea la competiții 
ale angajaților, abonamente la servicii sportive) sau

– sponsorizarea cluburilor locale care au secții de copii și juniori (astfel susți-
nând poate activitatea sportivă a copiilor angajaților).

4   Loteria Română - Istoric Sponsorizari 2019
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Planificare urbană - autorități locale
Dincolo de diverse inițiative de susținere a sportului, structurile locale, primă-

riile pot avea un rol important prin realizarea unui plan urbanistic ce are în vizor și 
desfășurarea sau facilitarea desfășurării de activități sportive. 

Dincolo de bariera financiară, atât pentru adulți, cât și pentru copii, o provo-
care importantă o reprezintă distanțele mari ce trebuie parcurse pentru a ajunge la 
anumite facilități sportive. Acest lucru este cu atât mai important pentru copii care 
au nevoie de ajutorul părinților pentru a ajunge la antrenamente, petrecând poate 
mai mult pe perioada transportului decât în timpul antrenamentelor.

Pentru a schimba acest lucru, autoritățile locale au la îndemână câteva instru-
mente ce pot avea un impact important imediat:

•  identificarea spațiilor disponibile în zone unde nu există facilități sportive și 
realizarea unor baze sportive noi de cartier

•  identificarea școlilor unde există spații suficiente pentru amenajarea de te-
renuri de sport și deschiderea lor pentru cluburi sportive private în afara orelor de 
curs

•  crearea și/sau folosirea autobuzelor școlare și pentru transportul elevilor 
după cursuri între școală și terenurile de sport

•  impunerea unor spații de joacă pentru copii/spații destinate practicării spor-
tului la fiecare complex rezidențial proporțional cu numărul de locuințe

Școli și grădinițe active
Ca orice schimbare de mentalitate, lucrurile trebuie să se concentreze pe seg-

mentul de copii, iar unitățile de învățământ au un rol important în a insufla celor 
mici dragostea pentru sport și mișcare. De-a lungul timpului segmentul de educație 
sportivă din curricula școlară a fost dezbătut, schimbat în fel și chip. Numărul de 
ore săptămânale de sport a crescut, a scăzut sau, mai nou, este nevoie de adeverințe 
speciale pentru a participa la orele de sport. Încercările de schimbare nu au avut 
însă efecte notabile.

Un mod prin care sportul și mișcarea din interiorul școlilor se poate trans-
forma în bine este prin realizarea unor programe care să aducă împreună: copiii, 
școlile, autoritățile locale, cluburile sportive, părinții și comunitatea. Acest lucru 
ar putea fi realizat printr-un program de after school care să fie desfășurat cu aju-
torul cluburilor sportive și care să fie finanțat de către autoritățile locale. Pentru 
a reduce costurile acestuia, el se poate desfășura în interiorul unor școli și poate 
deservi și școlile din imediata apropiere. Acest lucru va ajuta și la reducerea tim-
pului petrecut cu transportul copiilor către locațiile unde pot desfășura activitățile 
sportive.

În plus, atât pentru reducerea costurilor, cât și pentru implicarea părinților 
și a comunității, aceste programe ar putea fi susținute de voluntari care să ajute 
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antrenorii specializați din partea cluburilor la supravegherea antrenamentelor și 
desfășurarea jocurilor sportive.

Promovarea voluntariatului
Deși pare ciudată încadrarea voluntariatului în această secțiune, el are un rol 

extrem de important în capacitatea organizațiilor de a oferi tuturor oportunități de 
a practica o disciplină sportivă la un cost rezonabil. 

Dincolo de aspectul financiar, voluntariatul are abilitatea de a apropia comuni-
tatea de cluburile sau evenimentele sportive locale, astfel încât atunci când acestea 
au nevoie de resurse pentru a-și continua activitatea, comunitatea este mult mai 
receptivă și mai dispusă la ajutor. Chiar dacă este vorba de sportul de performanță, 
dorim să punctăm exemplul suporterilor de la Dinamo care au cumpărat 10% din 
acțiunile clubului pentru a sprijini financiar activitatea clubului.

Din păcate, efectele “voluntariatului obligatoriu” din vremurile anterioare încă 
se resimt în România, astfel că pentru a crește numărului de persoane care fac vo-
luntariat, este nevoie și de ajutorul instituțiilor, pe lângă eforturile ONG-urilor, 
care ar putea să:

– ofere finanțare pentru a dezvolta centre de voluntariat (online/offline) unde 
cei interesați pot găsi mereu oportunități de voluntariat disponibile în zona lor de 
interes

– oferirea de stimulente pentru cei care au un număr de ore de voluntariat (ex: 
reduceri de taxe).



E posibilă construirea unor comunități sănătoase  
prin intermediul sportului?

Marian Chiriac

Credem că ideea de sport de masă nu mai este deloc adecvată vremurilor noastre. De 
aceea, politicile publice de promovare a sportului pentru toți – care oricum sunt prea ge-
nerale, costisitoare și cu impact mic -, ar putea fi mai bine înlocuite de măsuri concrete 
pentru revitalizarea comunităților urbane prin intermediul mișcării fizice. În continuare, 
câteva idei în acest sens.

Sport de masă vs interes public
Editorul acestui volum mi-a solicitat o contribuție pe tema ”Cum arată orașele / 
țările prietenoase cu sportul de masă”. Din păcate, de la bun început, vreau să spun 
că am o problemă de terminologie: nu cred deloc în ideea de ”sport de masă”.  Aceasta 
e perimată, inadecvată și ineficientă. Putem pune altceva în loc? Eu cred că da.

Să facem un scurt istoric, pentru început. În ultimii 30 de ani, declarațiile ofi-
ciale privind importanța sportului de masă și a măsurilor de luat pentru susținerea 
și promovarea acestuia au fost nenumărate. S-au creat instituții (1), s-au anunțat 
programe și măsuri de implementat însă, din păcate, mai nimic concret nu s-a făcut 
în acest sens. 

Atunci când nu a fost văzut preponderent doar ca o ”anticameră” a sportului de 
performanță, - cel aducător de medalii și glorie –, despre sportul de masă s-a vorbit 
în special în sensul creării unei culturi și a unei infrastructuri „de masă ” în care 
copiii, părinții, bunicii să fie implicați în activități sportive” (2) 

Dacă mergem însă mai mult înapoi în timp, vom putea vedea că sportul de 
masă (sport pentru toți) este o expresie apărută la începutul secolului al XX-lea, 
promovată de baronul Pierre de Coubertin în contextul reinventării Jocurilor 
Olimpice și a ideii că sportul trebuie să devină accesibil tuturor. 

Ulterior, în timpul regimului comunist din România, conceptul a fost puternic 
ideologizat și instrumentalizat, fiind parte a politicii oficiale de creare a ”omului 
nou”, sănătos, puternic, eficient, pus în slujba ”edificării societății socialiste”. Nu 
insistăm asupra acestor lucruri, doar să remarcăm cât de mult s-a perpetuat retori-
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ca acelor vremuri în ultimii 30 de ani și faptul că – așa cum am prezentat pe scurt 
mai sus – posibilele politici publice în domeniul sportului ar fi fost gândite tot în 
jurul acestui concept. 

Între timp, în jurul nostru, sportul – nu doar cel de performanță, ci și cel prac-
ticat de cât mai mulți oameni - a început să se transforme radical, mânat de la spate 
de o industrie a spectacolului care are interesul să te emoționeze, să te informeze 
repede-repede, chiar dacă incomplet, să te facă să participi (real, dar tot mai mult 
virtual) la eveniment și care vrea să îți creeze comportamente – sănătoase, în prin-
cipiu -, dar profitabile pentru ea.

De ce e nevoie totuși să facem sport? Întâi de toate pentru că mișcarea fizică 
este un factor de educație psihică, moral-volitivă și nu în ultimul rând un factor de 
coeziune socială. 

Apoi, și acesta este considerat în general cel mai important aspect, pentru fap-
tul că sportul contribuie la menținerea sau îmbunătățirea stării generale de sănăta-
te. Lipsa activității fizice este considerată de către Organizația Mondială a Sănătății 
drept al patrulea factor major de risc cauzator de moarte la nivel global, fiind la ori-
ginea a numeroase afecțiuni (boli de inimă, diabet, diferite tipuri de cancer). Lipsa 
mișcării cauzează circa 3,2 milioane de decese pe an în întreaga lume. (3)

Lucrurile nu stau deloc grozav nici la nivelul Uniunii Europene. Datele oficiale 
arată că circa un sfert dintre adulți și circa patru cincimi dintre adolescenți nu fac 
suficientă mișcare fizică (4). Conform OMS, adulții ar avea nevoie de cel puțin 150 
de minute de sport pe săptămână, iar copiii de circa o oră pe zi. Costurile inactivi-
tății fizice sunt mari și se estimează că vor crește în anii ce vin.  Se pierd nu doar 
vieți omenești (circa 500 de mii annual în țările UE), ci se produc indirect și daune 
economice evaluate la circa 80 de miliarde de euro annual (circa 6,2% din bugetul 
pentru sănătate alocat de țările UE). 

Nu prea e nevoie de argumente pentru a recomanda oamenilor mai multă miș-
care fizică. Ce s-ar putea face însă în acest sens?

Alfabetizare fizică pentru copii
Din păcate, educația fizică pentru copii este văzută în continuare în România ca o 
materie minoră în cadrul curriculei școlare. Asta în condițiile în care studiile arată 
că, în general, copiii practică sport în proporție de 80% doar la școală (5). 

Explicațiile pentru această situație sunt la îndemână: considerarea altor mate-
rii ca mai importante pentru viitoarea carieră a copilului, dezinteres din cauza mo-
dului de viață tot mai static al populației și, nu în ultimul rând, lipsa unor strategii 
și politici publice coerente. 

România ocupă locul 16 în Uniunea Europeană în ce privește numărul de ore 
obligatorii de educaţie fizică și sport în școlile primare și gimnaziale, cu 59, respec-
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tiv 49 de ore pe an, sub media Uniunii Europene, de 67, respectiv 64 de ore de edu-
caţie fizică pe an, potrivit unui studio al unui think-tank european (6).

Apoi, în timp ce majoritatea activităţilor sportive școlare obligatorii, în Româ-
nia, sunt doar atletismul, jocurile cu mingea (fotbal și baschet mai ales) sau gim-
nastica, majoritatea ţărilor europene oferă elevilor o paletă mai largă de activităţi 
în aer liber (inclusiv aventură), cursuri de înot sau sporturi de iarnă.

Câteva exemple. Mersul pe bicicletă se învață ușor, însă tot mai puțini copii au 
această abilitate, vitală printre altele pentru echilibru, forță și coordonare fizică, 
plus cultivarea independenței. Sunt mai multe țări europene (Franța, Olanda, prin-
tre altele) unde învățarea mersului pe bicicletă se face la școală, o astfel de ”mate-
rie” putând fi relativ lesne introdusă și la noi, cel puțin în unitățile de învățământ 
din marile orașe. 

Apoi, înotul ar putea fi o altă importantă ”materie” școlară. Desigur, este mai 
dificil de ajuns la situația Olandei, unde dobândirea cunoștințelor de înot este obli-
gatorie pentru toți copiii (existând inclusiv test pentru înot îmbrăcat, asta datorită 
numărului mare de canale și a riscului aferent de înec), însă există soluții (a se citi 
fonduri europene) pentru creșterea numărului de bazine. 

Câteva cifre comparative. Amsterdamul are 10 complexe publice de înot (cu 
mai multe piscine, interioare și exterioare), plus alte șapte zone amenajate pentru 
înot în apă liberă. Nu am mai stat să numărăm bazinele școlare sau pe cele private. 
În București (și, de fapt aproape în întreaga țară) conceptul de bazin/complex pu-
blic de înot este necunoscut. Acestea sunt subvenționate de autoritățile locale, fiind 
deschise tuturor (copii, adulți, seniori), au prețuri rezonabile. În București sunt nu 
mai mult de 20 de bazine cu o lungime recomandată (minim 25m), dintre care doar 
trei în cadrul unor unități școlare (administrate fiind de entități private). Acestea 
din urmă ar putea fi un model de urmat, ele oferind lecții (la prețuri subvenționate) 
pentru copiii școlilor din împrejurimi dar și acces pentru public (însă la niște pre-
țuri mult mai mari decât cele din Occident). 

Oricum, este vital ca în România să se înceapă în mod real alfabetizarea fizică a 
copiilor din ciclul primar. Asta înseamnă ca sportul să nu mai fie privit ca o materie 
în plus sau – la extrema cealaltă – doar ca o modalitate de a ajunge la performanță, 
ci să devină materie educativă prin intermediul căreia să poți învăța cum să fii mai 
sănătos, cum să înveți să respecți regulile într-un grup, cum să capeți încredere în 
tine, să înveți ce sunt toleranța și fair-playul, printre altele. 

Revitalizare urbană și comunitară
Dacă pentru copii sportul ar trebui să fie în primul rând educație, cred că pentru 
adulți acesta ar trebui să devină parte a unui stil de viață. Nu, nu mă gândesc la 
cumpărarea și afișarea ultimelor modele de echipament sau gadgeturi sportive, ci la 
adoptarea și practicarea unui stil de viață sănătos.
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Modul de viață contemporan impune așa ceva, oamenii par conștienți de acest 
lucru, însă în realitate nu se întâmplă prea multe.  Din mulțimea de date disponibi-
le, să cităm acum doar două. Astfel, circa 63% din populația României nu practică 
niciun fel de exercițiu fizic (7), însă în același timp circa 97% dintre oameni asocia-
ză sportul cu viața sănătoasă, sănătatea fiind de altfel principala motivație pentru 
practicare (vezi Eurobarometrul privind sportul și activitatea fizică, elaborat de Co-
misia Europeană în 2014 (8) 

Cred că de aici trebuie pornit. Desigur, este nevoie și de politici publice de 
construire a unei infrastructuri pentru sport (stadioane și săli polivalente, piste 
de atletism, bazine de înot, piste de ciclism, patinoare etc), căci acestea ar facilita 
practicarea activității fizice, însă mult mai importante și mai urgente sunt politicile 
de revitalizare urbană pentru a facilita activitățile fizice. 

Iar asta înseamnă mai multe spații verzi și parcuri, regândirea infrastructurii 
de transport în jurul omului (îmbunătățirea și optimizarea transportului public, 
lărgirea trotuarelor, pietonalizarea unor părți de stradă, crearea de piste de bicicle-
te etc) dar și reducerea poluării, implicit mai multă curățenie și ordine. 

Compararea situației din București cu câteva capitale europene arată marele 
decalaj existent. La ora actuală, circa 40% din călătoriile din Viena se realizează 
prin intermediul transportului în comun (în 1993 procentul era de doar 29%) și pe 
jos (29%), dar și cu bicicleta (6%). Doar 27% merg cu automobilul. În București, nu 
există o evidență clară a numărului celor care folosesc transportul public sau merg 
cu bicicleta, însă aglomerația și ambuteiajele de pe străzi sunt la ordinea zilei (9). 

Altfel, conform unei cercetări realizate de o companie privată, Viena este al 
doilea cel mai sănătos oraș european, în timp ce Bucureștiul este al treilea de la coa-
da clasamentului. Un indicator arată că circa 62% dintre locuitorii din Amsterdam, 
51% dintre berlinezi sau 32% dintre vienezi merg la muncă pe jos sau pe bicicletă, 
în timp ce procentul bucureștenilor e de doar 16%. (10) Nu miră de aceea că Bucu-
reștiul nu este deloc un oraș cu o calitate a vieții ridicată. 

Deși cel mai adesea se așteaptă măsuri din partea autorităților – nu că acestea 
nu ar fi necesare – este foarte importantă o schimbare a mentalităților la nivelul 
culturii urbane, a modului de înțelegere a mediului construit și a valorilor pe care 
le avem în comun în orașele noastre. Această schimbare este condiționată de exis-
tența unei mase critice de oameni cărora le pasă de mișcare și de spațiile publice de 
calitate și care cer decidenților politici nu rezolvarea blocajelor de trafic, ci soluții 
pentru practicarea unui stil de viață sănătos (care începe, cel mai simplu, prin prac-
ticarea regulată a mersului de jos, spre exemplu). 

Iar această masă critică se poate structura treptat la nivelul unor comunități 
care împărtășesc – la nivel de amatori - pasiunea pentru diferite sporturi. Acest 
lucru este posibil, un argument fiind alergarea, unde numărul de evenimente (com-
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petitive, umanitare) dar mai ales al practicanților a crescut semnificativ în ultimii 
ani (11). În acest caz, pentru amatorii de alergare a contat mai mult asumarea spiri-
tului comunitar al sportului, apartenența la un grup structurat în jurul unei pasiuni 
comune decît un cadru instituționalizat sau o infrastructură (oricum, deficitară). 

Un fel de concluzii
Foarte probabil, ideile și recomandările pe care le voi oferi, extrem de succint, în 
continuare pot părea în mare măsură nerealiste sau foarte greu de pus în practică. 
Dar ele pot fi luate cel puțin ca un exercițiu de imaginație. Un exercițiu necesar în 
condițiile în care modul în care este perceput, guvernat și susținut sportul la noi 
trebuie (re)inventat. 

# Sportul (de masă / de amatori) ar trebui văzut ca o activitate ce trebuie pusă 
preponderent în sluja interesului public (educare, sănătate, liant social). Doar spor-
tul de performanță să fie o activitate ce ține de entertainment, construit așadar pe 
principii de business. 

# Din punct de vedere instituțional, sportul ar trebui să fie în așa fel organizat 
încât să corespundă intereselor sale principale: alfabetizarea fizică a copiilor, facili-
tarea accesului adulților la activități fizice și recreative care să ducă la ridicarea ni-
velului de sănătate și coeziune al societății. Un model în acest sens putea fi Olanda, 
unde sportul este ”atașat” Ministerului Sănătății. 

# Sportul (de masă / de amatori) trebuie să fie preponderent o activitate be-
nevolă, bazată pe principiile auto-guvernării, voluntariatului și sustenabilității. 
Desigur, autoritățile locale sau centrale trebuie să contribuie în diverse forme la 
susținerea și practicarea sportului (infrastructură școlară sau comunitară, finanțări 
pe proiecte sau facilități fiscale etc) dar din punct de vedere organizatoric sportul 
trebuie să fie practicat la nivelul unor cluburi constituite pe bază de voluntariat. 
Din nou exemplul Olandei ni se pare relevant. Aici sunt circa 28.000 de cluburi, 
cele mai multe dintre ele asigurându-și 58% din venituri din cotizațiile de membru, 
circa 9% din sponsorizări și 4% din subvenții ale guvernelor locale (12). 

# E nevoie de o clarificare a rolului pe care să îl joace statul în sprijinirea sportu-
lui profesionist. România nu s-a desprins încă de modelul statului-paternalist care 
trebuie să susțină consistent cât mai multor discipline, dar nici nu reușește să ad-
opte modelul ”privat”, în care profesioniștii câștigă aproape exclusiv din sponsori-
zări, donații, campanii de fundraising sau drepturi comerciale (bani de la loterie sau 
din drepturi de televizare). Poate tot Olanda ar putea constitui un model. Acolo, 
cele mai multe dintre cluburi sunt afiliate celor 75 de federații sportive existente. 
Există și un organism-umbrelă (NOC*NSF) care include aceste federații și care se 
ocupă și de sportul de performanță. Cluburile care au sportivi de elită primesc mai 
mulți bani publici (circa 40% din banii guvernului central sunt alocați lor, în plus 
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vin și de  la loterie), dar ideea de bază este că se susține performanța (sportivul, 
antrenorii) și nu clubul în ansamblul său. 

# Practicarea sportului implică, evident, și existența profesioniștilor, iar aici 
statul are un rol decisiv în pregătirea specialiștilor necesari. E nevoie de aceea de 
profesori de sport, de antrenori, de manageri, de oameni de marketing care să se 
implice în promovarea și dezvoltarea sportului, fie la nivel de masă fie, desigur, la 
nivel profesionist.

Note
Vezi în acest existența, din 1992, a Federației Române Sportul pentru Toți (FRSpT), o organiza-

ție sportivă națională, recunoscută de Ministerul Tineretului și Sportului, care ar trebui să coordoneze 
activitatea în domeniul sportului pentru sănătate, educație și recreere la nivelul întregii țării. Pe si-
te-ul oficial, http://sportulpentrutoti.ro/, informațiile despre acțiunile și măsurile concrete ale FRSpT 
lipsesc însă aproape cu desăvârșire. 

Declarație a dnei Gabriela Szabo, fost ministru al Sportului, cu ocazia unei dezbateri despre 
viitorul sportului românesc (2017, detalii aici: https://www.agerpres.ro/sport/2017/07/20/gabrie-
la-szabo-important-este-ca-sportul-de-masa-sa-fie-o-prioritate-pentru-natiunea-romana-16-54-23

https://www.who.int/health-topics/physical-activity
https://inactivity-time-bomb.nowwemove.com/download-report/The%20Economic%20

Costs%20of%20Physical%20Inactivity%20in%20Europe%20(June%202015).pdf#page=7
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail-

Doc&id=19860&no=1#page=3
Physical Education and Sport at School in Europe, Eurydice, 2013
https://ec.europa.eu/sport/news/2018/new-eurobarometer-sport-and-physical-activity_en 
sondaj realizat de către compania românească Quantix în 2019. Autorul a avut acces la datele 

sondajului 
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-19536349-analiza-comparatie-intre-trans-

portul-comun-din-viena-bucuresti.htm
https://www.treated.com/blog/europes-healthiest-capital-city
Autorul acestui studiu cunoaște foarte bine, din interior, lumea alergării de amatori din Româ-

nia. Nu există date statistice oficiale, însă din experiența direct putem spune că în doar ultimii zece 
ani, în România s-a ajuns de la nici 10 concursuri de alergare pe an și circa 200-300 de participanți 
activi, la circa 100 de evenimente și aproape 10000 de practicanți.

Aceste date și următoarele au fost preluate din raportul Sports Policy in the Netherlands, disponi-
bil la file:///C:/Users/Maricu/Downloads/151028_SportpolicyintheNetherlands_ReGate.pdf



Prețul fotbalului de cartier din București.  
De la bun public la produs de lux

Andrei Mihail

Cartierele sărace au nevoie de fotbal la fel de mult cum fotbalul are nevoie 
de cartierele sărace (Eric Cantona)

Rostul social al fotbalului
Merităm să ne faceți statuie, mă. Ce facem noi de 10 ani, în condițiile care sunt în Ro-
mânia, sociale și tot ce vreți voi. (...) Se duce fotbalul românesc, se duce, vă spun! 0!... în 
2-3 ani. Furia lui Gică Hagi din 1998 a rămas faimoasă în lumea fotbalului. Fostul 
căpitan al naționalei a fost, cumva, vizionar. În 2001, echipa României rata prima 
calificare după 15 ani la un Campionat Mondial. 19 ani mai târziu, palmaresul a 
rămas același. Așa cum a observat și Hagi, decăderea fotbalului de performanță se 
leagă strâns de condițiile sociale dintr-o țară. De fapt, cel mai probabil, copilul Hagi 
nu ar mai fi ajuns fotbalist în zilele noastre. Costurile înscrierii la cluburile private 
care formează azi piața fotbalului ar fi fost greu de suportat de părinții săi, mutați 
la Constanța din mediul rural.  

Situația elitelor fotbalului nu trebuie privită strict din perspectiva performan-
țelor sportive. De fapt, dispariția marilor jucători profesioniști este una dintre con-
secințele excluderii unor întregi categorii sociale de la practica fotbalului organizat 
după 1989. Complementar dimensiunii de entertainment, fotbalul are mai multe 
funcții sociale foarte importante. El nu trebuie privit doar din perspectiva bucuri-
ilor colective pe care ni le aduce sporadic în viață, ci trebuie înțeles ca o fereastră 
deschisă către fenomene sociale mai ample. Un indicator precum nivelul sănătății 
publice, privit din această perspectiv, ne arată că fotbalul nu este un simplu sport. 
Accesibilitatea sa poate fi vitală unui oraș în care peste 35% din copii au probleme 
de greutate1; iar accesul la fotbal începe de la disponibilitatea infrastructurii dedi-
cate în toate cartierele orașului.

1   Chiriță-Emandi, Adela, Carmen Gabriela Barbu, Eliza Cinteză, Bianca Ioana Chesaru, Mihai 
Gafencu, Veronica Mocanu, Ionela Pașcanu, și alții. 2016. „Overweight and Underweight Prevalence 
Trends in Children from Romania – Pooled Analysis of Cross-Sectional Studies between 2006 and 
2015.” Obesity Facts 206-220.
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Fotbalul maselor
Și totuși, cum a reușit Gică Hagi să înceapă o carieră impresionantă în Constanța 
anilor ‘70? A fost vorba doar despre un talent antrenat exemplar sau și despre o 
structură de selecție care ajungea la un număr mult mai mare de copii? În 2018, 
timp de mai multe luni, m-am plimbat pe străzile din Berceni pentru a discuta cu 
vecinii sau foștii jucători și antrenori ai fostelor cluburi locale despre locul acesto-
ra în viața cotidiană a cartierului. Etnografia care a rezultat2 m-a ajutat să înțeleg 
mai bine structura sportului de masă din perioada comunistă, dar și rolul social 
pe care terenurile din cartiere îl ocupau pentru vecinătate. Pe scurt, începând cu 
amplele proiecte de dezvoltare urbană pe care statul comunist le-a demarat în anii 
‘60, o vastă rețea de terenuri de fotbal a fost construită în paralel cu imobilele de 
locuințe. Aceasta era complementară altor funcțiuni publice necesare vieții moder-
ne pe care noile cartiere bucureștene o propuneau locuitorilor. Totul evolua într-o 
strânsă relație cu industria locală, a cărei dezvoltare crease premizele acestor forme 
de locuire. 

Formal, sportul de cartier își propunea să educe politic masele de muncitori, 
dar și să asigure îmbunătățirea nivelului sănătății populației care astfel ar fi fost 
mult mai productivă la locul de muncă. La nivel oficial, statul își propunea să in-
tegreze sportul tot mai mult în viața cotidiană a unor mase largi de cetățeni3 pentru 
recunoașterea pe tot parcursul acestei perioade a importanței sociale a sportului, bun 
al întregului popor și enunțarea sportului de masă despre obiectiv fundamental3. Noile 
instituții de stat au devenit responsabile de dezvoltarea sportului de masă. În 1974 
de exemplu, într-un Cuvânt al Partidului adresat cetățenilor preluat de Almanahul 
Sportul, Uniunea Generală a Sindicatelor era menționată drept una dintre prin-
cipalele instituții responsabile cu organizarea sportului de masă. Hotărârea care 
sta la baza cuvântării mai prevedea că: elevii și studenții vor avea ccesul gratuit pe 
baze sportive pentru desfășurarea procesului de învățământ și practicarea unor disci-
pline sportive, practic toți copiii orașelor în care erau dezvoltate aceste terenuri. A 
apărut astfel o infrastructură nouă care s-a încorporat uniform pe toată suprafața 
orașului. În mare parte ea a fost funcțională până la dispariția post-decembristă a 
instituțiilor care o gestionau. 

Fotbalul dezindustrializat
Căderea regimurilor comuniste au produs câteva transformări urbane majore. Dez-
industrializarea accentuată începută în anii ‘90 și trecerea la o economie de piață 
au închis o bună parte din instituțiile care întrețineau anterior activitatea sportivă 

2   Mihail, Andrei Tudor. 2019. „Post-communist pitches: the fall of Bucharest’s industrial foot-
ball (infra)structures (acceptat spre publicare).” CIES - International Centre for Sports Studies.

3   Ghibu, Emil, și Ion Todan. 1970. Sportul românesc de-a lungul anilor. Bucharest: Stadion.
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de masă. Așa cum observă sociologul Liviu Chelcea4, fenomenul economic produce 
transformări ale spațiului și practicilor sociale. Schimbările politice, duc astfel la 
dizolvarea vechilor structuri ale statelor comuniste care sunt înlocuite de actori noi 
orientați preponderent spre piața liberă5. La nivel urban, succesul noului sistem 
politic este simbolizat, printre altele, de dezvoltarea pieței imobiliare care ar trebui 
să semnifice vitalitatea economiei. În cele mai multe cazuri, aceasta s-a îndreptat 
către construcțiile cele mai profitabile, cum ar fi mall-urile, ansamblurile imobiliare 
sau clădirile de birouri6. Astfel, după cum remarcă Jonathan Rutherford și Colin 
McFarlane, infrastructurile urbane ca elemente importante ale idealurilor moderniste 
ale orașului uniform, integrat și echitabil, au devenit tot mai fragmentate prin procesele 
de dezindustrializare, privatizare și cheltuieli publice reduse7. 

Rețeaua de terenuri de fotbal ”muncitorești” ale Bucureștiului a urmat, în mare 
parte, traseele instituțiilor care le dețineau. Cele mai multe au fost inițial aban-
donate pentru a fi ulterior acoperite de dezvoltarea imobiliară care căuta spațiile 
libere din interiorul orașului pe care acestea le descopereau. Unul dintre cele mai 
cunoscute exemple este cel al bazei sportive Spartac din zona Dristor pe terenul 
căreia a fost inaugurat în 2016 unul dintre cele mai noi mall-uri Bucureștene. O 
situație similară trăiește și fostul stadion Girueta din Drumul Găzarului, azi un 
simplu maidan pentru un viitor supermarket german al cărei construcție ar trebui 
să înceapă în 2020. 

Dispariția acestor terenuri a creat inițial un vid în peisajul fotbalistic de cartier 
al Bucureștiului. Finalul anilor ‘90 și prima jumătate a anilor 2000 ofereau tot mai 
puține oportunități practicării fotbalului, atât în zona privată cât și în cea publică. 
Mulți bucureșteni își aduc aminte de terenurile decrepite lăsate de izbeliște care 
erau întâlnite prin majoritatea cartierelor. Totuși, în lipsa alternativelor, ele au fost 
în continuare folosite informal de bucureștenii care continuau să joace fotbal și de 
copiii din vecinătate. Piața fotbalului de cartier avea să înceapă să se dezvolte la 
jumătatea anilor 2000, pe măsură ce nivelul de trai al tot mai multor bucureșteni 
începea să crească. 

Cele două fenomene s-au dezvoltat în paralel. Cu cât bucureștenii o duceau mai 
bine, cu atât noi cluburi și mici terenuri de fotbal apăreau prin cartierele locuite 

4   Chelcea, Liviu. 2008. Bucureștiul postindustrial. Memorie, dezindustrializare și regenerare urbană. 
Iași: Polirom.

5   Tosics , Iván. 2005. „City development in Central and Eastern Europe since 1990: The impact of 
internal forces.” În Transformation of Cities in Central and Eastern Europe: Towards Globalization, de Ian 
Hamilton, Kaliopa Dimitrovska Andrews și Nataša Pichler-Milanović, 44-78. Tokyo: United Nations 
University Press.

6   Mykhnenko, Vlad, și Ivan Turok. 2008. „East European Cities - Patterns of Growth and Decli-
ne, 1960-2005.” International Planning Studies 311-342.

7   McFarlane, Colin, și Jonathan Rutherford. 2008. „Political Infrastructures: Governing and Ex-
periencing the Fabric of the City.” International Journal of Urban and Regional Research 363-374.
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de middle class-ul local. În noul context, cluburile au avut tendința să se orienteze 
către zonele mai înstărite ale orașului. Existența lor depindea de taxele de închiri-
ere a terenurilor sau de abonamentele de înscriere a copiilor în echipele de juniori. 
Treptat, din punct de vedere cantitativ, vechea rețea de baze sportive construite în 
perioada comunistă a fost înlocuită de noile terenuri răsărite prin curțile școlilor 
sau alte spații publice. Calitativ, însă, acestea au avut tendința să se coaguleze în zo-
nele orașului în care locuitorii și-au permis folosirea lor. Rezultatul a fost dispariția 
multor opțiuni de practicare a fotbalului pentru copiii din cartierele mai sărace ale 
Capitalei. Pentru o zonă (București-Ilfov) în care, în 2018, 21.4% din populație tră-
ia în risc de sărăcie sau excluziune socială8, problema este importantă. Practic, un 
număr semnificativ de copii și tineri nu au acces la terenuri de sport, ceea ce riscă, 
pe termen lungă să înrăutățească starea de sănătate a locuitorilor din aceste zone. 

Fotbalul de piață
În 2015, harta școlilor de fotbal9 de cartier arăta așa cum se poate observa în Fig. 1

Figură 1

Din cele peste 50 de terenuri care funcționau la acel moment în oraș, în secto-
rul 5 se găseau doar două. Conform Vital Signs10, din punct de vedere al mai multor 
indicatori statistici, acesta este sectorul în care locuiesc unele dintre cele mai sărace 

8   Conform datelor Institutului Național de Statistică. Seriile TEMPO, indicator SAR111C
9   Materialul a fost realizat prin colectarea locațiilor cluburilor de fotbal din București (excep-

tând Steaua, Dinamo și Rapid) prin intermediul mai multor agregatoare online și poziționarea lor pe 
hartă. Drept urmare ea oferă o imagine aproximativă a poziționării acestor cluburi pe raza orașului la 
momentul respectiv. 

10   http://bucuresti.vitalsigns.ro/decalajul-dintre-bogati-si-saraci/
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familii bucureștene. Datele cercetării cantitative sunt confirmate și de studii calita-
tive realizate în zonă11 12. 

Ca orice activitate privată, fotbalul de cartier al ultimilor ani a depins de veni-
turile potențialilor săi clienți. În mod natural, el s-a îndreptat spre zonele în care 
aceștia locuiau, lăsând descoperite punctele cele mai precare ale orașului. Sau, după 
cum observa Marcu, un tânăr antrenor la grupele de juniori al unuia dintre aceste 
cluburi care mi-a dat un interviu în 2018: Ca să îți permiți să îți duci copilul la un sport 
trebuie să faci parte dintr-o clasă socială care e destul de bine înstărită. Observațiile lui 
sunt confirmate și de George, fost jucător la Autobuzul București care coordonează 
la rândul lui grupele de copii și juniori ale unui alt mic club bucureștean. Compa-
rând prezentul cu experiența tinereții lui, bărbatul își dă seama că acum nu mai e 
chiar pentru oricine. Gândindu-se la copiii pe care îi antrenează, el recunoaște că cei 
mai mulți provin dintr-o clasă medie din punct de vedere al veniturilor. Cotizațiile 
pe care părinții trebuie să le plătească pentru a-și înscrie copiii în cadrul acestor 
cluburi îi îndepărtează pe cei mai săraci. Fotbalul devine astfel o marfă de mare 
preț, disponibilă exclusiv celor care își permit să îl cumpere. El se transformă mai 
degrabă într-un indicator de status, construit pe capacitatea de consum devenită 
dezirabilă în post-comunism13. 

Iosif are acum în jur de 50 de ani și antrenează tineri fotbaliști de aproape 30. 
Mi-a povestit multe despre sportul Bucureștean în cadrul unui interviu realizat pen-
tru vechea cercetare. Începuse să joace fotbal în ultimii ani ai comunismului, dar o 
accidentare l-a obligat să treacă devreme în tabăra antrenorilor. A trăit din interior fi-
ecare transformare prin care a trecut fotbalul de cartier. Înainte, observă el cu regret, 
părintele își chema copilul în casă când îl pedepsea. Acum îi zice: Ieși afară! Din păcate, 
nici afară nu prea are unde să se mai ducă. Iosif spune că spațiile publice disponibile 
tinerilor care vor să joace fotbal s-au redus considerabil în ultimii ani. Își bazează afir-
mațiile pe experiența directă de antrenanent. Din păcate, în București, studiile care 
să urmărească sistematic aceste metamorfoze sunt inexistente. Maidanul de la bloc, 
primul loc în care copiii luau contact cu mingea de fotbal a fost înlocuit de leagăne 
sau parcări. Terenul din curtea școlii, la rândul lui, a fost închis copiilor în afara ore-
lor de sport. Unele au fost modernizate de investitori privați care le închiriază sau le 
folosesc pentru propriile cluburi. Iosif crede că multe sunt, de fapt, niște improvizații 
sintetice care folosesc tot felul de spații înguste și nu oferă copiilor posibilitatea reală 

11   Berescu, Cătălin. 2011. Ghetoul si zona de locuire defavorizata (ZLD) Aleea Livezilor. București: 
Expert.

12   Tîrcă, Miruna. 2009. „Ghetou de lux? Aleea Zăbrăuți, București.” În Incluziune și excluziune. 
Studii de caz asupra comunităţilor de romi din România, de Tamás Kiss, László Fosztó și Gábor Flock, 39-
60. Cluj-Napoca: Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale.

13   Kideckel, David. 2010. România postsocialistă: munca, trupul și cultura clasei muncitoare. Iași: 
Polirom.
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de a se antrena conform stadardelor. Interesul pentru îmbunătățirea acestei situații 
este, în general, scăzut. Renovarea și întreținerea unor terenuri de calitate este costi-
sitoare și scade profiturile pe termen scurt. Terenurile de mini-fotbal sunt mult mai 
ofertante din punct de vedere financiar. Acum investitorii fac baze sportive nu pentru că 
le pasă de copii, ci ca să facă bani din ele, concluzionează Iosif. 

Afirmațiile antrenorului sunt confirmate de observațiile de teren care au stat 
la baza cartografierii fostelor stadioane muncitorești. O parte dintre terenurile ba-
zelor sportive care au supraviețuit au fost, la rândul lor, transformate pentru a răs-
punde noilor realități. Așa cum se poate observa în imaginile surprinse prin Google 
Earth, chiar dacă a continuat să funcționeze în toată această perioadă, terenul mare 
al unui astfel de club din zona Bulevardului Basarabia (încă vizibil în anul 2000) a 
fost dezafectat. Peste el, în 2018, au fost construite două terenuri mici și câteva 
terenuri de tenis.

Pentru a deveni profitabile însă, investițiile trebuie să atragă banii potenția-
lilor clienți. În cazul fotbalului de cartier aceștia sunt tinerii care închiriază micile 
terenuri și părinții care își înscriu copiii la grupele de juniori ale fiecărei școli. Prac-
tica fotbalului trebuie atrasă cât mai puternic către noile cluburi între care apare 
o competiție pe zonele ceva mai înstărite ale orașului. Orice teren accesibil public 
se poate transforma într-o oportunitate ratată de a capitaliza orele de joc. Unele 
cluburi o declară direct. Principalul motiv pentru care fotbalul este atât de popular este 
simplitatea jocului. Este nevoie de o minge și de minim doi jucători. Porţile pot fi confecţi-
onate din ghiozdane sau haine, iar terenul de joc poate fi o banală parcare, poate fi citit 
pe pagina de internet a unei școli de fotbal. Aceasta își propune să schimbe acest 
peisaj și pune la dispoziţia copiilor tot ce este necesar pentru buna desfășurare a 
activităţilor sportive. ”Produsul” propus pentru înlocuirea maidanului este format 
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din bază sportivă dotată corespunzător, antrenamente, profesionalism, posibilitatea de 
a participa la competiții oficiale, cantonamente și meciuri amicale. Un alt club oferă, pe 
lângă facilitățile sportive, parcare, terasă, magazin de articole și accesorii sportive 
și Wi-Fi gratuit.

Ca orice produs, fotbalul de cartier, este destinat exclusiv potențialilor clienți 
așa cum reiese din descrierea mai multor baze sportive. În Drumul Taberei, de exem-
plu, aflăm despre un club că nu spunem ca suntem perfecti, dar suntem dispusi sa dam 
un plus de valoare clientilor nostri oferindu-le servicii de calitate si satisfactia unor clipe 
frumoase petrecute alaturi de prieteni. Rolul social al fotbalului este, astfel, profund 
transformat. Sportul devine imaginea unei categorii sociale, un indicator de status 
al aspirațiilor celor care o compun. Funcțiile sale sociale se transformă profund 
ajungând să încorporeze nevoile percepute la nivelul clienților. Fotbalul mercificat 
trebuie să se adapteze astfel la cererile și la limbajul pieței devenind o componen-
tă a proiectelor individuale de dezvoltare personală caracteristice clasei de mijloc 
urbane, analizate în profunzime de antropoloaga Elena Trifan14. Noul produs nu 
propune doar sănătatea sau modelarea corpului, ci, în cazul copiilor, și adaptarea 
morală la trăsăturile și comportamentele dezirabile ale acestor clase.  O școală de 
fotbal din Drumul Taberei le spune direct părinților care vor fi rezultatele înscrie-
rii copiilor la cele 3 antrenamente săptămânale pe care le organizează. Înscrieți și 
dumneavoastră copilul pentru ca el: să beneficieze de o dezvoltare fizică armonioasă, să 
învețe să refuze țigările, alcoolul și drogurile, să fie sociabil și să nu stea ore întregi în 
fața calculatorului.  În Ghencea,  un alt club spune chiar că diferența dintre o școală de 
fotbal și un club de fotbal este aceea că noi nu formăm copiii pentru a-i face fotbaliști, ci 
încercăm să le descoperim și dezvoltăm aptitudinile, concomitent cu o dezvoltare armo-
nioasă și completă a organismului. Totul la un preț lunar care începe de la 200 de lei, 
costul unui abonament general. Pentru individualizare sau antrenamente specifice 
portarilor, mai trebuie adunați 50 de lei pentru fiecare ședință. 

Sportul transformat în marfă oferă astfel tot mai puțin posibilitatea de a face 
mișcare tuturor tinerilor, indiferent de statutul lor social. În plus, noile sale struc-
turi accentuează patternurile de segregare socială din București, documentate și 
din prisma altor servicii publice15. În acest context, fotbalul strânge în jurul său mai 
degrabă comunități omogene, formate din oamenii care dispun de capitalul necesar 
pentru achiziționarea sa. Evident, spre deosebire de maidan sau fostele curți ale 
școlilor închise de obicei publicului, aici participă cine își permite. Pentru înscrierea 

14   Trifan, Elena. 2017. „I Am Worthy, I Want, and I Can: The Social Implications of Practicing 
Personal Development.” Studia Universitatis Babes-Bolyai Sociologia 49-70

15   Marin, Vera, și Liviu Chelcea. 2018. „The Many (Still) Functional Housing Estates of Bucha-
rest, Romania: A Viable Housing Provider in Europe’s Densest Capital City.” În Housing Estates in Euro-
pe: Poverty, Ethnic Segregation and Policy Challenges, de Daniel Baldwin Hess, Tiit Tammaru și Maarten 
van Ham, 167-190. Cham: Springer Open.
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copiilor tarifele încep de la 200 de lei pe lună dar, în cele mai multe cazuri, la acest 
preț se adaugă costurile echipamentului, transportului (dacă este oferit de club) sau 
participării la competiții. 

Alternativele
Pentru a recupera rolul social mult mai important pe care fotbalul ar putea să îl aibă 
la nivelul Bucureștiului, investițiile autorităților locale ar trebui să se concentreze 
mai puțin pe susținerea sportului profesionist ci pe dezvoltarea infrastructurii ac-
cesibile tuturor locuitorilor orașului. O rețea de terenuri publice, adaptată densită-
ții locuirii din fiecare cartier, care să acopere uniform orașul ar crea o alternativă 
la cluburile private existente. Fotbalul, cel mai popular sport din România16, ar fi 
folosit astfel pentru a atrage nediscreționar tinerii spre un stil de viață sănătos și 
chiar pentru a îmbunătăți problemele sociale din zone defavorizate. 

Bucureștiul ar putea să se inspire, de exemplu, de la regiunea Parisului. În ulti-
mii 30 de ani instituțiile locale au construit, împreună cu statul francez, o întreagă 
infrastructură sportivă dedicată cu precădere cartierelor sărace din Île-de-France. 
Pe lângă terenurile construite, autoritățile au oferit suport material și financiar 
echipelor care le administrau. Astfel, o bună parte din cei aproximativ 30.000 de 
antrenori care activează aici au pregătire și în asistență socială. Cluburile nu sunt 
doar pepiniere de fotbaliști (în 2018, 8 dintre jucătorii echipei Franței care a câș-
tigat Campionatul Mondial proveneau de aici), ci dezvoltă un rol social important 
în asigurarea coeziunii sociale la nivelul comunității locale.  Astfel de politici trebui 
adaptate de autoritățile publice și în București pentru a atenua efecte ale transfor-
mărilor suferite de oraș în ultimii 30 de ani. 

16   Conform unui studiu GfK, realizat la socilitarea Gazetei Sporturilor, 97% dintre românii pasi-
onați de sport sunt interesați de fotbal. Dintre aceștia, 33% și practică acest sport. 



Elitele sportive și activismul social

Loredana Dinu

Sportivii români rămân unii dintre cei mai de seamă ambasadori pe care îi poate 
avea țara noastră. În domeniul sportului reușim încă să ne situăm înaintea multor 
state clasate pe primele locuri în economia mondială. Nu este o noutate faptul că, 
prin intermediului sportului, oamenii depășesc orice barieră culturală sau geopoliti-
că, iar eroii noștri, ai sportului românesc dăinuiesc decenii la rând în memoria colec-
tivă. Numele giganților din sportul românesc, precum Nadia Comăneci, Gheorghe 
Hagi, Ivan Pațachin, Elisabeta Lipă, Simona Halep, Cristina Neagu și mulți alții, au 
răsunat probabil în toate colțurile lumii și, mai mult de atât, în jurul lor s-au creionat 
povești de succes devenite modele de viață pentru copiii unei întregi națiuni.

Acum, când traversăm momente tensionate și puternic încărcate emoţional, 
datorită contextului răspândirii noului coronavirus la nivel global, avem nevoie, 
mai mult ca oricând de modele de succes. Tinerele generații, adaptate sau nu re-
alității, au nevoie de exemple concrete, actuale, care să le demonstreze că se pot 
obține performanțe remarcabile în viață, că pot avea succes, atât în zona sportului 
de performanță, cât și în alte domenii.

Tinerii se identifică cu ușurință cu oamenii care au succes , se raportează la 
rezultatele acestora, la modul lor de viață, aspirații, preferințe, tocmai pentru că, la 
nivel informațional, în zilele noastre, pot găsi o cale de comunicare accesibilă și pot 
tinde spre a face performanță. Având de partea lor tehnologia și accesul cu ușurință 
la canalele de comunicare,  ei pot urmări elitele sportului românesc aproape în timp 
real, comparativ cu anii precedenți. 

Sportivii de elită și puterea de a inspira
Astfel, sportivii de elită devin simboluri ale unei generații, ale unei ţări, sau sport, 
etc, aceștia transformându-se în formatori de opinie ce pot inspira și motiva ge-
nerații întregi, capătă “puteri”  uriașe, de care foarte mulţi nici nu sunt conștienți. 

Potențialul sportului de a transmite valori umane societății are o însemnătate 
uriașă, iar sportivii de elită devin o „VOCE” puternică.
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Bineînțeles, toate acestea se întâmplă dacă rolul de exemplu, de model, este 
acceptat și asumat de performer. Asumându-și acest rol, sportivii se implică în viața 
socială a comunității în care trăiesc, reprezentând un exemplu de bune practici, un 
exemplu de urmat, de lider, sau formator de opinie.

De-a lungul timpului, sportul a fost văzut din mai multe perspective, precum 
cea funcționalistă, în care sportul era descris prin raportare la utilitatea sa în socie-
tate, sau perspectiva  conflictualistă, care evidenția diviziunea și diferențele dintre 
clasele sociale, ceea ce a dus la nenumărate schimbări, acestea fiind uniformizate 
în timp, la nivel mondial, tinându-se cont însă de contextul politic, cultural, sau 
religios al națiunilor. 

Sportul în contextual globalizării
Însuși fenomenul de globalizare a sportului reprezintă un alt  punct de interes la 
nivel internațional, deoarece aduce schimbări majore în ceea ce privește dimensi-
unea socială și culturală a sportului, ca fenomen generator de spectacol. (Articol:  
Globalizarea sportului și efectele economico-sociale ale acesteia, Autori:  GOMBOȘ 
LEON.) De asemenea, sportul reprezintă și un instrument de politică economică și 
financiară cu consecinţe economice și sociale importante, reprezentând și un gene-
rator de bunăstare economică și socială prin beneficiile pe care le oferă populației: 
petrecerea timpului liber, îmbunătățirea și menținerea unei stări de  sănătătate op-
timă, îmbunătăţirea condiţiei fizice, promovarea integrării sociale. (Sport si socie-
tate. Introducere in sociologia sportului- 2004).

Articolul 21 din capitolul privind egalitatea din Carta Drepturilor Fundamen-
tale a Uniunii Europene interzice discriminarea bazată  pe diverse motive, între 
care rasa, culoarea, originea etnică sau socială  și apartenența la o minoritate nați-
onală.

La nivel mondial, prin intermediul sportului se adoptă cu perseverență măsuri 
pentru a îmbunătăți starea de sănătate a populației dar și  pentru a depăși proble-
mele adânc înrădăcinate în istoria omenirii, precum rasismul, excluziunea socială, 
sau inegalitatea de gen. 

Nu de puține ori, sportivi de elită au luptat împotriva violenței, a rasismului, a 
diferențelor de gen, sau a discriminării pe motive de origine etnică, religie, context 
social sau economic, samd. Curajul acestora, sacrificiile și eforturile depuse pen-
tru a aduce echilibru si armonie în domeniul sportului , precum și în societate ca 
întreg, a dus la ceea ce trăim noi astăzi, la felul în „simțim” și cunoaștem sportul, 
experimentăm și ne bucurăm de el, considerându-ne norocoși. Însă, atâta timp cât 
aceste problemele sociale vor afecta societatea, domeniul sportiv va fi și el umbrit 
de  cazuri în care performerii vor simți repercursiunile acestor nedreptăți. 

Foarte mulți dintre cei care și-au exprimat opiniile în societate, au acționat ca 
urmare a convingerilor puternice pe care le-au avut, a curajului de exprimare, une-
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ori în ciuda riscurilor la care s-au expus, fără a se gândi că exercițiiul lor de a câștiga 
niște drepturi va deveni în timp un curent puternic al democrației. 

Este de amintit momentul migrării Nadiei Comăneci în Statele Unite ale Ame-
ricii în anul 1989, moment ce a marcat un act curajos ce a influențat în acele timpuri 
foarte muți tineri, dar mai cu seamă, mulți sportivi. Aceasta rămâne unul dintre cei 
mai iubiți sportivi din lume, dar și unul dintre sportivii care se implică activ în cam-
panii de susținere a sportivilor cu dizabilități, promovând egalitatea de șanse, dar 
și beneficiile pe care le aduce practicarea sportului.

Psihologia sportului și-a extins ramurile, permițându-ne astăzi să vorbim des-
pre misiuni sociale precum activismul în sport. Deși în România acest concept nu 
este foarte puternic simțit , sportivii români sunt activi în ceea ce privește pro-
movarea sportului, a principiilor pe care acesta le guvernează, a unui stil de viață 
sănătos, a egalității de șanse, a luptei împotriva violenței, a discriminării, fără a 
face parte neapărat din organizații care își asumă un astfel de rol, ci mai degrabă 
percepția generală este că nu rolul de „ activist” nu este încă asumat în totalitate de 
sportivii români și încă nu există o percepție unitară  în această direcție. 

Despre meseria de sportiv
Însă, acest fapt poate fi și o urmare a faptului că în România meseria de sportiv 
de performanță, remunerată și recunoscută a fost relativ târziu introdusă în COR, 
fapt care a influențat evoluția domeniului sportiv. Încă se vorbește foarte puțin 
în România despre cariera dubla a sportivilor, care ar putea oferi acestora șansa 
acestora de a se integra cu ușurință în câmpul muncii odată cu încheierea carierei 
sportive și, de asemenea, de a se reorienta din punct de vedere profesional, sau din 
punct de vedere al convingerilor. Și, cu atât mai puțin putem vorbi de o atitudine 
activistă în perioada în care sportivii se află încă în activitate, deoarece se cunoaște 
că sistemul de performanță în România are la bază, în general, la majoritatea spor-
turilor practicate în țara noastră, pregătirea centralizată, ceea ce nu oferă sportivu-
lui posibilitatea de a desfășura și alte activități, deoarece majoritatea timpului este 
alocat pregătirii specifice, refacerii organismului sau participării la competiții. 

Rămâne așadar un tărâm neted, pe care se poate construi, deoarece sportivii ro-
mâni au demonstrat de nenumărate ori că dețin un psihic echilibrat, că ”sunt tari ca o 
stâncă”, iar atunci când va fi nevoie ca vocea lor să fie auzită, nimic nu le va sta în cale. 

Bineînțeles, este nevoie de timp pentru a aduna cunoștințe în zona activis-
mului și a responsabilității sociale, pentru a investi în educație, de interes din par-
tea sportivilor, dar și de implicare mai mare la nivelul instituțiilor din domeniul 
sportiv, din punct de vedere al resurselor alocate, deoarece sportul rămâne un „in-
strument” care aduce valoare comunității în care trăim, un potențial fantastic de 
a promova principii sănătoase într-o societate dinamică, aflată mereu în mișcare.

Este păcat să nu folosim toată această bogăție pe care o avem: sportul!



Voluntariatul în sport

Ovidiu Condurache

Deși de-a lungul timpului voluntariatul s-a manifestat în culturile lumii în diferite 
moduri, valoarea intrinsecă a acțiunii de voluntariat este percepută similar, drept 
voința liber exprimată și manifestată de a contribui la starea de bine creată, doar 
pe propria dorință și fără beneficii materiale în schimb pentru eforturile depuse. 
În România Legea nr. 78/20141 reglementează activitatea de voluntariat care este 
definită ca fiind participarea la activități de interes public desfășurate în folosul al-
tor persoane sau al societății, organizate de către persoane juridice de drept public 
sau de drept privat, fără remunerație, individual sau în grup. Iar voluntarul poate 
fi orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, 
apartenență politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislației în do-
meniul muncii și desfășoară activități de voluntariat.

Argumente pentru implicarea în activități sportive
Activitatea de voluntariat în România este una restrânsă, destul de puțin promo-
vată și concentrată în rândul tinerilor de liceu și facultate. Specificul societății fiind 
faptul că implicarea fără remunerație în activități de interes public este un obicei 
pe care nu îl avem dobândit încă, deși se observă progrese semnificative de impli-
care civică în ultimii ani. Pentru tineri activitățile de implicare voluntară constituie 
oportunități de interacțiune cu persoane ce au aceleași interese dar provin din cul-
turi, arii geografice diferite, au orientări ideologice, religioase diferite sau au altă 
orientare sexuală, alt gen sau altă etnie. În plus, implicarea ca voluntar contribuie 
la dezvoltarea de abilități transversale (soft skills), competențe tehnice (hard skills) 
și poate ajuta în a descoperi domenii, pasiuni ce pot deveni ulterior căi de dezvolta-
re profesională. În plus, activitățile de voluntariat sunt, uneori, necesare pentru a 
aplica la experiențe educaționale naționale și internaționale. Deasemenea angaja-
torii sunt interesați de activitățile extra curriculare desfășurate de aplicanți. 

1   http://federatiavolum.ro/wp-content/uploads/2014/11/LV_promulgata.pdf
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Fenomenul voluntariatului sportiv în România
Dacă voluntariatul, ca activitate de sine stătătoare în viața românilor, este una 
restrânsă, când punem lupa pe nișa voluntariatului sportiv, aceasta se restrân-
ge și mai mult. Deoarece nu există o monitorizare a fenomenului de voluntariat 
sportiv în România, dimensiunea acestuia este greu de urmărit. Totuși câteva 
fenomene sunt vizibile în ceea ce privește implicarea românilor în voluntariatul 
sportiv:

– Tinerii (adolescenți, studenți) urmăresc oportunitățile de la evenimente 
sportive mari, internaționale (ex.: Maratoane, Jocuri Olimpice, Campionate Mon-
diale, Campionate Europene etc.) care se desfășoasă în România sau în străinătate; 
de cele mai multe ori alegerea făcută de tineri depinde de afinitățile pentru un anu-
mit sport (chiar practicarea acestuia) sau pentru unul sau mai mulți sportivi; 

– Părinții ajung, de cele mai multe ori, să se implice drept voluntari la clu-
burile și competițiile sportive unde copiii lor sunt participanți / afiliați, iar după 
încheierea activității sportive a copiilor, aceștia își încetează implicarea ca voluntari 
sportivi;

– Seniorii se implicaă deasemenea ca voluntari sportivi, fie la evenimente 
unde sunt practicate sporturi pentru care ei au o afinitate (ex.: foști practicanți, 
membri din familie care practică sau sunt participanți), fie la cluburile sportive 
unde au activat sau ale căror fani le sunt.

– Pe lângă aceste categorii, este important de menționat că multe activități de 
voluntariat sportiv implică pionierat în România, de la introducerea unui nou sport și 
organizarea de competiții aferente, până la desfășurarea de activități sportive pentru 
rezolvarea unor probleme sociale (incluziune, discriminare, acces la oportunități).   

La nivel internațional fenomenul voluntariatului sportiv este unul de foarte 
mare amploare, considerând că doar pentru ediția din 2016 a Jocurilor Olimpice 
au fost 240.000 de aplicanți pentru pozițiile de voluntariat2. În plus, există regiuni 
în care voluntariatul sportiv este unul integrat în activitățile promovate public ca 
fiind parte din implicarea comunitară (ex.: Glasgow Sport Volunteer Bureau3). Mai 
mult, unele activități de voluntariat sportiv combină competițiile cu intervențiile 
sociale (ex.: Homeless World Cup4).

Contribuția voluntarilor la buna desfășurare a competițiilor sportive
Cea mai deasă întrebare pe care un voluntar o primește este de ce face muncă ne-
remunerată financiar? Dincolo de elementele deja menționate sunt câteva aspecte 
specifice voluntariatului sportiv care fac experiența una atractivă:

2   https://www.olympic.org/news/over-240-000-volunteer-applications-for-rio-2016
3   https://volunteersport.glasgowlife.org.uk/vk/volunteers/index.htm
4   https://homelessworldcup.org/
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– participarea gratuită la unele competiții sportive la care nu ar avea acces 
altfel;

– elementele de multiculturalitate, voluntari și sportivi internaționali care 
provoacă voluntarii să-și îmbunătățească viziunea despre lume, despre cunoștințe-
le proprii și dezvoltă un apetit pentru implicarea ca voluntar;

– procesele de învățare (mai ales la evenimente internaționale mari) atât des-
pre specifiul evenimentului și a tipului de sport, dar și elemente ce țin de compor-
tament, valori și inclusiv utilizarea limbilor străine;

– conexiuni profesionale ce se pot dezvolta, mai ales pentru cei care-și doresc 
o implicare solidă în mediul sportiv.

Contribuția voluntarilor este semnificativă atât la evenimente sportive, unde 
acoperă o gamă foarte largă de activități (antidoping, acces spectatori, servicii VIP, 
asistenți de delegație, protocol, transport, media, traducere, etc.), cât și la nivelul 
cluburilor sportive, unde ajută în derularea activităților curente (fundraising, logis-
tică, transport, etc.).

În egală măsură, voluntariatul sportiv în România întâmpină și câteva bariere 
sistemice care sunt important de menționat. Poate cea mai mare hibă este cea cul-
turală, în speță cum este privit voluntariatul de organizatorii de evenimente sporti-
ve. Deși nu este o generalizare, mulți organizatori privesc voluntarii drept forță de 
muncă neplătită pentru care, de cele mai multe ori, nu respectă elemente din Legea 
voluntariatului și nici nu oferă o experiență de învățare valoroasă. Dincolo de acest 
aspect, o altă barieră sistemică o reprezintă nivelul de înțelegere a ce poate oferi o 
experiență de voluntariat și promovarea acestora la scară largă. Majoritatea opor-
tunităților de voluntariat internațional (din ce în ce mai mult și naționalae) sunt 
foarte ușor de accesat online (cu mențiunea că de cele mai multe ori implică un cost 
ridicat pentru deplasare și cazare) dar nu sunt vizibile sau diseminate suficient. 
O altă barieră sistemică o reprezintă partea de incluziune și deschidere a oportu-
nităților de voluntariat. Persoanele cu dizabilități, de orice natură sau persoanele 
din grupuri minoritare sunt des discriminate, iar acolo unde aceștia sunt acceptați, 
rolurile nu sunt acordate pe măsura abilităților avute. Inclusiv procesele de aplicare 
sunt discriminatorii (ex.: evenimente sportive care să ofere formulare de înscriere 
în sistem Braille pentru persoane cu deficiențe de vedere).  

Uitându-ne la numărul în creștere de evenimente sportive din România, cât 
mai multe și la nivel local, cu impact direct în comunitate, putem observa opor-
tunitatea de dezvoltare a voluntariatului sportiv. Atât din partea organizatorilor 
care vor învăța să gestioneze procese de management de voluntari și să promoveze 
experiențele de voluntariat, dar și din partea cetățenilor care vor înțelege din ce în 
ce mai mult valoare contribuției lor și vor căuta proactiv să se implice la alte com-
petiții sportive, fie la cluburi și organizații locale. 



Sportul în limbaj de marketing 

Lorand Balint

Până în urmă cu 2 luni, adică până la vârsta de 44 ani și două luni, nu cred că am 
folosit vreodată denumirea de Profesor de Educație Fizică într-o conversație liberă. 
Profesor de sport era super ok pentru mine iar senzația era că oamenii care insistau 
pe denumirea pretențioasă de Profesor de Educație Fizică încercau doar să se țină de 
un discurs elitist, refuzând să accepte realitatea: toți oamenii spun Ora de Sport și 
Profesor de Sport. 

Educația fizică, dincolo de practicarea sportului
Ce s-a schimbat? Într-un interval relativ scurt de timp am avut o serie de conversa-
ții cu oameni pasionați de Educația Fizică, oameni care mi-au povestit detalii des-
pre ceea ce fac în meseria lor, despre viziunea lor asupra dezvoltării copiilor, despre 
importanța Educației Fizice dincolo de practicarea unui sport. Despre multiplele 
fațete ale acesteia, sportul fiind  doar o fațetă a activității fizice. La ora de educație 
fizică elevii trebuie să să descopere și să învețe mult mai multe lucruri, nu doar una 
sau mai multe ramuri sportive. Mișcare, nutriție, filosofie de viață.

Ascultându-i, am înțeles mult mai bine ceea ce înseamnă cu adevărat Profesor 
de Educație Fizică și am avut și o revelație personală: m-am identificat perfect cu 
situația lor, am realizat că trăiesc în oglindă exact aceeași experiență în eforturile 
de a face marketing cu adevărat.

Cât de elitist trebuie să le par oamenilor când insist pentru folosirea termino-
logiei corecte, pentru înțelegerea puterii fantastice pe care o poate avea marketin-
gul. Pentru înțelegerea marketingului în general. 

Schimbarea în sport începe la nivel semantic
Pentru a explica o sa folosesc un exemplu din lumea sportului. Comitetul Olimpic 
și Sportiv Român, în parteneriat cu Addeco România derulează de ani de zile un 
program de reconversie și inserție profesională a sportivilor.
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Un program destinat să ajute la integrarea sportivilor în plan profesional și 
social la sfârșitul carierei lor sportive. “Programul de reconversie și inserție profe-
sională a sportivilor” va fi implementat la nivel național și va urmări dezvoltarea 
profesională a sportivilor de performanță, cât și pregătirea și asistarea sportivilor 
în pașii pe care aceștia îi vor face după terminarea carierei lor sportive. Prin ac-
cesul la acest program sportivii vor beneficia de consilierea necesară pentru a-și 
dezvolta competențele profesionale în afara vieții sportive și pentru a deveni pro-
fesioniști de succes la final de carieră competițională. (sursa: http://www.cosr.ro/
stiri/2005-07-28/cosr-promoveaza-integrarea-si-reconversia-profesionala-a-spor-
tivilor-de-performanta).

Profesioniștii în Comunicare vin și, după câțiva ani de derulare a programului, 
sugerează schimbarea numelui său pentru a reduce elementele negative asociate cu 
noțiunea de reconversie profesională și a-l face mai atrăgător pentru sportivi.

Pentru că percepția este că reconversia profesională este o practică curentă în si-
tuația oamenilor care, la un moment dat în viață sunt într-o situație foarte dificilă, 
mulți dintre sportivi ar putea simți că se apropie sau au ajuns deja într-o astfel de 
situație. Dacă s-ar schimba numele programului, s-ar reduce din presiunea resimți-
tă de sportivii cărora li se adresează.

După o muncă susținută, propunerea profesioniștilor de la Comunicare ar fi ca 
noul nume să fie A doua carieră. S-a terminat sau este pe cale să se termine prima 
ta carieră, super tare: e pe cale să înceapă a doua ta carieră. Viitorul este al tău, ești 
printre norocoșii care au oportunitatea de a trăi mai multe vieți într-una singură. 

Programul de reconversie și reinserție profesională a sportivilor ar deve-
ni Programul a doua carieră.

Acesta este un exemplu de implicare a profesioniștilor în Comunicare. Foar-
te, foarte utilă contribuția lor, sunt foarte multe lucruri care par a se rezolva prin 
schimbarea sugerată.

Pe de altă parte, dacă proiectul ar fi tratat ca unul de marketing, nu doar de 
comunicare, profesioniștii în Marketing ar veni și s-ar uita cu atenție la întregul 
program.

“Avem o reţea de consultanţi care se vor ocupa de consilierea sportivilor. Aceștia vor 
fi îndrumaţi spre filialele Adecco din ţară direct din cluburile sportive unde activează. 
Vom face un plan de carieră dedicat, pornind de la discuţiile cu ei, nevoile lor specifice. 
Mai precis, acest plan constă în întâlniri de grup în care candidaţilor li se explică cum 
funcţionează piaţa forţei de muncă, întâlniri individuale în care candidaţii sunt con-
siliaţi cum să-și construiască un CV corect, o scrisoare de intenţie, cum să se prezinte 
la interviuri”, a declarat Florin Godean, Country Manager Adecco. (SURSA: htt-
ps://www.mediafax.ro/sport/proiect-de-reconversie-profesionala-pentru-spor-
tivi-10375371) 
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Focusul ar fi pe cei cărora li se adresează: cine sunt ei, cum gândesc, care le sunt 
visele, etc. Și ar descoperi că nu sunt un grup uniform, nu toți vor aceleași lucruri. 
Unii dintre ei vor într-adevăr o carieră ca angajați într-o companie, dar alții vor vrea 
să se lanseze în antreprenoriat sau să continue în sport.

Nu puține sunt atitudinile de tipul:
Sportul este viața mea, vreau să continui în sport și să-mi definesc un nou rol, aici.
sau
Am pus deoparte niște resurse, am un nume și un renume, am contacte, vreau să-mi 

fac propria firmă (sau să mă alătur afacerii familiei mele).
Și atunci recomandarea celor de la Marketing ar fi să se analizeze oportunita-

tea de a dezvolta programul pe trei piloni mari: 
PILON 1: A 2-a carieră ca Angajat
PILON 2: A 2-a carieră ca Antreprenor
PILON 3: A 2-a carieră în Sport
Pentru fiecare pilon urmând a fi gândite și aduse la viață proiecte speciale, re-

levante pentru publicul lor țintă.
A 2-a carieră ca angajat: continuarea programului așa cum este descris mai 

sus de către Country Managerul Adecco România, Florin Godean.
A 2-a carieră ca antreprenor: seminarii, cursuri cu invitați din mediul an-

treprenorial care să acopere subiecte relevante pentru acest tip de activitate.
A 2-a carieră în Sport: o serie de acțiuni menite a-i pregăti pe sportivi pentru 

cât mai multe profesii din sport. Sportul românesc are și va avea nevoie de oameni 
foarte bine pregătiți pentru numeroase cariere: antrenor, preparator fizic, analist 
video, administrator baze sportive, marketing sportiv, impresariat, avocat sportiv, 
psiholog sportiv, jurnalist sportiv, arbitru, maseur, etc, etc.

Tot profesioniștii de la marketing ar atrage atenția că multe dintre aceste me-
serii nu sunt luate astăzi în calcul și că nici traseul de pregătire pentru ele nu este 
foarte clar. Și atunci pilonul A 2-a carieră în Sport ar putea să fie dezvoltat exact în 
aceste două direcții: promovarea meseriilor și oferirea de sprijin în pregătirea pro-
fesională pentru fiecare dintre acestea.

•  Un set de materiale care să prezinte cât de fain este să fii Preparator Fizic, 
materiale care să crească modul în care sunt percepuți cei care profesează. Atât de 
către sportivi, cât și de către ceilalți români – pentru ca meseria să fie cât mai bine 
văzută.

•  Film cu O zi din viața unui preparator fizic. Interviuri cu Preparatori fizici ro-
mâni și/sau străini.

•  Un set de cursuri, seminarii, conferințe dedicate învățării acestei profesii. 
Offline și online (permițând astfel accesul în orice moment și de oriunde – un lucru 
esențial în acest domeniu).
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•  O platformă online unde sportivii pot intra și descoperi ce alte opțiuni de 
învățare există – inclusiv interviuri cu Preparatori fizici români și/sau străini care 
să detalieze traseul pe care l-au urmat, să recomande cărți / cursuri.

Marketing înseamnă Comunicare, dar nu doar Comunicare. Este o filosofie de 
a face lucrurile pornind de la publicul țintă. Inclusiv, dar nu numai, Comunicarea. 
Este vorba de întreg mixul de acțiuni, de modul în care sunt gândite produsele / 
serviciile, de modul în care sunt aduse la viață, unde, când și la ce preț sunt puse la 
dispoziția oamenilor. 

Printr-o gândire de marketing, un program de tipul Programului de reconversie 
și reinserție profesională poate fi regândit complet (marketing) sau doar la nivel de 
denumire (Comunicare = o componentă a marektingului).

Pentru foarte mulți oameni marketing = Comunicare. Probabil la fel cum pen-
tru mine Profesorii de Educație Fizică erau Profesorii de Sport. Niciodată nu o să 
mai fac greșeala aceasta. 



B) SPORTUL  PENTRU VIAȚA ACTIVĂ. MODELUL „ACTIVE 
FOR A LONG LIFE”

Competițiile Sportive Școlare, factor de bază  
pentru viața activă

Constantin Căliman

Educaţia fizică și sportul trebuie să facă parte integrantă din educaţia generală a 
individului. Acest lucru odată înţeles, face ca o naţiune sa devină sănătoasă și per-
formantă. Așa este în toate statele care pun accent pe educaţia completă și crează 
cadrul organizatoric ca din fragedă copilărie, copiii să fie încurajaţi să practice în 
mod continuu și susţinut activităţile fizice. De obicei, performanţa sportivă este 
o rezultantă a educaţiei în timp. Forţarea copiilor de mici, pentru a obţine perfor-
manţe sportive, nu este recomandată. Respectând descoperirile recente ale știinţei, 
mai ales cele în teoria antrenamentului sportiv, trebuie înţeles că aplicarea criteri-
ilor specifice de selecţie la vârsta stabilită, pe fiecare ramură de sport, va conduce 
pe de o parte la o formare sănătoasă a sportivului descoperit, dar și la consumarea 
judicioasă a resurselor. 

În multe sisteme de cercetare în domeniul sportului, se pune o întrebare foarte 
interesantă: Unde să căutăm aurul? În mintea sau în corpul unui sportiv?

Asociația sportivă (școlară și universitară)-prioritate zero
Toate eforturile materiale, financiare și cele cu resursa umană, trebuie concentrate 
în jurul ideii de promovare a educaţiei prin sport și de îmbunatăţire a stării generale 
de sănătate a naţiunii. Vehiculul spre normalitate care lipsește din păcate în sportul 
românesc, este asociaţia sportivă (școlară și universitară). 

Trebuie înţelese rolul și mai ales diferenţa dintre ora de educaţie fizică și sport și 
antrenamentul sportiv. Ora de EFS este o oră informală, așezată în trunchiul comun 
al educației alături de celelalte discipline: istorie, matematică, geografie, fizică, altele.

Ora de EFS are ca prioadă de timp 45 de minute și este știinţific demonstrat, 
că un profesor foarte bun de EFS nu poate atinge decât un nivel al efortului fizic de 
o intensitate maximă de nivel ,,mediu’’, pe o perioadă de maxim 20 din cele 45 de 
minute. 

Ședinţa de antrenament (parte integrantă dintr-un microciclu/mezociclu/
macrociclu de pregătire), poate avea 60-90 sau chiar 120 de minute (în funcţie de 



II. ECOLOGIE EXTINSĂ. STAREA DE SĂNĂTATE A SOCIETĂȚII / 1073

ramura sportivă) și poate fi organizată numai în cadrul unei structuri sportive (aso-
ciaţii sportive).

 În România, dupa 1990, sistemul national sportiv, a suferit transformări care 
au condus la sincope, la lipsa rezultatelor sportive dar cel mai grav la o din ce în ce 
mai proastă stare generală de sănătate a naţiunii. Asta face ca în această perioadă, 
România să ocupe locuri ,,fruntașe’’ în clasamentele internaţionale în rândul obe-
zităţii, bolilor cardiovasculare și de inimă, mortalităţii având drept cauză ciroza 
hepatica ca urmare a consumului exagerat de alcool și a fumatului. 

Lipsa unei strategii naţionale în educaţie și a strategiei pentru sport și tine-
ret, conduce de ani buni la o cheltuire haotica a resurselor financiare și așa foarte 
puţine. Deasemenea, pe lângă proasta organizare a celor doua domenii (educaţie 
și sport-tineret), în urma studiilor efectuate a reieșit că România, este ţara cu una 
dintre cele mai slabe finanţări în aceste domenii ceea ce conduce automat la chel-
tuieli mari cu tratarea bolilor. Deși prin legislaţie este stabilit un procent de 6% din 
PIB pentru educaţie, finanţarea acestui domeniu nu a trecut niciodata în ultimii 30 
de ani de pragul de 3.5% . Deși PIB ul a înregistrat creșteri de la an la an, sportului 
românesc îi este alocat un procent de 0,052% din PIB.

O alta teorie interesantă la nivel mondial, spune că performanţa economică, 
este direct proporţională cu nivelul de educaţie și starea generală de sănătate a na-
ţiunii. Lipsa unei viziuni strategice, conduce la lipsa unui plan de acţiune cu măsuri 
pe termen scurt, mediu și lung iar rezultatele vor fi întotdeauna slabe și întâmplă-
toare/accidentale.

Cele patru niveluri (stadii) de implicare în activitățile de educaţie fizică  
și sport
Foarte mulţi specialiști români în domeniul sportului, printre care și prof. Adrian 
Dragnea sunt de acord că ,,sportul de performanţă reprezintă nivelul cel mai înalt de 
valorificare a aptitudinilor tinerilor, a unei forme superioare de manifestare a excelen-
ţei umane, contribuind semnificativ la reprezentarea și sporirea prestigiului României 
pe plan internaţional, în cadrul programelor, Jocurilor Olimpice de vară și de iarnă, a 
Campionatelor Mondiale și Campionatelor Europene, precum și la alte tipuri de com-
petiţii organizate de diferite ramuri de sport. Contribuţia semnificativă și constantă la 
reprezentarea și sporirea prestigiului României pe plan internaţional prin stimularea 
sportului de înalt nivel, cu prioritate la ramurile și probele cuprinse în programele Jocu-
rilor Olimpice de vară și de iarnă, va constitui, în viitor, obiectivul principal al activităţii 
sportive de performanţă.’’

Tot prof. Adrian Dragnea în ,,Strategia Naţională pentru Sport și Tineret ’’, 
lucrare la care am avut onoarea de a colabora în perioada 2008-2012, a stabilit cele 
4 nivele (stadii) de implicare în activităţile de educaţie fizică și sport. Deasemenea 
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este important de reţinut că potrivit știnţei sportului ,,Concepţia care stă la baza 
misiunii privind desfășurarea activităţilor de educaţie fizică și sport implică aplicarea 
mijloacelor și metodelor specifice acestora încă din primele zile de viaţă, până la vârstele 
senectuţii.’’

Fig.1 Nivelurile sau stadiile de implicare în activitățile de educaţie fizică și sport  
(prof. Adrian DRAGNEA)

Obiectivele nivelelor activităților de practicare a exercițiilor fizice
Nivelul 1 – Implicare-Aderare, având ca obiective principale: atragerea și 

implicarea cetăţenilor în forme simple de practicare a exerciţiilor fizice pentru edu-
caţie, sănătate și socializare; dezvoltarea motricităţii generale și inteligenţei; favo-
rizarea proceselor de creștere și dezvoltare armonioasă.

Nivelul 2 – Integrare-Adaptare. Obiectivele principale: integrarea într-o 
formă mai mult sau mai puţin organizată de practicare a educaţiei fizice și sportului 
în școală, în afara acesteia, după încheierea școlarităţii și cuprinderea altor cetăţeni 
dornici de practicare a exerciţiilor fizice; educaţie; sănătate; dezvoltarea motricită-
ţii generale și specifice; integrarea socială și creșterea calităţii vieţii.

Nivelul 3 – Practicare sistematică. Obiectivele principale constau în dezvol-
tarea capacităţii de performanţă și participarea la un sistem competiţional organi-
zat pe ramuri de sport și nivele; menţinerea sănătăţii; viaţă activă; perfecţionarea 
priceperilor și deprinderilor tehnice; dezvoltarea capacităţii funcţionale și de adap-
tare la diferite tipuri de efort.

Nivelul 4 - Consacrare în activitatea sportivă de performanţă. Obiecti-
vele acestui nivel sunt: maximizarea capacităţii de performanţă, stabilirea de recor-
duri și integrarea în sfera excelenţei umane.
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În România, Ministerul Educaţiei și Cercetării  împreună cu Ministerul Tine-
retului și Sportului, trebuie să efectueze toate demersurile legislative pentru re-
organizarea sportului școlar și universitar, ca un domeniu performant, cu baza 
piramidei în școală. În urma studiilor efectuate, ne-am dat seama că se impune 
mai mult ca niciodată înfiinţarea asociaţiilor sportive școlare și universitare în fie-
care unitate de învăţământ, respectiv în fiecare instituţie de învăţământ superior. 
Acestea, trebuie să fie structuri sportive autonome, organizate în vederea dez-
voltării competiţiilor sportive (Campionate Nationale Școlare și Universitare) pe 
ramuri sportive, în același timp cu promovarea mișcării și a educaţiei prin sport, 
identificarea de vârfuri care să reprezinte școala, liceul, universitatea, comunita-
tea locală în întrecerile între unităţi la nivel local și naţional.

Se impune ca din punct de vedere organizatoric, federaţiile sportive na-
ţionale să devină alături de COSR, MTS și Federaţia Sportului Școlar și Uni-
versitar actanţii principali ai reorganizării piramidei sportului românesc. 

Măsuri pentru reorganizarea piramidei sportului românesc
1. Finantarea cu 1% din PIB a sistemului pentru educatie fizica si sport prin legea 
bugetului de stat si prin modificarea art. 67 din Legea Educatie Fizice si a Sportului 
69/2000;

2. Impunerea și menţinerea măsurii unui numar de 3 (trei) ore de educatie 
fizica si sport pe saptamana in invatamantul preuniversitar;

3. Impunerea și menţinerea măsurii unei limite de 3-4 credite transferabile 
identificabile în diploma de licenţă pentru învăţământul universitar;

4. Perfecţionarea sistemului competiţional prin mărirea numărului competiţi-
ilor, cât și prin diversificarea ramurilor sportive la care se organizează campionate 
sportive școlare și universitare – sporturi individuale și jocuri sportive – precum și 
includerea în cadrul acestora a unui număr cât mai mare de elevi și studenţi.

5. Organizarea DACIADEI ca program national sportiv, care sa includă 
Olimpiada Naţională a Sportului Școlar și Olimpiada Gimnaziilor organiza-
te sub forma Campionatelor Naţionale Școlare și a Campionatelor Naţionale 
Universitare cu sprijinul direct al Ministerul Educaţiei  si Cercetării și Ministe-
rului Tineretului și Sportului printr-un sistem de colaborare/parteneriat cu Co-
mitetul Olimpic și Sportiv Român și Federaţiile Sportive Naţionale. Participarea 
trebuie să fie deschisă tuturor elevilor/studentilor, urmărindu-se în paralel dez-
voltarea sistemului, dar și promovarea apartenenţei la grup prin promovarea 
numelui asociaţiei sportive, școlii, liceului, universităţii, al comunităţii locale. 
Este foarte important ca pe lângă aspectul competiţional și al spiritului de fair-
play să fie promovate beneficiile practicării sportului și rezultantele acestuia. 
În acest sens, este indicat ca la aceste competiţii să fie prezente personalităţi 
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din lumea sportului, precum și reprezentanţi ai primăriilor și consiliilor locale. 
Tinerii din România au nevoie de modele, iar în acest sens toate eforturile organi-
zatorice și financiare trebuie canalizate cu un scop precis:

•  promovarea sportului și a mișcării ca alternativă educaţională;
•  canalizarea energiei tinerilor în scopuri nobile și benefice;
•  combaterea și reducerea criminalităţii;
•  schimbarea mentalităţii ;
Manifestul F.I.E.P.(Federaţia Internaţională de Educaţie Fizică) din 1970 și 

Asociaţia Europeană de Educaţie Fizică, prin Declaraţia de la Madrid (1991), au 
argumentat prin studiile efectuate pe copii și tineri de diferite vârste, necesitatea 
practicării sistematice a educaţiei fizice și sportului cel puţin 1 oră pe zi, până la 
vârsta de 12 ani, și cel puţin 3 ore pe săptămână pentru copiii mai mari de 12 ani și 
pentru adolescenţi. 

Prevederile UE consemnează necesitatea celor 3 ore de educaţie fizică obli-
gatorii pe săptămână. De asemenea, evidenţiem faptul că educaţia fizică și 
sportul în școală nu reprezintă scopuri în sine, ci contribuie la realizarea finalită-
ţilor generale ale educaţiei, alături de celelalte discipline din curriculum-ul  școlar. 
În același timp, trebuie să existe o preocupare permanentă a profesorilor de edu-
caţie fizică de a asigura un conţinut atractiv pentru lecţiile organizate, astfel încât 
educaţia fizică școlară să devina componentă a educaţiei permanente.

Dimensiunea temporală a educaţiei fizice și sportului impune reconsiderarea 
acestora ca activităţi, în sensul prelungirii lor de la etapele școlarităţii la celelalte 
etape de dezvoltare, astfel încât ele să devină un continuum care însoţește individul 
din primii ani ai vieţii până la senectute.

În vederea participării sportivilor elevi și studenţi, componenţi ai loturilor 
naţionale, la competiţiile internaţionale organizate de Federaţia Internaţională a 
Sportului Școlar (ISF) și Federaţia Internaţională a Sportului Universitar (FISU), 
Guvernul României ar trebui sa aloce fonduri suficiente pentru programul de pre-
gătire al loturilor nationale scolare si universitare, costurile cantonamentelor de 
pregătire, al susţinătoarelor de efort, asistenţa și controlul medical, controlul an-
ti-doping, echipamentul de concurs pentru Jocurile Mondiale Universitare și pen-
tru Campionatele Mondiale Universitare, în limita prevederilor bugetare aprobate 
cu această destinaţie. 



Educația sportivă – misiune de familie

Ana Maria Mitruș

Am avut privilegiul de a face parte din ultima generație de copii români care au avut 
libertatea de a se juca nestingheriți în natură și de a face sport în mod organizat, 
susținut și pe o durata lungă de timp. 

Sunt mamă de 14 ani și în tot acest timp, am putut vedea cu ochi de adult, cum 
generații întregi de copii cresc în prezent lipsiți de șansa de a se dezvolta armonios 
prin activități fizice și sport în mod natural și nu ca o obligație. 

Mișcarea ar trebui să devină o necesitate pentru copii și este datoria noastră, 
a părintilor, să le arătam celor mici frumusețea activităților sportive, indiferent că 
acestea se manifestă ca o joacă, la vârstele mai mici sau ca un sport de performanță, 
la vârstele la care acest lucru este recomandat. 

Copiii învață ceea ce trăiesc, așa că nu este destul să le spunem că “trebuie” să 
facă mișcare, să alerge sau să se joace. Ca să fim credibili, să le arătăm că e important 
pentru noi ceea ce le spunem, ar trebui sa fim alături de ei încă de la primii pași și 
prima săritură. E important ca toți membrii familiei să fie implicați activ în acti-
vități fizice de orice fel, începând cu plimbări în natură, practicarea unor sporturi, 
înot, dans sau orice altă activitate fizică. Acest obicei nu doar că ne va întări legătu-
rile de familie, dar îi va motiva pe cei mici să continue să aibă activități fizice chiar 
și atunci când vor crește și își vor câștiga independența și autonomia. 

 
Cum construim prin sport respectul de sine
Sportul și mișcarea fizică au o importanță covârșitoare în dezvoltarea copiilor și, în 
special, în dezvoltarea respectului de sine. Aceste activități implică opțiuni, copiii 
învățând să aleagă și să decidă asupra variantelor pe care le au la îndemână. Vorbim 
astfel despre primii pași în construirea viitoarei imagini de sine - cine sunt, ce le 
place să facă, cu cine le place să stea, iar asta le dă un sentiment de control asupra 
vieții lor. 

În tot acest context, identitatea și încrederea copiilor se pot dezvolta fară tea-
ma de greșeli sau de eșec.  Pe măsură ce cresc și identitatea lor devine mai stabilă, 
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copiii sunt din ce in ce mai capabili să facă față provocărilor mai serioase, din jocuri 
structurate și conditionate de regulamente. 

Putem vedea cu ochii noștri cat de benefic este sportul pentru adulți si cum 
exercițiile fizice din copilărie ne îmbunătățesc starea de sănătate în prezent, așa că 
e absolut necesar să ne asigurăm că și copiii noștri fac mișcare și se mențin într-o 
condiție fizică bună. 

Pentru majoritatea copiilor, însă, singurul exercițiu fizic de care au parte sunt 
orele de sport de la școală, traind în rest o viață sedentară, fiind transportați cu 
mașina aproape peste tot, jucandu-se mai mult in spații închise și având activitați 
statice. 

Din păcate, dorința noastră de a ne proteja copiii, de a-i feri de diverse acciden-
te, s-a prelungit în toate direcțiile, ducând la decizii absurde și reguli care îi obligă 
practic pe cei mici să stea aproape nemișcati pe durate lungi de timp, chiar și atunci 
cand sunt la școală. Jocurile tradiționale, cum ar fi săritul corzii, lapte gros, leap-
șa, chiar și fotbal uneori, sunt încă amuzante pentru copiii noștri, dar multe sunt 
interzise în școli de tema căzăturilor, a loviturilor și a discuțiilor neplăcute ce vor 
apărea ulterior între conducerea școlii și părinți. 

Am trait personal experiența ca elevii din clasele 0-3, să fie nevoiți să iși petrea-
că tot timpul alocat școlii (inclusiv pauzele), în clase, în spații închise și neaerisite, 
deoarece nu avea cine să-i supravegheze in varianta în care ar fi ieșit să se joace în 
curtea școlii. 

Departe de mine intenția de a pasa școlii responsabilitatea pentru ca cei mici 
sa facă mișcare. Din contră, cu riscul de a mă repeta, vreau să subliniez că singurii 
responsabili de bunăstarea fizică, și nu numai, a copiilor noștri, suntem doar noi, 
părinții lor. 

E doar datoria noastră să ii încurajăm pe copii să se joace mai mult în aer liber, 
unde să aleagă activități care le plac cel mai mult. Tot ce trebuie să ne asigurăm noi, 
ca adulți, este să avem grija să aibă spații sigure în care să se joace. 

Avantajele pentru copiii care fac mișcare în mod regulat nu sunt doar fizice. 
Există și efecte benefice mentale, un control mai bun al simptomelor de axietate 
și depresie, oferind posibilitatea unei mai bune exprimări de sine, interacțiuni și 
integrări sociale a copilului. 

Mai mult decât atât, practicarea unui sport ii ajută pe copii să învețe niște lecții 
de viață unice precum și să iși dezvolte aptitudini pe care, sincer, nu prea mai au 
șansa să le descopere în altă parte:

– puterea de a avea și de a menține o atitudine pozitivă; 
– înțelegerea si respectarea conceptului de fair-play;  
– cum să se comporte cu mândrie și demnitate indiferent dacă pierd sau câștigă; 
– importanța și necesitatea antrenamentului, a practicii zilnice; 
– ce însemnă să fii dedicat și implicat într-o activitate de durată; 
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Rolul părintelui în orientarea copiilor spre educație fizică și sport
Existența unui stil de viață dedicat activităților fizice în copilăria mică îi poate de-
termina pe copii să practice un sport cu regularitate atunci când varsta le-o permi-
te. Este important să îi susținem atunci când ne anunță că iși doresc să meargă de 
câteva ori pe săptămână la un club sportiv pentru antrenament. Stiu că e greu, că 
avem cu toții agendele pline, că suntem stresați și că practicarea unui sport în mod 
regulat pare un moft, dar să nu uităm că cei mici depind de noi și merită să facem 
eforturi pentru ei, mai ales atunci când vorbim despre sport, care este sinonim cu 
sănătatea. 

Pâna în jurul vârstei de 14 ani, copiii vor in general doar să se distreze atunci 
când vine vorba despre sport. De abia după aceasta vârstă, ei încep sa înțeleaga ce 
înseamnă ”competiție” în adevăratul sens al cuvântului, și sa se gandească la per-
formanță. 

Majoritatea părinților se tem de ideea de sport de performanță tocmai din 
acest motiv, faptul că vârsta de 14 ani corespunde cu cel mai important examen din 
viața unui copil, respectiv admiterea la liceu. Suntem educați să credem că școala și 
sportul nu merg împreună, așa că nu are niciun rost să te chinui să duci copilul la 
sport, știind că în clasa a 8a va fi nevoit să renunțe, ca să se concentreze pe învățat. 
Sau, chiar dacă suntem dispuși sa facem acest efort pana în clasa a 7a, nu suntem 
dispuși să ”periclităm” viitorul copilului in ceea ce privește performanțele școlare, 
așa ca acesta va trebui să renunțe la sport în ultimul an de gimnaziu.

Ce pot sa vă spun, în calitate de părinte de copil care face sport de performanță 
și care este in clasa a 8a, este ca sportul și școala nu doar ca merg foarte bine împre-
ună dar se și ajută reciproc. 

Un copil care face sport în mod regulat este obișnuit cu efortul, atât fizic cât și 
intelectual, așa că va face față acestei perioade destul de stresante, poate mult mai 
ușor decât un copil care nu face sport. 

Un sportiv știe cum să-și dozeze efortul, știe să-și stabilească obiective și, mai 
ales, știe cum să abordeze un eveniment care implică mult stres si consum emoți-
onal. 

Indiferent însă, dacă vrem sau nu sport de performanță pentru copilul nostru, 
să nu uităm că celor mici le place să se joace. Iar educația fizică și sportul sunt ceva 
natural pentru ei și găsesc singuri tot felul de modalități de face acest lucru cu o 
singură condiție: să li se ofere ocazia. 

Haideți sa facem în așa fel încât exercițiile și activitatea fizică regulată să  fie 
o misiune de familie care să ne placă tuturor. Sa facem mișcare în fiecare zi,  să ne 
distrăm și să ne simțim bine! 

Referințe
Codul talentului - Daniel Coyle 
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Cum ținem activă generația vârstnică?  
Coaching pentru 55+

George Forțu

Concepția culturală privind generația vârstnică
Dacă aș prezenta diverse statistici comparative între români și câteva popoare oc-
cidentale consider că nu aș face altceva decât să produc o frustrare in rândul citito-
rilor. Nimeni nu vrea sa fie comparat ci vrea să afle ce poate face să trăiască, să se 
bucure de viață cât mai mult și să-și păstreze starea de bine sau să și-o îmbunătă-
țească.

Cu privire la modele de viață, mi-ar plăcea ca în prima parte să înțelegem ce 
anume ne-a influențat acest model de viață. Pentru a face anumite schimbări tre-
buie să aflăm prin ce trece o persoană care și-a încheiat cariera conform modelului 
preluat, al cărui traseu a fost influențat de cultură, de marile instituții (instituțiile 
economice, media, guvernul, sistemul educațional, sistemul religios etc), de locul 
de muncă, de rețelele interpersonale, care-i sunt nevoile și trăirile și mai apoi să 
conștientizăm ce putem face în acest sens. Nu cred că un răspuns directiv la între-
barea din titlu este potrivit pentru o generație de mentori. 

Înnăscut vs dobândit
Unii cititori ar spune că nu mediul contează atât de mult în formarea și influențarea 
modelului de viață, ci gena. Și cumva libertatea noastră de decizie fie nu există, fie 
este predeterminată, deci sub nici o formă nu se află în propria responsabilitate. 
Astfel putem să ne percepem ca simple mașini de supraviețuire sau purtători de 
gene. Însă conștiința ne poate spune că avem un traseu în viața dat de misiunea pe 
care fiecare dintre noi o vizualizăm că o ducem la bun sfârșit. Misiunea de a trăi pur 
și simplu cât mai mult și cât mai bine poate părea o utopie în rândul vârstnicilor 
pentru care munca a ocupat cel mai mare timp din viața lor.

Richard Dawkins spunea că oricare ar fi problemele filosofice pe care le pune 
conștiința, pentru scopul acestei relatări ea poate fi gândită drept punctul culmi-
nant al unei direcții evoluționiste de emancipare a mașinilor de supraviețuire, ca 
niște directori executivi care iau decizii în numele stăpânilor lor supremi, genele. 
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Mintea, însă, nu este numai cea care ne ghidează și de conduce în treburile de zi cu 
zi, ci a dobândit, de asemenea, abilitatea de a prevedea viitorul și de a acționa în 
consecința.1 

Cu ajutorul minții avem chiar puterea de a ne revolta împotriva dictaturii ge-
nelor, de exemplu, refuzând să avem atâția copii pe cât am fi în stare să concepem. 
Genele stabilesc liniile politice generale, dar mintea este organul executiv. Dar, pe 
măsură ce mintea se dezvoltă, ea preia din ce în ce mai mult frâiele deciziilor po-
litice, uzând, în acest scop de tehnici precum învățarea și stimularea. Se întrevăd 
oare primele modalități de a menține generația vârstnică activă? Concluzia logică a 
acestei tendințe naturale de evoluție, ar fi aceea că putem să ne influențăm propriile 
gene prin acțiuni simple care să ne determine să ne păstrăm cât mai bine în viață.

După ce ajungem la sentimentul de autorealizare în profesie, ca parteneri, 
în familie, în rolurile de părinți, trecem de jumătatea vieții în care mulți trăiesc o 
schimbare. Putem simți o dorință puternică de realizare a modalităților existențiale 
pe care activitățile obișnuite, cotidiene cu îndatoririle și obligațiile momentului nu 
ne-au permis-o până acum.

Specialiștii vorbesc despre faptul că începând cu jumătatea vieții noastre tre-
cem încă o dată, la nivel superior, prin fazele timpurii ale dezvoltării noastre, tre-
buind să învingem din nou angoasele corespunzătoare. Pentru că ne-am schimbat 
percepția asupra timpului realizăm că viitorul care se află în fața noastră este limi-
tat, că nu mai avem deschise toate posibilitățile –astfel trecem din noi prin angoasa 
definitivului. 

„Într-o mai mare uitare de sine dorim să ne desprindem de eul nostru;”, spunea 
Fritz Riemann, și ”apar chestiuni legate de sens, într-o nouă formă, trebuințe metafi-
zic-transcendente și trebuie deja să învățăm treptat arta de a renunța, trebuie să ad-
mitem vremelnicia chiar și pentru noi înșine. În fine, prin îmbătrânire, prin conștiința 
propriei morți, suntem confruntați cu singurătatea într-o formă nouă și putem deveni 
înțelepți acceptându-ne singurătatea; pe de altă parte, realizăm aceasta prin senzația de 
a aparține „umanității în sine”, în conștiința că suntem parte a unui întreg mai mare în 
care ne vom întoarce și ajungem să înțelegem că aceste corespondențe de vârstă exprimă 
o lege a vieții.”2

 Dar cum să fim altfel decât ceilalți români afectați de sindromul Meșterului 
Manole?

La nivel simbolic, balada spune că lucrurile tainice, mânăstirea – simbol al so-
cietății, al lumii, al lucrului ce dăinuie și care are o importanța spirituală nu se poate 
construi dacă ne lăsăm conduși de plăcerile de moment și nu amânăm această satis-

1   Richard Dawkins - „Gena egoistă”, 2013, Ed. Publica, p.124.
2   Fritz Riemann –„Formele fundamentale ale angoasei – studiu de psihologie abisală”, 2013, 

Ed.Trei, p.281.
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facție impulsivă pentru una mai târzie, mult mai puternică prin care am dobândit 
ceva măreț pe care putem lăsa mai departe generațiilor mai tinere. Sacrificiul de 
sine se traduce aici prin renunțare la plăcerea de moment. 

Margaretei Mead, citată de Marcuse în „Eros și civilizație” propune un alt mo-
del de cultură plecând de la cel al populației Arapesh: „Pentru cultura Arapesh, lumea 
este o grădină ce trebuie cultivată nu pentru cineva, nu cu mândrie și cu fală, nu pentru 
tezaurizare și camătă, ci astfel încât batatele, câinii, porcii și în primul rând copiii să 
poată crește. Din toată această atitudine decurg multe dintre celelalte trăsături Arapesh: 
lipsa conflictului dintre bătrâni și tineri, lipsa oricărei probabilități de gelozie sau invidie, 
accentul asupra cooperării.  În această descriere apare experiența fundamental diferită 
a lumii: natura este socotită nu ca obiect de dominație și exploatare, ci ca o „grădină” ce 
poate crește în timp și face să crească ființele umane.3

Riscul de a deveni resentimentari
Prinși între logica inimii și logica minții, poate fi foarte dificil să ne repoziționăm 
față de noi înșine și față de lume. Pericolul inacceptării îmbătrânirii ne poate face 
urâți și resentimentari.

Psihanalistul Vasile Dem. Zamfirescu vorbește despre îmbătrânire ca fiind un 
proces de degradare cu repercusiuni psihice care ne afectează sursele de energie ale 
organismului: „ Din punct de vedere vital, îmbătrânirea este un proces de degradare cu 
repercusiuni psihice de același ordin. Instinctul sexual, unul din principalele izvoare energe-
tice ale organismului, își diminuează activitatea, intrând în anii târzii în faza de extincție.
Boala își face tot mai des simțită prezența, devenind, adesea, o însoțire cvasiprezentă a 
vârstei crepusculare. Pe fondul involuțiilor organice apare si perturbarea proceselor psihice: 
capacitatea de efort, concentrarea, memoria și mai ales forța creatoare își reduc simțitor 
performanțele. Modificările respective, dintre care am menționat doar câteva, declanșează 
în plan auto estimativ o adevărată criză: sentimentul valorii proprii devine sentiment de 
inferioritate. Conform legilor auto estimației, orice stare de inferioritate impune crearea 
unui nou echilibru auto estimativ. Doar când nu se poate apela la compensări reale își face 
apariția resentimentul,  care oferă însă compensări imaginare. Așadar, criza auto estimati-
vă indusă de îmbătrânirea bio-psihică nu conduce cu necesitate la resentiment.”4

Pozițiile de prestigiu conferite bătrânilor de către societate prin tinerii aflați 
la început de proces de maturizare constituie o compensare reală, deplină, a senti-
mentului de inferioritate produs de pierderea valorilor vârstei tinere. Atunci când 
bătrânilor  nu li se mai acordă funcția de asigurare a continuității între generații, 
acest lucru echivalează cu pierderea sentimentului de utilitate socială – componen-
ta esențială pentru sentimentul valorii proprii. În acest caz, sa nu ne mirăm daca 

3   Herbert Marcuse – „Eros și civilizație”, 2015, Ed.Trei, p.225.
4   Vasile Dem. Zamfirescu –„Între logica inimii și logica minții”, 2011, Ed.Trei, p.129.
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bătrânii apelează la pseudocompensări, adică la resentiment – exprimat printr-o 
ostilitate aparent fără sens a multor vârstnici față de purtătorii valorilor tinereții, 
precum și tendința lor de a deprecia aceste valori.

Din cauza unor circumstanțe social-istorice, cum ar fi războaiele, comunismul, 
anumite transformări sociale, generații cu vârste de peste 50 de ani care nu au pu-
tut să trăiască valorile vârstei tinere sunt puțin dispuse să renunțe la ele și să le 
înlocuiască cu cele ale senectuții. 

Tensiunea dintre dorință și neputință, sentimentul de inferioritate corelativ 
ultimei conduc aproape sigur la resentiment dacă nu găsim soluții constructive pe 
termen lung.

O soluție constructivă vine din partea autorului „Eros și civilizație”- Herbert 
Marcuse, care ne oferă o perspectivă asupra rolului fantasmei dar și asupra con-
flictului inconștient din interiorul nostru ca membrii ai societății actuale. Marcuse 
spune: „ fantasmarea păstrează structura și tendințele psihicului de dinaintea organiză-
rii sale de către realitate, înainte ca el să devină un „individ” ce se afirma împotriva altor 
indivizi. În acest fel, ca si Se-ul căruia îi rămâne fidelă, imaginația păstrează „aminti-
rea” trecutului subistoric, când viața individului era viața speciei, imaginea unității 
imediate dintre universal și particular sub domnia principiului plăcerii. În contrast, 
întreaga istorie ulterioară a omului se caracterizează prin distrugerea unei unități 
originare: poziția Eului „în calitate de organism individual independent” intră în 
conflict cu „el însuși în cealaltă calitate a sa, ca membru al unei generații.” Specia 
trăiește acum în conflictul conștient și mereu reînnoit dintre indivizi și dintre ei și 
lumea lor”. 5Altfel spus, transformarea societății depinde de experiența proprie a 
noastră ca indivizi în procesul depășirii acestor realități umane antagonice, fantas-
mând o lume nouă și pe noi parte din ea.

Dincolo de fantasmă 
Pentru a nu ne lăsa pradă pseudocompensărilor, avem nevoie să înțelegem că de-
venim noi înșine în parte prin intermediul misterioaselor date maturaționale orga-
nice înnăscute care interacționează cu forțele din mediu: lumea externă (condițiile 
generale necesare pentru supraviețuirea omului și, în special, acele influențe impu-
se de îngrijitorii noștri primari și dobândite treptat de la ei). 

Pentru a ne maturiza ca indivizi și ca societate avem nevoie de acești îngrijitori 
primari. Ne identificăm cu părinții, mai întâi într-o manieră primară, relativ nedi-
ferențiată, apoi mai complexe și diferențiate.

Cum putem satisface nevoia de păstrare a universului inițial-compus din me-
diu și sine - acea primă legătură cu părinții dacă nu le arătăm cât de mult valorează 
ei pentru noi?

5   Herbert Marcuse – „Eros și civilizație”, 2015, Ed.Trei, p.157
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Mediul – îngrijitor suportiv
Cum putem ajuta ca în acest proces de metamorfozare să-i susținem astfel încât să 
nu cadă pradă regresiei?

 Din punct de vedere a psihologiei Sinelui și a teoriei relațiilor de obiect, Silver-
stein ne prezintă o posibilă explicație a devitalizării. Acesta spune: „acești oameni nu 
se pot baza pe un mediu liniștitor de tipul obiectul Sinelui. Astfel, evitarea poate să re-
prezinte nu atât o retragere anxioasă, cât mai degrabă o întoarcere autoprotectivă către 
interior, pentru izolarea unui spațiu izolat în care individul să-și poată calma rănile 
stimei de sine care conduc la un Sine devitalizat.”6

La vârsta senectuții aceste nevoi frustrate în istoria de viață, cum este si nevoia 
de parentaj  poate reveni la nivel instinctual. „Mai presus de toate, această nevoie de 
cramponare de părintele primar ca legătură cu viața și cu moartea ca nemurire dă seama 
de delirurile narcisice – deliruri ale căror fragmente sunt vizibile la adulți ca deliruri ale 
vieții cotidiene”7, deliruri care pot fi recunoscute sub forma de afirmații de indepen-
dența exagerată și omnipotență. Din această categorie fac parte indivizii care în 
delirul lor consideră că nu depind de nimeni, că se pot descurca și fără experiența și 
înțelepciunea generației vârstnice.

În cazul vârstnicilor, un delir cotidian produs de afectarea propriei valori poate 
fi exprimat prin dorința reunirii cu părintele în moarte. Un exemplu de atitudine 
de resemnare aparenta care exprimă resentimentul inconștient față de tot ce în-
seamnă vitalitate.

Cultivarea stării de bine
Ce poate fi mai vitalizant decât trăirea unei stări de bine care poate deveni cea mai 
puternică motivație în procesul de metamorfozare?

„Trebuie să învățăm să renunțăm, să împărțim cu alții și să depășim anxietatea 
pe care o generează acești primi pași mici”, spunea Erich Fromm, și „Apoi vom desco-
peri teama de a ne pierde pe noi înșine, care apare atunci când contemplăm pierderea 
lucrurilor funcționând ca niște proptele ale sentimentului nostru de sine. [...]În acest 
proces se mobilizează anxietățile, iar faptul că nu vom ceda în fața lor ne va crește 
încrederea ca ceea ce este aparent imposibil poate fi făcut - și astfel crește și spiritul 
de aventură.[...] Această nouă experiență devine motivația hotărâtoare pentru a 
merge mai departe și a urma calea pe care ți-ai trasat-o. Până atunci, te pot ghida 
propria nemulțumire și considerentele raționale de toate tipurile. Dar aceste con-
siderente te pot susține doar pentru o scurtă perioadă de timp. Ele își vor pier-
de puterea în cazul în care nu intervine noul element-trăirea unei stări de bine, 

6   Marshall L. Silverstein –„Tulburări ale Sinelui –o abordare axată pe tipurile de personalitate”, 
2019, Ed. Trei, p.160.

7   Leonard Shengold „ Delirurile vieții cotidiene”, 2017, Ed. Trei. p.219.
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oricât de trecătoare și măruntă-care este resimțită a fi mult superioară oricărei 
experiențe de până atunci, astfel încât devine cea mai puternică motivație pentru 
continuarea progreselor –o motivație din ce în ce mai importantă, pe măsură ce se 
fac progrese.”8 Soluțiile sugerate de Fromm sunt: conștientizarea, practica stării 
de bine, tolerarea fricii și a noilor experiențe necesare pentru succesul transfor-
mării noastre. La un moment dat, putem observa cum energia și direcția forțelor 
interioare se modifică atât de mult, încât ne schimbă sensul identității și implicit 
calitatea vieții. 

Coaching pentru 55+ 
Pentru a putea aplica abilitățile de coaching este imperios necesar să înțelegem con-
ceptul de calitate a vieții – QoL pentru că asa cum este definit, coachingul este un 
proces holist.9 Componentele cadrului holist acoperă viața profesională, personală 
și relațiile persoanei: ambițiile personale, eficiența personală, banii, relațiile per-
sonale incluzând familia, prietenii și alte persoane apropiate, creșterea personală, 
viața spirituală/sufletească și artistică, sănătatea, timpul liber și starea de bine; me-
diul in care muncim si locuim; natura muncii/cariera.

În literatura de specialitate, termenul QOL este deseori conexat conceptului de 
well-being. Prima menționare a QOL a fost în cartea lui A.C. Pigou focusată pe we-
ll-being10 economic în anul 1920.  La vremea respectivă, ideea nu a generat reacții 
și a fost ignorată până la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. 

În aceeași perioadă, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a extins definiția 
sănătății prin includerea conceptelor de well-being fizic, psihologic și social. OMS 
definește QOL ca un sistem cultural și valoric aliniat în funcție de scopul individual 
prin care o persoană trăiește, în concordanță cu obiectivele sale, speranțele, stan-
dardul de viață și interese. Acesta reprezintă un concept detaliat care înglobează să-
nătatea fizică și psihologică a indivizilor, gradul de independență, legăturile sociale 
și modul în care sunt conectate mediului înconjurător.

Principala problemă este că nu există o determinare universală a calității vieții, 
întrucât, așa cum a fost menționat anterior, Q.O.L. este influențată de sănătatea 
fizică și mentală, gradul de independență și relațiile sociale cu ambientul. Q.O.L. ar 
putea fi descris ca satisfacția individuală cu dimensiunile proprii vieți comparativ 
cu viața ideală. Evaluarea QOL depinde de sistemul de valori al unui individ și de 
mediul cultural în care acesta trăiește sau a trăit. 

Calitatea vieții – QoL este influențată de o serie de factori și condiții, precum: 
cazarea, locul de muncă, venitul, bunăstarea materială, atitudinea morală, viața 

8   Erich Fromm – „Arta de a fi”, 1989/2019, Ed. Trei, p.184
9   JuliaVaughan Smith –„De la terapeut la coach”, 2018, Ed. Trei, p.70.
10   A.C. Pigou - „The Economic welfare”, 1920, London: Macmillan.
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personală și de familie, suportul social, stresul și crizele, serviciile de sănătate, con-
dițiile de muncă, alimentația, oportunitățile de educație, relațiile cu mediul încon-
jurător, eco-factorii etc.

Domeniile QOL sunt11:
•  starea fizică (sănătatea, sarcinile de muncă, rezistența la oboseală, alimen-

tația);
•  starea materială (bunăstarea, condițiile de trai, calitatea economică; venitul 

mediu, puterea de  cumpărare, munca și condițiile de recreere etc);
•  starea psihologică (emoțiile, atitudinile, valorile, stima sine, satisfacția pro-

fesională, stresul; climatul psihologic moral în cadrul familiei, unei organizații, co-
munității, națiunii);

•  educația și autodezvoltarea (învățarea, calitatea educației, aptitudinile și 
aplicarea cunoașterii);

•  relația socială (relațiile cu oamenii, familia, societatea, suportul);
•  posibilitățile de exprimare și petrecere a timpului liber (recreere, hobby, cre-

ație, dezvoltare);
•  siguranță și mediu (securitatea personală fizică – fizic, legal, social; mediul 

lucrativ, economic, politic, juridic).
Odată înțeles conceptul de calitate a vieții a unei persoane, aflăm și cum putem 

antrena o persoană pentru a-și îmbunătăți nivelul calității vieții. 
Un coach/antrenor care se respectă va face o evaluare inițială a celor șapte  do-

menii ale calității vieții, va identifica punctele forte și punctele unde se recomandă 
intervenția, face un plan de antrenament, stabilește metodele și instrumentele pe 
care le va utiliza, observă efectul intervenției, face evaluarea post intervenție pen-
tru a identifica îmbunătățirile apărute si apoi va programa ședințele de follow-up. 
Prin acest proces de antrenament, persoana achiziționează un nou instrument prin 
care poate simți că a recăpătat controlul asupra propriei vieți. Viața în sine a căpă-
tat un nou sens și a obținut o nouă identitate în sensul în care clasamentul valorilor 
s-a modificat sau si-a schimbat ierarhia, si cel mai probabil, și viziune asupra lumii 
s-a schimbat.

Având în fața ochilor domeniile calității vieții realizăm că cea mai bună abor-
dare din punct de vedere calitativ o reprezintă echipa multidisciplinară formată din 
specialiști. 

Un exemplu autohton de cultivare a fericirii
Un sfat demn de urmat, cu privire la cultivarea fericirii cotidiene, ni-l oferă Con-
stantin Noica în scrisoarea către fiul său Rafail Noica:”îmi vine atunci în minte că, 

11   Juozas Ruzevicius – “Quality of Life and its Components’ Measurement”, 2007, Engineering 
Economics
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dincolo de iubire și cunoaștere, ba cu ele cu tot, există o ordo gaudii. Și-ți spun numai: 
bucură-te și fă ce vrei!”12

Punând sfatul în practică, marele filosof român avea un ritual zilnic simplu: 
după un mic dejun simplu, o plimbare de o oră și jumătate prin pădurile Păltinișu-
lui, apoi lectură până la amiază, și apoi orele de scris.

Pentru persoanele care nu au domiciliul forțat la munte situația devine mai 
palpitantă în sensul că o planificare a vacanței cu drumețile aferente la munte poate 
deveni o aventură  declanșatoare de entuziasm și energie. Rar întâlnim persoane 
care-și planifică la început de an toate vacanțele stabilind în harta internă momen-
te de reîncărcare și vitalizare. Natura noastră socială ne obligă la interacțiuni cu 
rudele și cu prietenii folosind diferite pretexte sociale pentru a ne încărca afectiv. 

Pentru îmbunătățirea stării fizice avem nevoie de antrenori, de nutriționiști 
și un medic care să evalueze starea de sănătate. Un ritual zilnic în care să aplicăm 
planuri de alimentație (și de medicație acolo unde situația o cere) și de antrena-
ment deja stabilite ne poate ajuta să ne păstrăm, daca nu chiar să ne îmbunătățim 
sănătatea, starea de spirit și modul în care arătăm și ne simțim fizic.

Pentru îmbunătățirea stării materiale, a educației și a autodezvoltării, a rela-
țiilor sociale, a posibilităților de exprimare și de petrecere a timpului liber avem 
nevoie de un consilier în carieră sau/și de un psihoterapeut care sa ne ajute să iden-
tificăm ce ne place să facem, ce știm să facem, ce putem face, să ne ajute să explorăm 
piața muncii și cum anume putem să ne aducem aportul la bunul mers economic al 
societății. Pentru partea psihologică ca avem nevoie de un un psihoterapeut care să 
ne ajute în acest demers. Cu privire la siguranță și la mediu, aici din păcate sau din 
fericire, depindem de factorii externi care sunt mai mult sau mai puțin în contro-
lul nostru individual, precum: bunăstarea materială (conform Produsul Național 
Brut/ PNB), sănătatea, stabilitatea și siguranța politică, viața de familie, clima și 
localizarea geografică, locul de muncă, libertatea politică, libertatea de gen. 

Sintetizate toate aceste informații și transpuse în ritualurile zilnice se pot în-
țelege prin alocarea de timp pentru:

•  activități fizice prin care să ne menținem funcționalitatea articulațiilor, apa-
ratului cardiovascular, tonusul și masa musculară;

•  a ne alimenta sănătos în sensul de a adopta o dieta plină de nutriții necesari 
care să ne asigure energia pentru toate activitățile din agenda propusă;

•  lectură și de ce nu, pentru scris, pentru a ne menține mintea ageră;
•  activități de mentorat pentru tineri care au nevoie de sprijin și care prezintă 

potențial;
•  interacțiunea cu prietenii și cu familia;

12   https://www.ziarulmetropolis.ro/constantin-noica-si-fericirea-din-camaruta-de-la-paltinis/
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•  meditație, psihoterapie, cultivarea stării de bine.
Toate aceste activități care definesc stilul și calitatea vieții cotidiene depind 

de bunăstarea economică. Asta nu înseamnă că nu putem face pași mici zilnic spre 
îmbunătățirea situației. Piața muncii la nivelul actual determină individul să-și 
gândească utilitatea socială nu doar printr-o singură specializare. Reconversia pro-
fesională poate reprezenta o provocare dar și o oportunitate de a ne menține activi.

Nu ne împiedica nimeni să gândim și să aplicam o strategie națională, pe ter-
men lung, de implementare a măsurilor de îmbunătățire a calității vieții. 

Bibliografie:
Dawkins Richard - „Gena egoistă”, 2013, Ed. Publica.
Fromm Erich – „Arta de a fi”, 1989/2019, Ed. Trei. 
Juozas Ruzevicius – “Quality of Life and its Components’ Measurement”, 2007, Engineering 

Economics
Marcuse Herbert  – „Eros și civilizație”, 2015, Ed. Trei.
Marshall L. Silverstein –„Tulburări ale Sinelui –o abordare axată pe tipurile de personalitate”, 2019, 

Ed. Trei, p.160.
Pigou  A.C. - „The Economic welfare”, 1920, London: Macmillan.
Riemann  Fritz –„Formele fundamentale ale angoasei –studiu de psihologie abisală”, 2013, Ed. Trei.
Shengold  Leonard - „ Delirurile vieții cotidiene”, 2017, Ed. Trei.
Vaughan Smith Julia –„De la terapeut la coach”, 2018,p.70.
Zamfirescu Vasile Dem.  –„Între logica inimii și logica minții”, 2011,  Ed. Trei.
https://www.cdc.gov/hrqol/concept.htm
 https://www.cdc.gov/hrqol/wellbeing.htm 
https://www.cdc.gov/hrqol/prevention-research/index.html  https://link.springer.com/arti-

cle/10.1007/BF01299136 
https://pdfs.semanticscholar.org/e6d3/548eb9a7243f4cac2772cd3577b106596975.pdf
https://www.researchgate.net/publication/26496151_Quality_of_Life_and_its_Compo-

nents%27_Measuremen 
 https://mobilityexchange.mercer.com/Inșights/quality-of-living-rankings
https://www.ziarulmetropolis.ro/constantin-noica-si-fericirea-din-camaruta-de-la-paltinis/ 



O strategie pro-viață pentru vârsta a 3-a.  
Cum asigurăm o îmbătrânire activă?

Oana Costin

Sportul ar trebui să fie unul dintre obiceiurile sănătoase pe care le deprindem din 
copilărie și le menținem pe durata întregii vieți. Activitatea fizică regulată se nu-
mără printre recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) pentru men-
ținerea sănătății și longevității și prevenirea bolilor.

Din păcate, la nivelul continentului european, statisticile privind sportul și im-
plicațiile lipsei sale în populația generală sunt îngrijorătoare:

– 1 din 4 adulți nu face sport.
– 2/3 din populația Uniunii Europene cu vârstă între 55-69 ani și ¾ din cei 

peste 70 de ani nu practică sporturi ori activități fizice sau o fac foarte rar.
– Anual în Uniunea Europeana au loc 1 milion de decese asociate lipsei de ac-

tivitate fizică.
– Absența activității fizice este unul dintre factorii de risc pentru mortalitatea 

la nivel global.
Sursa: Organizația Mondială a Sănătății

Importanța și beneficiile sportului la vârstă a treia
Un număr impresionant de studii susțin tot mai mult importanța activității fizice 
pentru organism, indiferent de vârstă. La vârsta a treia, când îmbătrânirea vine 
cu o serie de limitări fizice normale, la care se adaugă eventuale afecțiuni cronice, 
sportul este cu atât mai necesar și benefic. Activitatea fizică nu trebuie să fie foarte 
intensă pentru a beneficia de efectele pozitive ale sportului.

Cum ajută sportul sănătatea organismului?
– Alături de o alimentație echilibrată, activitatea fizică ajută la menținerea 

unei greutăți adecvate. Aceasta este cu atât mai importantă cu cât, la vârstă a treia, 
metabolismul încetinește și arderile calorice sunt mai reduse.

– Sportul ajută la menținerea densității osoase, îmbunătățirea echilibrului, 
creșterea flexibilității, rezistentei și forței musculare. Aceste aspecte sunt foarte 
importante la vârstă a treia, când riscul căderilor și al osteoporozei sunt ridicate.
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– Exercițiile fizice ajută la ameliorarea simptomelor unor afecțiuni cronice, 
cum este cazul artritei, hipertensiunii arteriale.

– Sportul practicat frecvent ajută la prevenirea bolilor cardio-vasculare, diabe-
tului de tip 2, dementei, anumitor tipuri de cancer (de colon sau de sân).

– Exercițiile fizice și sportul cresc speranța de viață.

Cum ajută sportul sănătatea mintală?
– În ultimii ani, numeroase studii arată cat de importantă este activitatea fizi-

că pentru sănătatea mintală.
– Activitatea fizică duce la eliberarea de endorfine și o creștere a nivelului de 

neurotransmițători precum serotonina, dopamina și norepinefrina în creier. Aces-
te substanțe au efect energizant și un impact imediat asupra stării de bine. S-a 
observat și un efect antidepresiv al sportului practicat pe termen lung.

– Sportul practicat pe termen lung poate încetini declinul cognitiv, care se in-
stalează pe măsură ce înaintăm în vârstă.

– Exercițiile fizice ajută la o mai bună gestionare a stresului, ajutând la elimi-
narea stărilor de tensiune interioară, iar relaxarea musculară de după sport duce și 
la o relaxare și liniștire la nivel psihic.

– Activitatea fizică are un rol benefic și asupra somnului. La vârstă a treia, 
când calitatea somnului începe să scadă (devine mai superficial, iar adormirea are 
loc mai greu), sportul poate reduce aceste neajunsuri.

Sportul și sedentarismul la vârsta a treia în România
Pe măsură ce înaintăm în vârstă, tendința e de a deveni mai sedentari, deși para-
doxal, este etapa de viață în care am avea cel mai mult nevoie de un stil de viață 
activ. Numeroase studii internaționale arată că odată cu înaintarea în vârstă, scad 
șansele de a ne implica în praticarea unui sport.

Problemele de sănătate, afecțiunile cronice care pot afecta mobilitatea, dureri-
le, prejudecățile, lipsa încrederii în abilitățile fizice sau sportive pot constitui barie-
re în a duce o viată activă fizic la vârsta a treia.

Dacă persoana nu a practicat sport sau nu a fost în general activă fizic, e mai 
dificil să renunțe la sedentarism la vârsta a treia. În țările occidentale, principalele 
activități fizice sunt plimbările și grădinăritul, majoritatea activităților recreative 
fiind mai degrabă pasive (uitatul la televizor, bricolajul, activități casnice).

În România nu există încă o cultură a sportului practicat la vârstă a treia. Expli-
cații pot fi numeroase, iar lista nu este exhaustivă:

– -Nu avem o educație medicală care să pună accent pe prevenirea bolilor și 
menținerea sănătății  printr-o viață activă. Se cunosc, în populația generală, prea 
puține informații despre beneficiile sportului pentru sănătate și nici în cadrul con-
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troalelor medicale de rutină nu se insistă pe un stil de viață activ pentru prevenirea 
bolilor.

– Încă există numeroase prejudecați legate de îmbătrânire și de ce este potrivit 
sau nu să faci la aceasta vârstă. Asociem îmbătrânirea cu boala, vulnerabilitatea, 
dependența, în timp ce sportul îl asociem mai degrabă tinerilor.

– Viața după pensionare în România înseamnă deseori o scădere a calității vie-
ții - venituri mici, afecțiuni cronice, reducerea mobilității, izolare. Acestea probleme 
și neajunsuri ocupă deseori prim-planul atenției și eforturilor vârstnicilor.  

– Izolarea este un factor care contribuie, în general, la lipsa de activitate fizică. 
Studiile arată că vârstnicii singuri sunt mai inactivi decât cei care trăiesc alături de 
partenerii de viață.

– Lipsa veniturilor pentru abonamentele la sală sau pentru costurile altor ti-
puri de sporturi (înot, de exemplu).

– Lipsa interesului față de practicarea unui sport pe parcursul vieții corelează 
cu lipsa de implicare în activitatea fizică la vârstă a treia.

– Ofertele sălilor de sport sau altor furnizori de programe de sport (cluburi, 
asociații) nu se adresează vârstnicilor sau nu îi încurajează să participe.

Însă nu doar persoanele de vârstă a treia nu sunt active fizic, ci și celelalte 
categorii de vârstă. Conform Eurobarometrului din 2018 realizat de Comisia Euro-
peana, România se află pe locul 2 la sedentarism, cu o creștere de 12%  fata de 2013, 
când s-au făcut măsurători asemănătoare. Îngrijorător este că două treimi dintre 
români petrec cel puțin 2,5 ore zilnic în fața unui ecran (televizor, calculator).

Programe privind îmbătrânirea activă în cadrul Uniunii Europene
Speranța de viață a crescut foarte mult în ultimii 100 de ani și se estimează o creș-
tere și mai mare în următoarele decenii. Drept urmare, astăzi se înregistrează o 
creștere semnificativă a populației de vârstă a treia. În Europa, conform datelor 
Organizației Mondiale a Sănătății, 13% din populație are peste 65 de ani, iar până 
în 2030 se preconizează un procent de 24% al populației de peste 65 de ani.

De aceea, se realizează proiecte de conștientizare despre importanța practicării 
sportului la vârstă a treia. Iată câteva exemple:

– (2015) Grupul de lucru HEPA (Health Enhancing Physical Activity), parte a 
Organizației Mondiale a Sănătății a avut ca scop identificarea principalelor bariere 
(sociale, fizice, financiare, legate de spațiu) în participarea la activități sportive a 
persoanelor de vârstă a treia.

– În Anglia, Sport England este o organizație care susține activitatea fizică la 
orice vârstă, dezvoltând campanii și finanțări în acest sens. Una dintre campaniile 
în derulare este „Active Ageing”, care își propune reducerea numărului de vârstnici 
inactivi fizic.
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– Programul realizat cu finanțarea Uniunii Europene “Active I – Healthy Acti-
ve Living for Seniors” (în desfășurare) are ca obiectiv să educe seniorii despre pașii 
pe care ar trebui să-i urmeze pentru a se menține activi și sănătoși: alimentația 
potrivită, exercițiile fizice adecvate pentru starea lor de sănătate și personalizarea 
propriului stil de viață sănătos.

Cum ar putea fi încurajat sportul la vârsta a treia în România?
Câteva idei pentru conștientizarea seniorilor despre beneficiile sportului și mobili-
zarea către un stil de viață mai activ ar putea include:

– Recomandările medicilor de familie si medicilor specialiști de a face mișcare 
(adaptate în funcție de starea de sănătate a fiecăruia). În afecțiunile unde rolul be-
nefic al activității fizice este susținut de studii, medicii ar trebui să prescrie sportul 
(de exemplu, în osteoporoză, alături de tratamentul anti-osteoporotic, exercițiile 
fizice pot ajuta la stoparea evoluției sau chiar ameliorarea bolii).

– Dezvoltarea unor campanii și programe de conștientizare a importanței 
sportului la vârsta a treia (spoturi publicitare la televizor, broșuri și infografice ofe-
rite în cabinetele medicale).

– Suportul și încurajarea vârstnicului din partea familiei (copii, nepoți) să facă 
mai multă mișcare.

– Dezvoltarea în cadrul sălilor de sport a unor programe prin care să încuraje-
ze vârstnicii să vina să facă sport. Ideal ar fi să fie activități de grup, la care, pe lângă 
activitatea fizică, să aibă ocazia și de a întâlni persoane de aceeași vârstă, cu care să 
poată socializa și lega noi prietenii.

– Realizarea de evenimente sportive (maratoane, drumeții în pădure) la care 
să fie încurajată participarea persoanelor de vârstă a treia.

– Dezvoltarea unor centre pentru vârstnici, cu acces gratuit sau accesibil pen-
tru veniturile lor, în care să li se ofere o paletă largă de activități: sportive, activi-
tăți ludice și relaxante, socializare, terapie ocupațională, psihoterapie, grupuri de 
suport etc.

Sporturi și tipuri de exerciții fizice recomandate pentru vârsta a treia
Recomandările OMS pentru adulții cu vârsta de până la 64 de ani și peste 65 de ani 
sunt de a face:

– minimum 150 de minute de activitate fizică aerobică moderată pe săptămâ-
nă SAU

– cel puțin 75 de minute de activitate fizică aerobică intensă pe săptămână 
SAU

– o combinație de  activitate fizică aerobică moderată și intensă echivalentă.
*Aceste indicații sunt pentru adulții sănătoși, care nu au probleme de sănătate 

pentru care activitatea fizică să fie contraindicată.
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Persoanelor sedentare care încep să facă mișcare li se recomandă să înceapă cu 
o activitate fizică ușoară și de scurtă durată, iar treptat să crească intensitatea și du-
rata. De asemenea, în cazul unor afecțiuni este importantă consultatea medicului 
înainte de începerea unui tip de sport.

Exercitiile fizice recomandate seniorilor includ:
– exerciții aerobice – mersul pe jos, mersul pe bicicletă, înotul, gimnastică în 

apă, drumețiile, urcarea scărilor, dansul, tenisul;
– exerciții fizice menite să îmbunătățească echilibrul și coordonarea – pilates, 

yoga, gimnastică;
– exerciții pentru întărirea musculaturii – exerciții cu greutăți sau benzi elas-

tice, gimnastică, Pilates;
– exerciții pentru flexibilitatea mușchilor și articulațiilor – stretching (exerci-

ții de întindere musculară), yoga, gimnastică.

Referinte:
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/physical-activity/data-and-sta-

tistics/infographic-make-physical-activity-a-part-of-daily-life-during-all-stages-of-life
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/physical-activity/activities/he-

pa-europe-projects-and-working-groups/active-ageing-physical-activity-promotion-in-elderly
https://www.who.int/dietphysicalactivity/physical-activity-recommendations-65years.

pdf?ua=1
https://www.cdc.gov/nccdphp/sgr/olderad.htm
https://www.helpguide.org/articles/healthy-living/exercise-and-fitness-as-you-age.htm
https://www.sportengland.org/campaigns-and-our-work/active-ageing
https://www.agerpres.ro/sport-intern/2018/08/15/institutul-sportiv-roman-conform-euroba-

rometrului-romania-se-afla-pe-locul-2-in-privinta-sedentarismului--161249
http://www.active-i.eu/en/active-i.html



C) INFRASTRUCTURI ȘI FACILITĂȚI

De ce Cluburile Sportive Școlare NU trebuie să treacă  
la autoritățile locale!?

Constantin Căliman

Pentru ca ma gândesc și sunt preocupat de soarta sportului românesc, va aduc in 
actualitate, o tema care a fost reluata recent în spațiul public: trecerea Cluburilor 
Sportive Școlare la autoritățile locale. Motivarea, precum ca doar așa ar putea in-
vesti primăriile in infrastructura și activitate, este una falsa și denotă din partea 
ambelor părţi (autorități locale și cluburi sportive școlare) o necunoaștere a legis-
lației, intenţia vădită de subordonare politica și intenții meschine ale unor oameni 
,,bine intenționați”.

Subjugarea sportului romanesc banului public si imixtiunea factorului politic 
in actul managerial sportiv, sunt dupa parerea mea cele mai mari pericole si moti-
vele regresului pe care sportul romanesc il traieste de 29 de ani.

Ce se intampla in alte state in care sportul este un domeniu functional si sunt 
rezultate?

In primul rand este respectat principiul autonomiei in sport. Indiferent 
cati bani publici se investesc, factorul politic nu interfereaza cu actul managerial 
sportiv. Mai mult decat atat, este incurajat mediul privat, prin transparenta si ega-
litate de sanse, autoritatile publice investind in infrastructura proprie pe care o in-
tretine, modernizeaza si o pune la dispozitie cluburilor sportive, comunitatii locale. 
Deasemenea investesc in infrastructura altor entitati de pe raza administrativa 
(autoritati publice sau structuri private) prin finantarea programelor sportive din 
infrastructura. Important de retinut, este faptul ca multe state membre UE, in care 
sportul este recunoscut ca un domeniu important, au avut si vor avea cu siguranta 
grija, ca la negocierea axelor de finantare pentru exercitiul financiar european sa 
introduca si finantari pentru programe de activitate si infrastructura sportiva. Ro-
mania NU a negociat asa ceva! Sportul NU este pe agenda celor care decid viitorul 
natiunii, dar deplang alaturi de noi, regresul si lipsa rezultatelor! Sportul, cel mai 
bun ambasador al Romaniei, este in prim plan mediatic doar cateva zile, pana uitam 
si apare o noua stire, o crima, o drama, o declaratie iesita din tiparul normalitatii, 
pentru ca ne pricepem la cancan! Nu!?
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In al doilea rand, statul se preocupa permanent de corelarea legislatiei natio-
nale cu legislatia internationala. Mediul privat are parghii lucrative, una din cele 
mai importante fiind legea sponsorizării. Sunt implicate companiile in dezvolta-
rea sportului. Statul este preocupat sa diversifice sursele de finantare a structurilor 
sportive, face eforturi pentru implicarea familiei ca vector hotarator in educatia 
sportiva a copilului ca parte integranta a educatiei generale.

In al treilea rand, ceea ce nu se intelege in Romania, statul creaza cadrul orga-
nizatoric si se preocupa ca elevii si studentii sa aiba acces gratuit, pentru a practica 
in mod continuu si sustinut cel putin o ramura sportiva.

Subfinantarea, proasta organizare a unui sistem, haosul creat prin nerespec-
tarea legislatiei, nu pot conduce decat la prabusirea sistemului si moartea lenta a 
unei natiuni!

Daca luam exemple de buna practica din statele cu rezultate sportive, ne vom 
da seama foarte usor unde gresim si ce ar trebui sa facem in Romania.

Nu! Nu mai trebuie inventată roata! Roata a fost inventată!
Revenind la Cluburile Sportive Scolare, stiu ca sunt multi care isi dau cu parerea in 
ceea ce priveste functionalitatea si rolul acestei structuri sportive de drept public, 
aflate in subordinea Ministerului Educatiei Nationale, in piramida sportului roma-
nesc.

Daca autoritatile locale, doresc sa investeasca si sa sprijine activitatea CSS uri-
lor o pot face finantand programul „Promovarea sportului de performanţă” 
(P1), care este un program sportiv de utilitate publica, definit de autoritatea gu-
vernanta in sport (MTS) prin OM 664/2018. Pentru asta, este nevoie de un Regu-
lament de Finantare aprobat de autoritatea deliberativa si …multa vointa politica! 
Personal am contribuit la construirea acestui mecanism si am transmis atat auto-
ritatilor locale cat si inspectoratelor scolare metodologia, atat pentru alocare cat si 
pentru accesare! Sa citim si sa scriem! Doar atat trebuie facut!

Daca autoritatile locale doresc sa investeasca in infrastructura sportiva, dease-
menea se poate finanta programul „Întreţinerea, funcţionarea și dezvoltarea 
bazei materiale sportive” (P3), asa cum este el definit in acelasi OM 664/2018. 
Alocarea directa a fondurilor publice pentru infrastructura, reprezinta ajutor de 
stat conform legislatiei europene, iar aici Consiliul Concurentei are un rol foarte 
important in respectarea legislatiei.

Proiectul de trecere a CSS urilor la primarii, are doua variante! Avem una in 
care se trece atat patrimoniul cat si resursa umana, iar a doua in care se trece doar 
infrastructura, resursa umana ramanand la MEN (ca la unitatile de invatamant).

Pentru mine este foarte clar ca trecerea infrastructurii la primarii nu este o 
masura inteleapta. Infrastructura poate fi intretinuta, modernizata si chiar se pot 
construi noi facilitati atat din fonduri publice centrale cat si locale prin programul 
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P3. Se pot intampla ,,accidente” si bazele sportive si asa putine, pot disparea! Doar 
interese meschine pot sta la baza unei astfel de decizii, in acest context legislativ.

Daca luam in calcul prima varianta in ceea ce priveste resursa umana, pericolul 
este cel de implicare a factorului politic in managementul acestei structuri si de a 
strica si ceea ce mai functioneaza! Avem multe exemple in ultimii ani si faptul ca 
stam ca strutul cu capul in nisip, nu numai ca nu ne ajuta, ci ne va ingropa definitiv!

Vrem nu vrem sa acceptam, avem acum profesori de educatie fizica si sport 
cu specializare in ramuri sportive, un sistem functional si cu parghii de control in 
MEN.

Marea problema a CSS urilor este una pe care nu vrea nimeni sa o re-
cunoasca! Baza piramidei trebuie sa fie in scoala! Masa critica, reprezentand 
cei aproximativ 3.3 milioane de elevi, trebuie sa faca obiectul selectiei si indrumarii 
spre perfomanta, care se face conform legislatiei in Cluburile Sportive Scolare si 
Unitatile de Invatamant cu program sportiv sau clase sportive.

Apoi in piramida sportului, ar fi logic ca, Cluburile Sportive Universitare sa 
preia elevii sportivi si sa rezolve doua mari probleme ale sportului romanesc:

 – pe de o parte sa rezolve problema abandonului practicarii unui sport de perfor-
manta odata cu terminarea liceului;

 – pe de alta parte ,sa incurajeze practicarea unui sport in mediul universitar si a 
unei cariere universitare, ceea ce ar rezolva problema resursei umane in sport dar si tre-
cerea spre sportul profesionist a celor care pot si doresc acest lucru.

Ce lipseste din piramida sportului romanesc? Asociatia Sportiva Scolara!
Aceasta structura sportiva, trebuie reorganizata si finantata, iar elevii sa prac-

tice o ramura sportiva (obligatoriu, NU optional cum este acum gresit inteles). 
Cand vom avea 3 milioane de elevi legitimati in sport, numarati 8-12 ani de la im-
plementarea acestui proiect si atunci Romania va avea si rezultate sportive, arenele 
sportive vor fi pline, media interesata sa promoveze sportul si exemplele educatio-
nale care au reusit in viata prin sport!

Baza piramidei sportului românesc a fost în ultimii 29 de ani distrusă, iar pen-
tru a o reconstrui avem nevoie de o reorganizare din temelii a sistemului cu baza în 
școală. În acest sens, am propus reorganizarea sistemului naţional al sportului șco-
lar și universitar și implementarea unui set de măsuri care să contribuie la optimi-
zare și dezvoltare. Singura structură sportivă capabilă să contribuie la dezvoltarea 
sportului școlar este Asociaţia Sportivă Școlară care este prin legislaţie obliga-
torie în fiecare unitate de învăţământ cu personalitate juridică. Această asociaţie 
sportivă este înfiinţată în aproximativ 80% din unităţile de învăţământ cu persona-
litate juridică din România, dar sunt neorganizate și nefinanţate.

Ministerul Educaţiei Naţionale deţine practic 75% din masa critică care 
face obiectul sportului românesc, însemnând 3.3 milioane de elevi și aproximativ 
500.000 de studenţi.
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Avem în mediul preuniversitar:
•  18.915 unităţi de învăţământ acreditate și autorizate din care 7.312 cu per-

sonalitate juridică;
•  aproximativ 3.3 milioane de elevi din care elevi sportivi aproximativ 70.000 

și elevi sportivi legitimaţi de performanţă doar 13.106 din care 1.190 în loturi naţi-
onale/olimpice, conform Registrului Performanţei Sportive din 2018.

Am propus de asemenea un O.M. al Educaţiei care să stabilească cadrul  de 
organizare și desfășurare a activităţilor în ASS uri, sursele de finanţare și modul de 
lucru cu Consiliul de Administraţie al Unităţii de învăţământ, relaţia cu Asociaţia de 
Părinţi și cu celelalte structuri sportive, sursele de finanţare și modul de organizare.

De asemenea prin prevederile Legii 69/2000 este obligatoriu înfiinţarea Aso-
ciaţiei Sportive Universitare pe lângă fiecare Instituţie de Învăţământ Superi-
or. La această dată, foarte puţine universitaţi au înfiinţate aceste asociaţii sportive 
universitare.

Avem în mediul universitar:
•  55 de instituţii de învăţământ superior de stat din care 48 civile, 7 militare;
•  45 universităti private, din care 38 acreditate și 8 în curs de acreditare;
•  29 de cluburi sportive universitare și doar 1.091 de studenţi sportivi legiti-

maţi dintr-un total de aproximativ 500.000 de studenţi.
Având în vedere autonomia universitară, trebuie stabilit un Regulament de 

Organizare și Desfășurare a Activităţilor în cadrul ASU urilor care să fie transmis 
tuturor intituţiilor de învăţământ superior (FSSU împreună cu Direcţia Generală 
Învăţământ Universitar).

Ministerul Tineretului si Sportului gestionează domeniul sport, având 
conform Anuarului Sportiv editat în 2016 (!) dar sunt convins ca nu sunt modificari 
,,in bine” in ultimii doi ani:

– 42 de Direcţii Judeţene pentru Sport și Tineret/DSTMB;
– 48 de cluburi sportive municipale;
– 74 de federaţii sportive naţionale;
– 9 complexe naţionale sportive;
– 3 instituţii subordonate (cercetare și formare profesională).
Conform datelor, avem în Romania din punctul de vedere al practicanţi-

lor și sportivilor legitimaţi un numar de 245.644 de sportivi legitimaţi din 
care 196.156 de sportivi care participă în competitii.

Dintre acestia avem pe categorii de varsta: 81.224 seniori, 101.848 cadeţi, 
juniori și tineret, 62.572 de copii.

În ramura fotbal avem 118.040 de sportivi legitimaţi din care 52.685 de se-
niori, 51.848 de cadeţi, juniori și tineret și doar 13.507 de copii!

Daca ne raportam la cei 3.3 milioane de elevi, constatam ca din cei 164.420 de 
sportivi legitimati la categoriile copii, juniori si tineret, avem doar aproximativ 



II. ECOLOGIE EXTINSĂ. STAREA DE SĂNĂTATE A SOCIETĂȚII / 1099

150.000 de elevi (0.45%) care practica o ramura sportiva in Romania ca sportiv 
legitimat (junioratul se termina la varsta de 18 ani, cand se trece la tineret si daca 
este cazul la o facultate).

Deasemenea, din cifrele detinute de FSSU(MEN) avem aproximativ 70.000 de 
elevi practicanti a unei ramuri de sport in grupe de initiere si doar 13.106 juni-
ori 1 si 1.091 de studenti sportivi de performanta!

Cu aceste cifre, ar trebui sa aveti o imagine clara a ceea ce se intampla in spor-
tul romanesc!

În planul de măsuri (ANEXA la Strategia propusă MEN si MTS) am mai propus 
organizarea unei competiţii naţionale denumită DACIADA, la care să fie integraţi 
toţi elevii și studenţii și care să fie organizată în parteneriat MEN-MTS-COSR.

Finantarea programelor sportive pentru entitatile enumerate la art. 18^1, alin. 
(2) din Legea 69/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, poate fi efectuata 
din fonduri publice locale in baza urmatoarelor prevederi legislative:

– prevederile art. 18^1, alin (2) din Legea 69/2000 cu modificarile si comple-
tarilor ulterioare;

– prevederile HG 884/2001 privind Regulamentul de punere in aplicare a Le-
gii 69/2000;

– prevederile HG 1447/2007 privind normele financiare pentru activitate 
sportiva;

– prevederile OM 664/2018 privind finantarea proiectelor si programelor 
sportive din fonduri publice coroborat cu prevederile OM 321/2019 al MTS;

– prevederile Legii 2015/2001 a administratiei publice locale.
Cererea de finantare pentru o structura sportiva de drept public trebuie sa con-

tina urmatoarele documente:
•  Cerere Finantare, conform OM 664/2018 Anexa 1;
•  Anexa 2 Declaratie conform OM 664/2018;
•  Anexa 3 Buget;
•  Anexa 4 Declaratie de Impartialitate conform OM 664/2018;
•  Anexa 5 CV Conducator de Proiect;
•  Anexa 6 Raport de Activitate conform OM 664/2018;
•  Calendar Sportiv;
•  Dovada aport din venituri proprii (daca este cazul, pentru ca aportul 

de 10% minim a fost scos prin OM 321/2019).
Acte conform cu originalul:
•  Ordin de Ministru de infiintare&Certificat de Identitate Sportiva;
•  Autorizatie de Functionare;
•  ROAF;
•  Dovada sediu social;



1100 / Caiet documentar 5 Calitatea vieții

•  Cod Fiscal;
•  Certificat Atestare Fiscală de la Administratia Finantelor Publice;
•  Certificat Fiscal de la Directia Generala de Taxe si Impozite Locale;
In afara de formatul Cererii de Finantare propus in acord cu prevederile OM 

664/2018, trebuie sa tineti cont de faptul ca autoritatea finantatoare trebuie sa 
aiba un Regulament de Finantare Programe Sportive_prin Directie din Aparat Specia-
litate sau o Metodologie de Finantare Programe Sportive prin Institutie finantatoare.

In concluzie, sportul romanesc are nevoie de respectarea principiului autono-
miei in sport, respectarea legislatiei europene in ceea ce priveste finantarea si aju-
torul de stat, o schema de ajutor de stat pentru finantarea programelor sportive, 
sprijinirea mediului privat si o lege a sponsorizarii lucrativa, transferul in timp al 
sarcinii financiare de umerii statului pe cei ai mediului privat, contracte de manage-
ment sportiv pe 4 ani, dezvoltarea Asociatiei Sportive Scolare ca singura structura 
sportiva capabila sa dezvolte sportul in scoala.

Si ca sa fiu bine inteles, dupa ce reorganizam sportul scolar si universitar, ar 
trebui ca in 4-8 ani structurile sportive de drept public sa fie transformate in struc-
turi sportive private de drept public si transferata inclusiv infrastructura sportiva 
acestora! In Romania, existenta structurilor sportive de drept public reprezinta nu 
numai o mare inegalitate in raport cu structurile sportive de drept privat DAR MAI 
ALES o incalcare flagranta a legislatiei internationale!

Practic, stam pe o ,,craca fragila” pe care ne-o mai si taiem singuri (vezi cazul 
CSM Bucuresti)!



Tichetul Sport pentru Sănătate,  
o soluție economică necesară pentru a salva o industrie  
de peste 1,1 miliarde euro

Adrian Socaciu

Covid-19 a afectat și industria sportului, o industrie estimată la peste 1,1 miliarde 
de euro, cu peste 44.000 de angajați și cu o piață potențială de 10 milioane 
de persoane. Toată această industrie, care aducea venituri importante pentru bu-
getul statului, are nevoie urgentă de sprijin pentru a-și reporni motoarele. Soluția se 
numește Tichetul Sport pentru Sănătate, o soluție pe care am mai propus-o în 
trecut, însă care acum este vitală pentru a relansa o industrie  de 1,1 miliarde euro.    

Voucherul care stimulează mișcarea
Tichetul Sport pentru Sănătate presupune acordarea de către statul român a unui 
voucher cu o valoare de 300 ron pe lună, din care 150 ron pentru achizionarea 
de echipament sportiv și 150 ron pentru a practica o activitate fizică într-un club, 
asociație sau pentru a merge la o sală de fitness sau pentru a te înscrie la o compe-
tiție sportivă sau pentru a viziona o competiție sportivă. Partea bună pentru statul 
român este că peste jumătate din banii acordați prin acest tichet vor reveni 
acestuia prin taxe și impozite. Mai mult, și aici este cea mai importantă parte, 
acest tichet va stimula milioane de cetățeni să facă educație fizică și sport. 

Cu toții știm că cei care practică educație fizică și sport sunt mai sănătoși și mai 
rezistenți în fața unor viruși. Să luăm, de exemplu, situația cu Covid-19. Aproape 
jumătate dintre cei decedați în România erau supraponderali, iar medicii spun că 
la acest tip de persoane imunitatea este mai slabă, iar organele tind să cedeze mai 
ușor. Virgil Musta, medic specialist boli infecțioase, susține că „pacienții cu obezi-
tate și cu diabet sunt pacienții care evoluează cel mai sever și au rata cea mai mare 
de mortalitate. Cantitatea de zahar din sânge sau de la nivel celular favorizează 
multiplicarea virusurilor, microbilor și fungilor”. 

Crește numărul românilor sedentari. Beneficiile stimulentului financiar
Această informație trebuie corelată cu faptul că în ultimii cinci ani, numărul ro-
mânilor care fac sport a scăzut cu 12%, iar numărul sedentarilor a crescut cu 15%, 
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potrivit Comisiei Europene. Mai mult, peste 63 la sută dintre români nu practică 
niciodată niciun tip de activitate sportivă și doar 5 din 100 de persoane merg la o 
sală de sport. La nivel mondial, cazurile de obezitate aproape s-au triplat în ultimii 
45 de ani. Organizația Mondială a Sănătății spune că în lipsa unor măsuri drastice, 
în 2025, peste 50% din populația lumii va fi obeză. Concluzia este că această pan-
demie a prins România, dar și multe alte state ale lumii, într-un moment extrem 
de vulnerabil. Cu siguranță, altfel arăta situația dacă mare parte dintre cetățeni 
practica o formă de educație fizică și sport. 

Acum, lucrurile s-au petrecut și trebuie să ne adaptăm noilor realități, care 
arată cât de necesară este educația fizică și sportul. De aceea, mai ales acum, sta-
tul român trebuie să propună măsuri pentru a-i încuraja pe cetățeni să facă sport. 
Tichetul Sport pentru Sănătate reprezintă o astfel de soluție, iar mai jos detaliez 
beneficiile aduse pentru întreaga societate.   

•  Adoptarea acestui tichet va ajuta fiecare jucător din acest lanț economic să 
aibă o siguranță că va putea să-și reia activitatea și să o susțină pe viitor.

•  Reducerea costului pe sănătate - un dolar investit în sport înseamnă 3,5 do-
lari economisiți în sistemul de sănătate, conform Organizației Mondiale a Sănătății.

•  Realizarea cadrului de către statul roman pentru ca cetățenii să se dezvolte 
armonios.

•  Stimularea unei industrii care este pe ultimele locuri în Europa. 
•  Oferă o reală oportunitate copiilor să facă sport și astfel să avem din nou o 

piramida a sportului în Romania și o bază pentru sportul de performanță. 
•  Pe termen mediu, va duce la profesionalizarea cluburilor sportive și a resur-

sei umane.
•  Ajutarea părinților pentru educarea copiilor – este cunoscut faptul că spor-

tul este una dintre activitățile prin care dobândești valori și principii care te for-
mează în viață.

Informații despre industria sportivă din România
Piața industriei de fitness din România în 2019 este de 260 milioane de euro, 
având aproximativ 1700 de locații și peste 14.000 de angajați. 

Piața echipamentelor sportive din România în 2019 este de 450 milioane 
de euro, având aproximativ 500 de locații și peste 15.000 de angajați. 

Piața activităților sportive (handbal, baschet, tenis de masă, tenis de câmp, 
arte marțiale, judo, fotbal, natație etc) din România în 2019 este de 400 milioane 
de euro, având aproximativ 2000 de structuri sportive active și peste 15.000 de 
angajați.

Piața bazelor sportive și a sălilor de sport din România rămâne o necunoscută 
pentru că 80% dintre acestea aparțin statului român prin cluburi, școli, licee, minis-
tere și primării și nu avem o estimare.



 Proiecte și inițiative ale comunității 

Joacă pentru Viaţă, inspirat de Project Play Aspen US

Alexandra Gătej

Inițiat de către Institutul Aspen România după modelul programului Project Play al 
Institutului Aspen din Statele Unite, Programul Joacă pentru Viaţă a dorit să tragă 
încă de la lansarea sa, în decembrie 2017, un puternic semnal de alarmă privind 
un fenomen cu care se confruntă majoritatea societăților contemporane, unul bine 
cunoscut dar și foarte greu de combătut în societatea românească: tot mai puțini 
copii fac mișcare sau sunt implicați în practicarea unui sport. 

Analiza datelor disponibile relevă faptul că este nevoie de o intervenție imedi-
ată pentru favorizarea educației fizice și practicării sportului în România. În vreme 
ce tot mai mulți copii și adolescenţi își petrec o tot mai mare parte a timpului în fața 
ecranelor, implicarea acestora în activități fizice scade de la an la an. Astfel, există 
o nevoie clară de a preveni dezvoltarea dizarmonică, sedentarismul și obezitatea, 
factori de risc care, pe termen mediu și lung, conduc la apariția mai multor afecți-
uni, precum bolile cardiovasculare, diabetul, problemele ortopedice și degradarea 
generală a calității vieţii. 

Dezideratul de la care pornea în Statele Unite, în 2013, programul Project Play 
era acela de a sprijini dezvoltarea armonioasă a copiilor și a unor comunități sănă-
toase, având ferma convingere că dezvoltarea abilitaților fundamentale de mișca-
re ale copiilor va duce la o creștere semnificativă a abilității, încrederii și dorinței 
acestora de a fi activi fizic pe tot parcursul vieții. Acest proces de alfabetizare fizică 
presupune dezvoltarea unei game diverse de abilități, nu doar cele specifice unei 
anumite ramuri sportive. Presupune, de asemenea, ca părinții să încurajeze bucu-
ria jocului și practicarea unor activități fizice și sportive cât mai diverse, stimulând 
încrederea fiecărui copil, fără a pune presiune de pe marginea terenului, imaginân-
du-și că vor crește viitori campioni. Nu în ultimul rând, presupune ca și antrenorii 
să înțeleagă rolul determinant pe care îl au în păstrarea bucuriei jocului, fără de care 
dorința de a fi activ fizic pe întreaga durată a vieții dispare, lăsând în urmă adoles-
cenți deja retrași din activitatea sportivă. 

Inițierea acestui proces de alfabetizare fizică, a copiilor între 5 și 12 ani, re-
prezintă, totodată, principalul obiectiv al Programului Joacă pentru Viaţă. Dezvol-
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tat în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR), Universitatea 
Națională de Educație Fizică și Sport, din București (UNEFS) și Institutul Sportiv 
Român, programul Joacă pentru Viaţă a inițiat un exercițiu de gândire pentru li-
deri, menit să ofere cadrul și instrumentele necesare pentru a construi comunităţi 
sănătoase prin activităţi sportive care să răspundă nevoilor copiilor din România. 
Oferind o platformă de dialog și reflecție destinată decidenţilor publici, atât la ni-
vel central cât și local, precum și liderilor din mediul de afaceri, societății civile și 
mediului academic, cu scopul de a face alfabetizarea fizică o prioritate națională, 
programul și-a propus creșterea atractivității sportului în rândul copiilor și a diver-
sificării oportunităților de a face sport pentru toți copiii, indiferent de mediul social 
din care provin aceștia. 

Începând cu decembrie 2017, programul a generat o serie de mese rotunde și 
evenimente publice pe tema nevoii dezvoltării abilităților fizice, îmbunătăţirii acce-
sului la activități sportive și recreative la nivel național și local, precum și a instrui-
rii specifice a antrenorilor și a părinților implicați în organizarea jocului multisport 
pentru copii. În cadrul dezbaterilor organizate până acum sub egida Programului 
Joacă pentru Viaţă au fost discutate soluții și recomandari de politici publice me-
nite să:   

– Recunoască alfabetizarea fizică drept o prioritate națională; 
– Crească atractivitatea sportului în rândul copiilor; 
– Crească oportunităţile de a face mișcare și sport prin acces la cât mai multe 

locuri amenajate corespunzător, unde aceste activități să fie practicate. 
Dezbaterile au subliniat nevoia îmbunătățirii accesului copiilor la activităţi 

sportive, inclusiv a copiilor din mediile defavorizate. Dezvoltarea unei platforme 
online care să ofere o imagine corelată a infrastructurii sportive și a structurilor 
sportive existente, ar putea reprezenta un important pas înainte, oferind părinților 
o imagine actualizată privind oportunitățile existente de a-și îndruma copiii către 
practicarea activităților sportive, în proximitatea domiciliului. De asemenea, intro-
ducerea unor stimulente fiscale pentru dezvoltarea infrastructurii sportive ar con-
tribui semnificativ la dezvoltarea infrastructurii și la creșterea ratei de participare. 
Totodată, introducerea în școli a unei evaluări individuale a abilităţilor fizice ale 
copiilor, cu scopul de a le recomanda acestora activităţile fizice și sportive adecvate, 
a fost considerată drept o metodă care ar putea stimula implicarea copiilor într-o 
gamă diversă de activități fizice și sportive, evitând astfel o specializare precoce 
intr-o anumită ramură sportivă.

Beneficiind de succesul Summit-urilor Project Play organizate la Washington 
și Detroit de către Institutul Aspen din Statele Unite, primul Summit Joacă pentru 
Viață s-a bucurat de parteneriatul cu Institutele Aspen din Statele Unite, Franța și 
Mexic (care derulează deja o iniţiativă similară), cu scopul de a transforma Project 
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Play într-o inițiativă globală. Organizat în septembrie 2019, la Palatul Parlamentu-
lui, conferința a încercat să genereze sprijin pentru adoptarea unui Plan Național de 
promovare a activităţii fizice, subliniind importanța creșterii ratei de participare la 
activități fizice și sportive în rândul întregii populații, și a copiilor în mod deosebit, 
precum și importanța sportului de masă în dezvoltarea unei societăți sănătoase.  

Cu toate că societatea românească nu părea să acorde suficientă importanţă 
promovării activității fizice în randul copiilor, experiența dobândită în cadrul Pro-
gramului Joacă pentru Viaţă denotă o implicare tot mai mare din partea factorilor 
relevanți din sectorul public, privat, academic și non-guvernamental din România. 
Sprijinul decidenților, inițiativele sectorului privat, deschiderea părinților, a cadre-
lor didactice și a antrenorilor arată că în societatea românească există suficientă 
masă critică pentru a face pasul următor. 

Alături de partenerii săi, Institutul Aspen România, a deschis calea unui dialog, 
non-partizan, cu participarea tuturor stakeholder-ilor relevanți. Promovarea unui 
set de măsuri concrete, care să stea la baza unui Plan Național pentru promova-
rea activităţii fizice, reprezintă una dintre principalele obiective ale programului 
în perioada următoare. În completarea acestui dialog, este însă nevoie de impli-
care, la toate nivelurile. Sportul se joacă, platforma educațională dezvoltată alături 
de Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Banca Comercială Română, reprezintă 
primul program care va fi implementat sub egida Joacă pentru Viață. Avem deplină 
încredere în succesul acestuia și ferma convingere că și alte inițiative îi vor urma 
exemplul.  



Programul Sportul se joacă

Lorand Balint

În ultimii 30 de ani, baza sportului de performanță s-a diminuat alarmant și acest 
lucru se reflectă și în rezultatele sportivilor noștri în competițiile internaționale. 

Alfabetizarea din punct de vedere fizic a elevilor, viitorii adulți ai României, 
este esențială pentru a adresa această problemă, dar și pentru creșterea calității 
vieții în România, pentru o societate stabilă și sănătoasă prin dezvoltarea Sportului 
de Masă.

Sportul se joacă este o platformă educațională deschisă gândită și adusă la viață 
de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Institutul Aspen România și Banca Comer-
cială Română, sub egida Programului Joacă pentru Viață, inspirat de către Project 
Play Aspen SUA.

Un loc unde au fost adunate  exerciții menite să inspire adulții României să 
se joace de-a sportul cu copiii, exerciții ce pot fi aduse la viață fără a fi nevoie de 
resurse speciale. 
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Lipsa infrastructurii și a echipamentelor este o problemă, dar nu ar trebui să 
fie o barieră de netrecut în calea mișcării.

Este nevoie doar de pasiune, imaginație, creativitate și niște castane sau pietre 
sau hârtie sau mingi sau panglici sau sfori sau bețe sau cartoane sau cutii sau sticle 
sau orice alta resursă aflată la îndemână.

Sportul se joacă este un program prin care construim pe calitățile noastre de 
români: creativitate, adaptabilitate, capacitatea de a ne descurca în situații ce pot 
părea imposibile.

Sportul începe întotdeauna cu o întrebare simplă: 
Joci? 
Iar atunci când răspunsul este „da, joc” se nasc sportivi. Indiferent de sport. Indife-

rent de loc. Poate fi la colțul blocului. Poate fi cu niște pietre stivuite. Poate fi cu o castană 
și un băț. Așa încep toate sporturile și așa cresc și se dezvoltă. Castana devine minge, 
iar bățul devine rachetă și copilul devine sportiv și colțul blocului devine stadion. Toate 
sporturile au crescut, au trecut prin mai multe etape, pas cu pas, ca să devină ceea ce 
acum vedem la televizor. Dar pe măsură ce sporturile s-au dezvoltat, parcă am uitat de 
unde au plecat.

Să ne aducem aminte. Să fim iar creativi. Să ne punem iar întrebarea.
Joci?
Și să răspundem da, jucăm. 
Acum rămâne doar să stabilim cine pune prima întrebare.
O pui tu?
Intră pe www.sportulsejoaca.ro și descoperă peste 120 de jocuri de-a sporturile olim-

pice. Ajută-ne să învățăm copiii României că pot să se joace de-a sportul, oriunde, oricând 
și fără resurse speciale. Să arătăm că atunci când unii zic că sportul nu e pentru toți, noi 
zicem cum să nu. Sportul se joacă!

SPORTUL SE JOACĂ
C.O.S.R., INSTITUTUL ASPEN ROMâNIA, B.C.R.

VREM SĂ CREȘTEM BAZA PIRAMIDEI,
cât mai mulți copii să facă mișcare

CUM: Ajutându-i să descopere diferitele ramuri sportive olimpice, să descopere care sporturi îi 
atrag cel mai mult

CUM: Făcându-i să se joace de-a lungul anului școlar de-a fiecare sport olimpic

CUM: Oferindu-le adulților informații și instrumente ușor aplicabile și inspirându-i să se joace cu 
copiii de-a sportul



1108 / Caiet documentar 5 Calitatea vieții

A B C

CUM: Dezvoltând exerciții 
distractive și care nu necesită 
resurse materiale speciale

CUM: Promovând aceste exer-
ciții astfel încât să fie cunoscu-
te și înțelese de cât mai mulți 
români

CUM: Creând cadrul propice 
pentru implementare

CUM: Lucrând cu specialiștii 
din fiecare ramură de sport 
& cu profesorii și antrenorii 
specializați & consultând 
literatura de specialitate și 
knowhow-ul existent în lume

CUM: Realizarea de materiale 
în forme grafice atractive, 
filme demonstrative, adunate 
într-o platformă online simplu 
de utilizat.
Promovarea programului în 
media.
Acțiuni ale Academiei Olimpice 
Român

CUM: Lobby, încheierea de 
parteneriate cu alte instituții 
care au obiective similare

EXEMPLU DE MATERIAL – RAMURA SPORTIVĂ LUPTE

 e 



Crosurile „Ziua olimpică” 

Diana Birtalan

În fiecare an, în perioada 23 mai - 23 iunie, Comitetul Olimpic și Sportiv Român 
prin Academia Olimpica Română, susține  - Luna Olimpică – la nivelul celor 48 de 
filiale județene care desfășoară activități cu rolul de a celebra Ziua Olimpică. 

Obiectivele propuse pentru activitățile derulate în această perioadă sunt: pro-
movarea valorilor, principiilor și idealurilor olimpice, atragerea unui număr cât mai 
mare de practicanți ai exercițiului fizic și sublinierea semnificației pe care o au spor-
tul și mișcarea.

Crosul „Ziua Olimpică” face parte din seria de activități sportive, educative și 
culturale și este sprijinit de C.O.S.R. prin A.O.R.. Acesta reprezintă pilonul principal 
al manifestărilor de masă, însemnând un moment de bucurie prin mișcare în con-
știința iubitorilor de sport din întreaga țară.

Crosurile „Ziua Olimpică” se desfășoară pe distante variabile de la un oraș la al-
tul și sunt destinate tuturor categoriilor de vârstă - copii, tineri, adulti, vârstnici și 
persoane cu dizabilități, indiferent de sex (masculin și feminin). Ele se organizează 
în toată țara, sunt peste 20.000 de participanți la nivel național în fiecare an.

C.O.S.R. prin A.O.R. pune la dispozitia participanților la cros tricouri „Olympic 
Day”, iar cei care trec linia de sosire primesc medalii „Olympic Day”, diplome de 
participare semnate de președintele Comitetului Internațional Olimpic, Thomas 
Bach, cât și apă îmbuteliată pentru rehidratare. De asemenea, câștigătorii primesc 
materiale cu însemnele olimpice - brelocuri, fanioane, insigne, ochelari olimpici, 
șepcuțe, pliante și Buletine Informative „Spirit Olimpic”. Asistența medicală este 
asigurată de către C.O.S.R. pe tot parcursul competiției, iar echipajele de poliție și 
de jandarmi asigură buna desfășurare a crosului, protejând traseul și alergătorii.

În organizarea și desfășurarea Crosului „Ziua Olimpică” în condiții optime, 
este foarte importantă colaborarea și încheierea de parteneriate cu autoritățile lo-
cale – Primărie, Prefectura, Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar Județean, Di-
recția Județeană pentru Sport și Tineret, Asociația Județeană de Atletism, Poliție, 
Jandarmerie și Salvare.
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Se realizează și un afis al crosului unde sunt trecute toate informațiile esențiale 
legate de cros, organizatorii, partenerii, premiile oferite, etc. Mediatizarea crosuri-
lor de face prin aceste afișe, care sunt răspândite în perimetrul unităților școlare, 
în locurile publice din oraș, dar și prin implicarea presei scrise și a posturilor locale 
de radio și televiziune.

Traseul variază în funcție de categoria de vârstă, are loc de obicei în centrul 
orașului unde se desfășoară crosul. Locul de start și de sosire, ca și întregul parcurs 
străbătut de concurenți, sunt amplasate într-o zonă comercială extrem de popula-
tă, asigurând o vizibilitate foarte bună a acțiunii.

Înaintea fiecărui start, se citește mesajul președintelui Comitetului Interna-
țional Olimpic, Thomas Bach de către o personalite a vieții sportive sau de către 
presedintre C.O.S.R. sau directorul A.O.R.

La finalul cursei, primii trei clasați la fiecare categorie de vârstă, masculin și 
feminin  primesc premii oferite de către C.O.S.R., premii constând în materiale cu 
însemnele olimpice.

La eveniment sunt prezente personalități ale vieții sportive – campioni olim-
pici, mondiali, europeni, cât și personalitati ale vieții locale – primar, prefect, in-
spector de educație fizică și sport, director al D.J.S.T., etc., care sunt invitați în 
cadrul festivității de premiere să ofere premiile câștigătorilor.

Prin această activitate, valorile olimpice sunt diseminate pe măsura prestigiu-
lui de care se bucură Mișcarea Olimpică din înteaga lume.

Crosul „Ziua Olimpică” reprezinta o șansă pentru cei prezenți să învețe mai 
multe despre Mișcarea Olimpică, o încurajare pentru implicarea în orice activitate 
sportivă, dar și o șansă de îmbunătățire a calității vieții, de a te simți mai bine, mai 
bucuros, mai puternic la orice vârstă.



Competiția sportivă școlară „Gimnaziada”

Liliana Dorneanu

Comitetul Olimpic și Sportiv Român (C.O.S.R.), organizaţie ce aparţine Mișcării 
Olimpice, este o asociaţie de interes naţional, persoană juridică de drept privat, 
de utilitate publică, autonomă, nonprofit, neguvernamentală și apolitică, consti-
tuită în condiţiile legii, fiind organizat și funcţionând în baza statutului propriu 
elaborat în conformitate cu prevederile Chartei Olimpice și dispoziţiile legislaţiei 
naţionale.

Conform statutului propriu: „C.O.S.R. sprijină și contribuie la dezvoltarea sportu-
lui românesc și a mișcării olimpice naţionale, în concordanţă cu prevederile Chartei Olim-
pice; propagă olimpismul prin programe de formare și educaţionale; sprijină activitatea 
instituţiilor consacrate educaţiei olimpice și programele culturale în relaţie cu mișcarea 
olimpică; acţionează împotriva tuturor formelor de discriminare și violenţă în sport, pre-
cum și împotriva utilizării substanţelor și procedurilor interzise de Codul Mondial An-
ti-Doping; asigură respectarea Chartei Olimpice, definind, în concordanţă cu aceasta, 
regulile deontologice din sport și veghind asupra aplicării lor.”

De asemenea „C.O.S.R. întreprinde, în colaborare cu federaţiile sportive naţionale, 
în respectul autonomiei și prerogativelor acestora, toate activităţile de interes comun de 
natură să încurajeze dezvoltarea sportului de înalt nivel, precum și a sportului pentru 
toţi, mai ales a celor destinate promovării sportului pe plan social, ca factor care contri-
buie la educaţie, sănătate și coeziune socială”, precum si 

„C.O.S.R. are rolul de a promova principiile fundamentale ale olimpismului la nivel 
naţional, prin programele de învăţământ, de educaţie fizică și sportivă, în instituţiile șco-
lare și universitare, sprijinind activitatea organismelor și instituţiilor de profil.”

Ținând cont de cele de mai sus, Comitetul Olimpic și Sportiv Român (C.O.S.R.) 
împreuna cu Ministerul Educației și Cercetării (M.E.C.) și  în colaborare cu 10 (zece) 
federații sportive naționale au inițiat, in anul 2015, un proiect competițional mul-
tisport dedicat elevilor din clasele V-VIII, din toată țara, denumit „Olimpiada Gim-
naziilor”, devenit ulterior “GIMNAZIADA”, în contextul recomandarilor primite 
din partea Comitetului International Olimpic.
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În acest sens, în data de 24 februarie 2015, s-a  semnat Protocolul de Cola-
borare între COSR, MEC și  federațiile sportive de Atletism, Badminton, Baschet, 
Fotbal, Handbal, Oină, Rugby, Șah, Tenis de Masă  și Volei, privind organizarea și 
desfășurarea acestei competitii pe perioada 1.09.2015 – 31.08.2019. 

Protocolul de Colaborare a avut drept scop promovarea activitatilor de educa-
ţie fizică și practicarea sportului de catre elevii din invatamantul gimnazial și s-au 
avut în vedere următoarele obiective: 

•  atragerea unui număr cât mai mare de copii către sport;
•  dezvoltarea ariei de selecție pentru practicarea sportului de performanță la 

nivel național;
•  depistarea tinerelor talente și înscrierea lor în programele de performanță; 
•  educarea tinerilor în spiritul unui mod de viață activ, bazat pe practicarea 

regulată a exercițiilor fizice; 
•  asigurarea oportunităților competiționale adecvate vârstei ca factor care in-

fluențează procesul de formare a sportivilor;
•  transpunerea experienței olimpice multisport într-un program național;
•  conștientizarea părinților privind rolul educativ al sportului și al olimpis-

mului.
Disciplinele sportive, din programul competiției sportive școlare, au fost ur-

mătoarele: 
•  atletism - tetratlon (echipe mixte), 
•  badminton (echipe mixte),
•  baschet feminin, 
•  baschet masculin, 
•  fotbal feminin, 
•  fotbal masculin, 
•  handbal feminin, 
•  handbal masculin, 
•  oină feminin (introdusă în program de la editia 2017 – 2018)
•  oină masculin, 
•  rugby tag (echipe mixte), 
•  șah (echipe mixte), 
•  tenis de masă (echipe mixte), 
•  volei feminin 
•  volei masculin.
Luând în considerare structura anului școlar, etapele de desfășurare ale  acestei 

competitiei, în cei 4 ani, au fost următoarele:  
•  startul competiției: 1 octombrie – ZIUA SPORTULUI ȘCOLAR
•  etapa pe clasă/școală:  octombrie - noiembrie 
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•  etapa locală (oraș):  noiembrie  – ianuarie 
•  etapa județeană:  februarie - martie 
•  etapa regională:  aprilie –  mai 
•  etapa finala:  mai - iunie 
În conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare al acestei com-

petiții, la etapa regională s-au calificat din fiecare județ câte o echipă (câștigătoarea 
etapei județene), plus câte o echipă din cele șase sectoare din Municipiul Bucuresti.

La etapa finala a competiției, pentru fiecare disciplină sportivă, s-au calificat 8 
echipe, câștigătoarele celor 8 regiuni de dezvoltare economica.

Date statistice despre desfășurarea competiției in cei 4 ani de derulare a Protocolului

Editia 2015-2016 Ediția 2016-2017 Ediția 2017-2018 Ediția 2018-2019

Număr sporturi 10 10 10 10

Număr discipline 
sportive

14 14 15 15

Număr școli par-
ticipante la etapa 
regională

532 563 601 615

Elevi și profesori 
participanți la 
etapa regională

5330 5625 5808 5933

Număr școli 
participante la 
etapa finala

112 112 120 120

Elevi si profesori 
participanti la 
etapa finala

1149 1138 1155 1170

 
Din datele prezentate în tabelul de mai sus, se poate constata o creștere a nu-

mărului de școli si elevi participanți de la o ediție la alta, la etapele regionale și finale 
ale competiției.

Conform Protocolului de Colaborare, C.O.S.R. s-a implicat in desfășurarea 
acesteia competiții, prin:

– acordarea de echipament sportiv, elevilor si profesorilor însoțitori, la etapa 
regională și etapa finală;

– acordarea de mingii de joc, școlilor participante, la etapa regională și etapa 
finală;

– acordarea de premii (medalii si trofee pentru locurile I,II, III), la etapa finala;
– acordarea premiului de „cel mai bun sportiv” – pe fiecare disciplină sportiva, 

la etapa finală;
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– asigurarea asistentei medicale, la etapa finală.
Etapa finala a competiției, pentru toate cele 15 discipline sportive din pro-

gram, la edițiile din 2017-2018 si 2018-2019 ale Gimnaziadei, s-a desfăsurat în 
cadrul Complexului Olimpic Sydney 2000,  Izvorani. 

C.O.S.R. a asigurat, în cadrul Complexului Olimpic Sydney 2000, serviciile de 
cazare și masă pentru toți elevii, profesorii, membrii comisiilor de organizare ale 
Inspectoratelor Școlare Județene, reprezentanții federațiilor sportive de speciali-
tate și arbitrii.

De asemenea, s-au suportat cheltuielile de transport de la locul de reședintă la 
Izvorani și retur pentru elevi, profesori, comisiile de organizare ale Inspectoratelor 
Scolare Judetene, reprezentantii federatiilor sportive de specialitate si arbitrii.

Serviciile de asistenta medicala au fost asigurate pe toata durata de desfasura-
re a competitiilor.

Desfășurarea etapei finale în cadrul Complexului Olimpic Sydney 2000, a dat 
un plus de valoare competitiei, fiind apreciată pozitiv de toti cei prezenți la com-
petiție (elevi, profesori, comisii din cadrul Inspectoratelor Școlare Județene, repre-
zentanții federațiilor sportive naționale, arbitrii și nu in ultimul rând părinți );

Echipamentul sportiv și mingiile de joc distribuite de C.O.S.R. au fost primite 
cu entuziasm de elevi si profesori si au fost considerate un imbold pentru implica-
rea mai multor școli în competiție de la o ediție la alta.

Competitia sportivă școlara „Gimnaziada” a fost organizată cu sprijinul parte-
nerului principal al COSR – Dedeman.

Având în vedere impactul pozitiv pe care l-a creat implicarea COSR, alaturi de 
ceilalti parteneri,  asupra elevilor, profesorilor si parintilor;

Luând în considerare faptul că  sportul de masă constituie baza piramidei pen-
tru sportul de performanță;

Ținând cont de faptul că selecția pentru sportul de performanță, la majoritatea 
sporturilor se face la vârste fragede;

C.O.S.R. intenționeaza să se implice, în viitor, în competiții sportive școlare 
dedicate elevilor din clasele I-IV.



Baschetul urban 3x3: din stradă, la Jocurile Olimpice

Vlad Constantinescu

9 iunie este ziua care schimbă totul: Comitetul Olimpic Internațional decide dacă basche-
tul 3×3 devine disciplină olimpică și dacă acest “baschet urban” dinamic, spectaculos, de-
senat pe gustul tinerilor, va fi în programul Jocurilor Olimpice de la Tokyo (2020). Patru 
discipline intră în discuție pentru acceptul CIO: baschetul 3×3, BMX Freestyle (acro-
bație cu biciclete motocros BMX – sub umbrela ciclismului ), Parkour (deplasarea fluidă 
de la un punct A la B, prin depășirea tuturor obstacolelor, în viteză – sub umbrela gimnas-
ticii) și high diving (sărituri de la mare înălțime, de pe stâncă – sub umbrela natației).

A fi sau a nu fi sport olimpic
Printre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un sport sau o disciplină spor-
tivă pentru a fi pe roster-ul olimpic, una poate ucide din fașă o candidatură:  trebuie 
să aibă o arie de răspândire globală. Trebuie practicat, urmărit și gustat pe toate 
continentele (tehnic vorbind, pe majoritatea continentelor, gândindu-ne la situația 
Antarcticii – cel mai mic dintre cele 7 continente). De aceea, de exemplu, un sport 
precum popicele, practicat preponderent în Europa – nu poate fi la Jocuri. Toto-
dată, fotbalul american – sportul-religie din Statele Unite și cea mai performantă 
industrie a sportului – nu a fost niciodată sport olimpic, iar baseball-ul a fost în 
program doar la cinci ediții ale Jocurilor. Artele marțiale au intrat la Jocuri în 2000 
– cu Taekwando, dar Karatele nu sunt disciplină olimpică.

Baschetul 3×3 pornește de pe continentul nord-american. Are toate ingredi-
entele unui ‘battle-street’ specific cartierelor de periferie ale marilor centre urbane, 
are și o latură dură, și o latură spectaculoasă, și una individualistă, și una în care se 
remarcă spiritul de echipă. Oricât de ‘cool’ ar fi fost însă în Americi, pentru a face 
pasul spre Jocuri, 3 la 3-ul jucat pe jumătate de teren de baschet trebuia să își câș-
tige locul în Europa și în Asia.

Aici a intervenit viziunea cu iz de vis a nucleului Sport Arena Street-
ball: o mână de români îndrăgostiți până peste cap de baschet, care știu ce 
înseamnă performanța și care au investit timp de 14 într-un proiect pus 
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sub umbrela lui “din stradă la Olimpiadă”. Sport Arena Streetball a patentat o 
rețetă, în care spectacolul sportiv de sub panou este completat de muzică, majorete 
și demonstraţii incredibile de slam-dunk și a demonstrat că este posibil să aplice cu 
succes aceleași idei, la scale diferite.

În 1995 un mare producător mondial de echipament sportiv aducea pentru 
prima oară conceptul de streetball și organiza un turneu în premieră în Piaţa Con-
stituţiei din București. Au mai existat câteva încercări ale unor branduri, dar nimic 
nu a fost de durată. Mult mai multă tenacitate și răbdare de a crește de la zero un 
proiect uriaș au avut Radu Petre și Vlad Constantinescu. În 2005, cu un regulament 
de două pagini și un teanc de afișe realizate în word și împărţite în Politehnică și în 
Regie, a început proiectul Sport Arena Streetball.

“Ideea s-a născut în mașină, veneam de la mare, de la Costinești, unde jucasem bas-
chet pe celebrele terenuri care din păcate astăzi sunt în paragină. Și eu și Vlad jucam în 
București pe terenurile de beton din Politehnică și ne-am aprins discutând despre posibi-
litatea de a moderniza acele terenuri și a organiza acolo turnee de baschet 3×3”, poves-
tește Radu Petre.

“În 2003 am înființat Sport Arena, ne-am apucat de construcția terenurilor și îmi 
aduc aminte că atunci când scriam proiectul pentru streetball, în decembrie 2004, se năș-
tea și primul meu copil. Sunt momente pe care n-o să le uit niciodată. Privind acum în spa-
te, conceptul de eveniment a rămas același: baschet, slam-dunk, muzică, entertainment, 
atmosferă, distracție. Au evoluat infrastructura, instrumentele prin care organizezi un 
turneu și s-a creat o mare comunitate, care ne-a ajutat să devenim mai buni. Dar ideile 
acelea simple, deloc speciale, de care am ținut cu dinții în tot acest timp, au rămas și acum 
o rețetă de succes”, spune Vlad Constantinescu, matematicianul grupului și omul care dă 
soluția la orice ecuație cu oricâte necunoscute.

La primul turneu au venit la terenuri inclusiv copii de 12 ani care astăzi joacă în 
divizia de elită a baschetului românesc de 5 la 5, băieți și fete care s-au îndrăgostit 
de 3 la 3 și care nu ratează niciodată sezonul de vară de baschet, sportivi de top ai 
României (de la Petre Brănișteanu, la sabrerul Mihai Covaliu), VIP-uri și pasionați 
de baschet.

Începând din 2005, Sport Arena Streetball a muncit pentru a transforma bas-
chetul 3×3 într-o disciplină gata să fie prezentă la Jocurile Olimpice, marketabil și 
bine marketat.  Proiectul pornit pe terenurile Universității Politehnice București 
s-a maturizat, Sport Arena ajungând la performanța de a organiza turnee de 3×3 în 
lumea întreagă.

“Sunt ani pe care i-am trăit la intensitate maximă. Am crescut împreună cu echipa, 
ne-am maturizat împreună, odată cu turneele de baschet 3×3. Nu a fost deloc ușor, mai 
ales că suntem oameni diferiți ca fire, au fost nenumărate dispute aprinse, dar construc-
tive, iar cel mai important lucru a fost că întotdeauna am trecut împreună peste orice 
obstacol”, mai spune Vlad.
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Gașca de prieteni Sport Arena Streetball a căpătat experienţă și a devenit un 
reper în promovarea sportului jucat la un singur coș. Turnee transmise online de 
la A la Z, înscrieri, actualizarea programului și a rezultatelor sută la sută online 
– iată ingredientele succesului unei comunități devenită familie. Programul care 
acum este folosit la managementul turneelor patronate de FIBA în întreaga lume a 
fost construit pe modelul celui folosit la Sport Arena Streetball încă din anul 2011.

Turneul-pilot de prezentare pentru CIO, la București
FIBA a studiat modelul de organizare pus la punct de Sport Arena Streetball. După 
ce în 2007 baschetul 3 la 3 a fost testat ca disciplină demonstrativă la Jocurile Asiei, 
reprezentanții forului mondial au venit în România, în 2008, pentru a radiografia 
turneele marca Sport Arena Streetball. Concluzia reprezentanților forului inter-
national de baschet: “Sport Arena este unul dintre pilonii dezvoltării bas-
chetului 3×3 la nivel mondial, un exemplu de bună practică pentru toate 
turneele din lume”.

Lucrurile însă nu au fost atât de simple.
„Puțină lume știe că în 2007, atunci când am prezentat prima oară conceptul către 

FIBA (Federația Internațională de Baschet) am fost priviți cel puțin cu condescendență. 
În ochii lor păream niște tineri visători probabil. Ni s-a explicat că baschetul de stradă e 
foarte frumos, e foarte popular peste tot în lume, dar nu poate fi catalogat ca o disciplină 
de sine stătătoare, cu un regulament global care să păstreze totuși savoarea jocului din 
curtea școlii. Noi am continuat să facem turneele, ei au revenit la noi, iar împreună am 
pus bazele disciplinei care acum bate la porțile Jocurilor Olimpice”, rememorează Vlad.

“Am dovedit de-a lungul ultimilor zece ani, fapt confirmat în mai multe 
rânduri și de FIBA, că suntem unul dintre cei mai activi și mai de succes promo-
teri din lume în această disciplină”, explică Radu.

Din 2016, Sport Arena Streetball se află în FIBA 3×3 Advisory Board, ca repre-
zentant al promoterilor baschetului 3×3 din întreaga lume.

Dacă echipele străine din Rusia, Serbia, Bulgaria sau Grecia veneau la Sport 
Arena Streetball încă din anii 2007-2008, ideea unor turnee internaționale a prins 
contur în anul 2012, atunci când la București era organizată prima ediție a Raiffei-
sen Bank Bucharest Challenger, iar la nivel mondial debuta FIBA 3×3 World Tour.

Era momentul în care echipa era completată cu un al treilea membru, căci doar 
vorbim despre baschet 3×3. Adrian Popa se alătura definitiv proiectului Sport Are-
na Streetball.

“De Vlad și Radu mă leagă o rivalitate veche, de când ne duelam în campionatul lice-
elor, eu la Neculce, ei la Nicolae Bălcescu (actualul Sfântul Sava). Lângă doi oameni prag-
matici, un matematician și un economist era nevoie și de un visător. Am venit practic pe 
post de marmotă, trebuia cineva să învelească ciocolata în staniol, iar norocul meu a fost 
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că deja ciocolata era foarte bună și toată lumea voia să mănânce din ea”, spune, mai în 
glumă, mai în serios, Adrian, fost jurnalist și comentator de baschet.

După doar un an de la primul turneu international se înfiripa o idee la care 
oamenii de la Sport Arena Streetball visau încă de la începuturi, dar pe care nu cre-
deau că vor apuca să o vadă devenită realitate. Baschetul 3×3 la Jocurile Olimpice.

FIBA își dorea să organizeze un turneu de prezentare pentru Comitetul Inter-
național Olimpic și oare ce gazdă mai potrivită decât Bucureștiul ar fi fost atunci. 
Acest turneu de prezentare a fost primul “bid” al FIBA către CIO, primul CV și pri-
mul exemplu concret oferit celor care au o decizie importantă de luat, pe 9 iunie. 
Walter Sieber – membru în comisia de programe a CIO, Patrick Baumann – secretar 
general FIBA și membru în boardul CIO, plus trei foste glorii ale baschetului mon-
dial – Vlade Divac, Jorge Garbajosa și Sarunas Marciulionis au fost la București 
pentru a susține proiectul “din stradă la Olimpiadă”, alături de gloriile sportive ale 
României.

“Turneul din Piața Constituției a fost un adevărat test pentru noi. Dar pe care l-am 
trecut cu brio. Țin minte că eram foarte speriați de Walter Sieber, omul de la CIO și de 
renumele său. Ne gândeam doar că a fost în comitetul de organizare la mai multe Jocuri 
Olimpice, prima sa ediție fiind cea din 1976 de la Montreal, atât de dragă nouă pentru 
performanțele Nadiei. Trebuia ca totul să fie perfect. Și la un moment dat ne-am trezit 
cu el într-unul dintre corturile noastre de organizatori, unde era un haos de nedescris. 
Efectiv ni s-au înmuiat picioarele. Ne-a citit imediat și ne-a spus: “Nu vă faceți probleme 
că e dezordine. Asta arată că munciți”. Și a plecat. Am înțeles atunci că suntem pe drumul 
cel bun”, mai povetește Radu.

Raportul lui Walter Sieber, un om cunoscut pentru exigența sa, a fost extrem 
de favorabil și doar faptul că Rio era deja sub o mare presiune în ceea ce privește 
numărul de discipline și de sportivi (au fost peste 11.000 la ediția din 2016) a făcut 
ca baschetul 3×3 să aștepte momentul Tokyo 2020.

Tot în 2013 și nu întâmplător după acel turneu, marca Sport Arena Streetball 
ajungea și în Sports Illustrated. “Bucureștiul este o puțin anticipată Mecca a 
baschetului 3×3”, scriau americanii.

„După momentul Piața Constituției ne-a fost un pic teamă. Ne întrebam, așa, și 
acum ce mai putem să facem? Unde putem ajunge mai sus de atât?”, spune Vlad.

Răspunsurile au venit ca un tăvălug. Prima ediție din istorie a Campionatelor 
Europene, București, 2014. Două finale mondiale organizate departe de casă, în 
paradisul petrodolarilor, la Abu Dhabi, 2015 și 2016. O nouă ediție a Europenelor, 
București, 2016. Plus o mulțime de alte turnee din întreaga lume unde oamenii din 
echipa lărgită a Sport Arena Streetball au fost prezenți în calitate de consultanți.

“Sunt momente în care chiar dacă nu ai fost în prim planul unui eveniment, la final 
te simți împlinit. Simt și acum un mare gol în stomac când îmi aduc aminte de clipele de 
euforie generală care au urmat titlului european cucerit de băieți în 2014. În acea nebu-
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nie generală din Piața Universității, când ne bucuram dar trebuia să fim lucizi în același 
timp, pentru că pregăteam festivitatea de premiere, jucătorii naționalei au venit la noi și 
ne-au mulțumit pentru tot ce am făcut”, spune Radu Petre.

La începutul lui 2015, Sport Arena Streetball a primit pe mână organizarea 
FIBA 3×3 World Tour Final, competiția-etalon a baschetului 3×3 la nivel mondial. 
Misiunea: să livreze produsul pe care șeicii l-au dorit, l-au finanţat, dar pe care doar 
niște mâini harnice, niște minţi agere și obișnuite cu lucrul contra-cronometru, 
în regim de stres, și niște oameni cu un rezervor nesecat de idei puteau să-l trans-
forme în realitate. Românii au dus baschetul 3 la 3 în Asia, în deșert, acolo unde 
palmieri perfect verzi se înalță din nisip, fără un fir de iarbă la rădăcini, acolo unde 
filipinezii muncesc pe brânci și pe puțini bani pentru a da formă fizică planurilor 
șeicilor cu sânge albastru.

“Marea provocare a fost popularizarea acestei discipline în Abu Dhabi, un loc unde 
baschetul de orice fel este aproape inexistent la nivel de amatori și profesioniști, cu o ligă 
ce se desfășoară în anonimat. Pentru asta, în perioada februarie-mai am organizat tur-
nee populare, de-a lungul cărora am încercat să atragem cât mai multă lume către basche-
tul 3×3. Turneele au avut un succes peste așteptări și lumea a început să prindă gustul, 
mai ales că în Emirate există o comunitate filipineză puternică, iar pasiunea filipinezilor 
pentru baschet este cunoscută în toată lumea. În momentul în care, cu două ore înainte 
de începerea finalei tribunele erau arhipline, iar a doua zi am fost nevoiți să montăm un 
ecran gigant în afara arenei și să triplăm paza, ne-am dat seama din nou că am dus lucru-
rile la bun sfârșit”, spune Adrian.

Unul dintre cele mai importante puncte din grila de analiză CIO a fost bifat și 
cu ajutorul românilor. Piața s-a mărit. Sport Arena Streetball a betonat poziția 
baschetului 3×3 pe două continente – Europa și Asia. Iar vineri CIO are de 
luat o decizie foarte simplă: baschet 3×3 la Tokyo 2020.

“Turneele vin și trec, oricât de mari și de importante ar fi. Cu adevărat impresionat 
este faptul că Sport Arena Streetball este în momentul de față un puzzle gigant de oameni 
care dau valoare acestui concept și care alcătuiesc ceea ce nouă ne place să numim familia 
Sport Arena Streetball. Sunt sute de oameni care ne-au ajutat în acești 14 ani și fiecare 
dintre ei a avut un rol esențial. Cred că cineva, acolo sus, ne-a aliniat așa cum trebuie. Am 
avut împreună forța să împingem baschetul 3×3 din stradă, către Jocurile Olimpice, așa 
cum sună sloganul FIBA”, mai spune Vlad Constantinescu.

“Sport Arena Streetball este una dintre cele mai mari competiții de baschet 3×3 din 
lume în ceea ce privește atât numărul jucătorilor implicați cât și pe cel al spectatorilor 
care vin să urmărească turneele. Nu doar că au stabilit că respectă toate standardele 
FIBA privind regulile, managementul competițional sau infrastructura folosită, dar au 
creat un standard propriu și cu siguranță au devenit unul dintre pilonii de bază în dezvol-
tarea baschetului 3×3”, sunt cuvintele lui Patrick Baumann, secretar general al Federa-
ției Internaționale de Baschet și membru în board-ul Comitetului Internațional Olimpic.



Primii pași în atletism – Povestea unei alergări spre viitor

Sorin Panait

„Practicarea unui joc sportiv învață omul la cele mai esențiale maniere necesa-
re în societate: munca și sacrificiul, bucuria și dezamăgirea, încrederea, să fie 
ordonat, demn de respect și stimă, pregătit pentru concurența față de oricine 
și orice. Cine știe toate acestea, își va găsi locul în viață.”

Albert Szent-Gyorgyi

Totul a început cu o joacă în curtea unei școli. Cu mulți copii plini de energie, cu 
zâmbete și voie bună. Ale copiilor. Căci mulți dintre adulți încă nu înțelegeau ce se 
întâmplă. Apoi, au urmat primii pași. O alergare spre viitorul copilăriei, cu sufletul 
încărcat de speranțe, inima plină de încredere și ochii strălucind de bucurie. Un pro-
verb indian ne învață că “cei mai buni profesori sunt copiii”! O, da! Copiii ne învață 
să râdem fără un motiv anume, să ne bucurăm de lucrurile simple, să oferim tot ce 
avem mai bun când mulți se așteaptă mai puțin. Copiii ne învață să prețuim magia 
primilor pași în viață. Să ne ridicăm, atunci când am căzut, să zâmbim și... să aler-
găm mai departe. Așa s-a născut ideea proiectului „Primii pași în atletism”. O idee 
care a devenit o viziune. Viziune care se poate transforma prin muncă, implicare, 
dăruire, perseverență și sacrificii, într-o moștenire frumoasă. Asta va depinde însă 
de fiecare dintre noi, cei care învățăm să facem, împreună, „Primii pași în atletism”.

La început a fost... încercarea. Primul eveniment din cadrul proiectului “Pri-
mii pași în atletism” a avut loc în toamna anului 2017, când am organizat primul 
concurs de atletism pentru elevii din clasele I-VIII, la Sala de Atletism din cadrul 
Complexului Sportiv Național “Lia Manoliu”, denumită astăzi “Ioan Sötter”, în me-
moria marelui antrenor al binecunoscutei multiple campioane naționale, mondiale 
și olimpice, Iolanda Balaș – Sötter.  

Dacă prima etapă a concursului, care a avut loc în data de 7 octombrie, ne-a 
adus și primele rateuri – era normal, doar învățam și noi, pentru prima dată, cum 
e cu concursurile acestea de atletism pentru copii – în cea de a II-a etapă, care s-a 
desfășurat în aceeași locație, la distanță de două săptămâni, lucrurile au stat mai 
bine. Cum s-ar spune în limbajul atletic, învățasem să nu mai depășim culoarul, ci 
doar propriile limite. Dacă în prima etapă am reușit cu greu să aducem la sala de 
atletism puțin peste 100 de copii (este adevărat, ne-a luat prin surprindere vremea 
nefavorabilă și am fost nevoiți să schimbăm locația cu mai puțin de 24h înainte de 
începerea evenimentului – inițial ne pregătisem pentru o alergare în aer liber, pe 
stadionul “Iolanda Balaș – Sötter”), în cea de a II-a etapă am reușit să ne organizăm 
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mult mai bine, de această dată participând de 4 ori mai mulți copii! Ne-am bucurat 
enorm când eforturile noastre nu au rămas fără ecouri, și ne-am trezit cumva în al 
doisprezecelea ceas, susținuți de către PMB prin Centrul Educațional de Proiecte 
Educaționale și Sportive “Proedus”. Uneori, e bine mai târziu, decât niciodată. 

Odată cu sprijinul primit din partea Proedus, am reușit să aducem un pic mai 
multă culoare, efervescență și bucurie, tuturor celor prezenți în sala de atletism. Si-
gur, nu am fi realizat mare lucru dacă nu am fi avut alături și câțiva oameni inimoși 
sau mici companii cu suflet mare, care au contribuit fiecare cu ce, cum și cât au pu-
tut. Pentru că organizarea unui concurs de atletism - am realizat și noi chiar în tim-
pul primului eveniment - este una destul de complexă, în comparație cu sporturile 
de echipă, unde informațiile sunt mai compacte, care necesită mai puține resurse 
umane în timpul desfășurării competiției (diferențe între un concurs de atletism 
și un mini-campionat de fotbal, de exemplu, ambele desfășurate într-o singură zi: 
pentru concursul de atletism, avem nevoie de brigăzi de arbitri (comisii), pentru 
fiecare probă (unele se desfășoară simultan!), avem nevoie de o comisie de apel (2 
persoane), și multă atenție. Pentru că pe pistă intră participanți de la mai multe 
echipe, uneori chiar de la 9-10 echipe odată! În medie, în cadrul unui concurs de 
atletism, pentru ca lucrurile să se desfășoare cum trebuie, este nevoie de 20-30 de 
persoane (arbitri și asistenți), în timp ce la un meci de fotbal, avem două echipe, o 
brigadă de arbitri (3 pe teren + 3 rezerve), 1-2 observatori și cam atât. Antrenori: de 
regulă, la un concurs de atletism avem câteva zeci, în timp ce la un mini-campionat 
de fotbal, câțiva. 

Sigur, ceea ce comparăm acum, este numărul de persoane implicate direct în 
desfășurarea unei competiții desfășurate pe parcursul unei singure zile. Nu mai 
vorbim de câtă aparatură tehnică este nevoie, deja ne-am lungi pe câteva pagini. 
Asta ne-a făcut să înțelegem de ce este din ce în ce mai greu să organizezi, azi, un 
concurs de atletism la un standard ridicat. Costurile sunt mult mai mari, iar specta-
torii, din ce în ce mai puțini. Aici însă am vrut să intervenim cumva, noi. Pentru că 
mulți spun că atletismul nu este un sport spectaculos, precum fotbalul. Asta, până 
când văd momentele inedite surprinse de către aparatele foto sau camerele video. 
Cum totul durează de multe ori, fracțiuni de secundă, și aici este nevoie de “o ar-
mată” de fotografi și cameramani, pentru a putea surprinde cele mai spectaculoase 
momente din timpul evenimentului. 

Și iar ne lovim de... costuri. Pentru că întotdeauna am dorit să surprindem 
acele momente speciale, în care protagoniști sunt copiii, am căutat să avem alături 
de noi fotografi și cameramani profesioniști. Pe partea de fotografie am reușit, da-
torită implicării și seriozității unor oameni cu suflet mare, care ne-au fost alături 
și dacă am avut și dacă nu am avut destui bănuți. Am învățat să “creștem” și să 
alergăm mai departe datorită copiilor implicați în acest proiect, însă și datorită oa-
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menilor care au reușit să surprindă momente magice, pline de emoție. Nu vom avea 
niciodată cum să uităm primele fotografii realizate de Toma Nedelea sau Cirprian 
Dumitrescu, sau primul videoclip realizat cu sprijinul magnificului Mihai Nae. Pre-
cum nu vom uita niciodată implicarea voluntarilor. Și nu, nu vom uita niciodată 
faptul că în alergarea noastră, ne-au fost alături nume mari din atletismul româ-
nesc, precum d-le Anișoara Cușmir, Constantina Diță și mai ales, d-nele Paula Ivan 
și Alina Rotaru - Kottman. Am învățat, am suferit sau ne-am bucurat împreună. 

Apoi, ne-am gândit să organizăm un eveniment prin care să evidențiem faptul 
că da, există mulți copii în capitală, care practică atletismul. Așa s-a născut ideea 
organizării Galei Juniorilor – Speranțele atletismului bucureștean, în data de 27 
ianuarie 2018. Un eveniment care s-a desfășurat la Cinema Gloria, care s-a dovedit 
a fi neîncăpător. Atunci am lansat și clipul de promovare al proiectului, campania 
de strângere de semnături pentru construcția unei noi săli de atletism în capita-
lă, și am încercat să găsim soluții pentru a recompensa cumva micii atleți care au 
avut rezultate deosebite în anul care tocmai trecuse. Sigur, și acolo am avut destule 
scăpări, fiind pentru prima dată când organizam un astfel de eveniment. Însă am 
învățat multe din acea experiență. Cu toate acestea, feedback-ul a fost unul extra-
ordinar de bun. Ușor nu a fost, însă am învățat să nu ne plângem. Chiar dacă ne-am 
mai împiedicat și uneori am mai căzut, ne-am ridicat și am alergat mai departe. Așa 
s-a născut “Cupa Capitalei”, un eveniment la care au participat peste 500 de copii, 
încă de la prima ediție. Apoi, am mai făcut un mic pas: am reușit să tipărim prima 
ediție a revistei “Primii pași în atletism”, a cărei lansare oficială a avut loc chiar în 
sala de conferințe a C.O.S.R. Apoi, în toamna aceluiași an, am reușit să organizăm 
un concurs spectaculos, la Sala de Atletism a Complexului Sportiv Național “Lia 
Manoliu”, eveniment prin care am sărbătorit împreună cu partenerii noștri, primul 
an de existență al acestui proiect. Da, a contat și de această dată, sprijinul pe care 
l-am primit din partea tuturor partenerilor. Și da, am învățat, ca de fiecare dată, 
din fiecare eveniment, lucruri noi. A fost pentru prima dată când am avut la dis-
poziție un “CAR TV”, un sistem de sonorizare spectaculos și tehnologie de ultimă 
generație. Da, întotdeauna am mai fi avut nevoie de oameni! Pentru că da, este ușor 
să stai să comentezi de pe margine, și mult mai greu să intri pe pistă, să te implici. 
Mai ales când nu știi dacă munca ta va fi răsplătită în vreun fel. Mulți dintre noi, cei 
care facem ceea ce facem în primul rând din dragoste pentru copii și pasiune pentru 
sport, am ales să ne implicăm fără să așteptăm recunoștință sau laude. O facem 
pentru că așa simțim. Iar cea mai mare recompensă pe care o primim de cele mai 
multe ori pentru eforturile noastre, sunt zâmbetele copiilor care aleargă, aruncă 
și sar cu bucurie! Da, aniversarea primului an al proiectului va rămâne o amintire 
frumoasă, pe care nu o vom uita niciodată! Așa cum nu vom uita niciodată faptul că 
în 2019, la a II-a ediție a concursului “Cupa Capitalei”, am mai reușit să facem încă 
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un pas spre împlinirea visului nostru: am organizat primele workshop-uri, în cadrul 
“Kids Athletics Expo Show”, eveniment desfășurat în perioada 3-5 Mai, la care ne-
am bucurat de instruirea realizată de doi specialiști care își desfășoară activitatea 
peste hotare – Liliana Hoffer – Germania, și Alexandru Stewart Mardan – Anglia. 
Aceștia au prezentat modele și tehnici de pregătire pentru grupele de vârstă desti-
nate copiilor, precum și viziunea organizațiilor unde ei își desfășoară activitatea, în 
ceea ce privește dezvoltarea sportului de masă și a sportului de performanță. Wor-
kshop-urile s-au desfășurat în sala de conferințe a Federației Române de Atletism, 
partenerul nostru încă de la începutul acestui proiect. Și de această dată ne-am 
bucurat de prezența unui număr semnificativ de participanți, chiar dacă în aceeași 
perioadă, în aceeași zonă se mai desfășurau și alte evenimente atletice destinate 
micilor sportivi, lucru care ne-a confirmat faptul că din ce în ce mai mulți copii se 
bucură să descopere și să facă... primii pași în atletism. Și tot în acea perioadă am 
mai realizat ceva inedit: chiar pe 1 Mai, am reușit să ne mobilizăm, nu doar pe face-
book ci și în realitate, pentru a da un exemplu de implicare tuturor celor care spun 
că iubesc sportul, însă nu prea au unde să-l practice. Astfel, foarte mulți copii, multe 
mămici și câțiva tătici, alături de o mare parte dintre angajații FRA, ne-am întâlnit 
pe stadionul “Iolanda Balaș – Sötter”, într-o acțiune de igienizare și amenajare a 
pistei de atletism și a spațiilor adiacente. Nu avem destule cuvinte de mulțumire 
pentru toți cei care au participat la această acțiune. Pentru că ne-au oferit tot ce au 
avut ei mai bun: timpul lor! Pentru asta, le suntem recunoscători! 

Cum ne-am dorit ca povestea primilor pași în atletism să ajungă la câți mai 
mulți copii, ne-am luat inima-n dinți și voința în suflet, și am plecat la drum, pe pla-
iurile țării. Așa am reușit să organizăm prima ediție a concursului “Cupa Bucuriei”, 
în comuna Roata de Jos, județul Giurgiu, un eveniment la care au participat, spre 
surpinderea tuturor și bucuria noastră, peste 300 de copii! Ulița satului Cartojani, 
din apropierea școlii, s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru copiii care doreau să 
participe, să se joace, să alerge, să sară, să arunce, dar mai ales, să socializeze și să-și 
facă prieteni noi. Tot atunci am reușit să convingem autoritățile să amenajeze în-
tr-un timp record, o groapă de sărituri, care a făcut deliciul tuturor participanților. 
Am promis că vom continua seria de evenimente în mediul rural și așa vom face! La 
fel cum vom continua și organizarea evenimentelor “tradiționale” – Cupa “Primii 
pași în atletism” și “Cupa Capitalei”. 

Ce am învățat din toate aceste experiențe? Am învățat să nu-i reținem pe cei 
care vor să plece și să nu-i alungăm pe cei care vor să vină! Am învățat că drumul 
spre success poate fi presărat cu multe eșecuri, însă am învățat și să ne ridicăm 
după ce am căzut, pentru că succesul este al acelora care aleg să continue când mulți 
aleg să renunțe! Ne-am făcut prieteni adevărați, care ne-au demonstrat că nu au 
nevoie de justificări pentru a ne rămâne prieteni. Am învățat să ne bucurăm de 
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momentele petrecute împreună. Am învățat că primiipași în atletism pot fi făcuți la 
orice vârstă. Și am învățat că succesul sau “medalia” nu trebuie să fie un scop, ci o 
consecință a muncii, perseverenței și pasiunii, curajului și voinței de a merge înain-
te, căci înapoi am fost, știm cu toții cum este! Și nu în ultimul rând, am realizat că 
da, poate că sportul românesc este „stricat”, însă el va putea fi “reparat” doar iubin-
du-l cu adevărat! Nu avem voie să renunțăm, pentru că cine renunță nu va cunoaște 
niciodată succesul! Așadar eu, ca inițiator al acestui proiect, alături de oamenii care 
au înțeles cu adevărat despre ce este vorba în “Primii pași în atletism”, aleg să alerg 
mai departe, alături de toți cei care iubesc cu adevărat mișcarea, sportul și copiii! La 
evenimentele noastre au participat dea lungul timpului peste 4000 de copii, peste 
25 de structuri sportive și peste 30 de școli. În acest moment avem peste 6.000 
de vizitatori unici ai site-ului oficial - www.primiipasiinatletism.ro - și peste 3600 
de urmăritori ai paginii noastre de facebook, unde veți găsi toată povestea acestui 
proiect. Să fim sănătoși și să avem cu toții... spor(t) la treabă!



Sports Business Academy, o poveste de succes  
din Europa de Est

Cristian Gheorghe

România este prima țară din Europa de Est care oferă atât profesioniștilor, cât și 
iubitorilor de sport  posibilitatea de a obține specializări în management și mar-
keting sportiv, în comunicare, drept sportiv, sponsorship și psihologie sportivă, 
prin participarea la cursurile Sports Business Academy. 

SBA a fost înființată în 2015 la inițiativa lui Dragoș Cristian Gheorghe, unul 
dintre trendsetterii și influencerii industriei de sport de la noi, cu peste 14 ani de 
experiență în management sportiv și marketing sportiv.

Căutam pe google diverse elemente de marketing și management sportiv în 
România, dar nu găseam date, cifre, mai nimic. A trebuit să le creăm. Am reușit să 
construim o platformă ce reunește unii dintre cei mai importanţi oameni din sport, 
care și-au lăsat amprenta cu studii de caz și cu povești personale de viaţă. 

Bază de date unică în Europa de Est
Sports Business Academy a ajuns să dețină în momentul de față  o bază de date 
unică în Europa de Est, cu materiale teoretice din managementul și marketingul 
sportiv, drept sportiv, controlul financiar al entităților sportive, un ghid de termeni 
media și sponsorship.

SBA a devenit principalul promotor al educației în industria sportivă, primind 
de la bun început aprecierea principalelor instituții de educație din România pe 
profilul său: Academia de Studii Economice(ASE) și Universitatea Naționala de 
Educație Fizică și Sport(UNEFS).

 Incă de la prima ediție, au ieșit în evidență un număr important de antrepre-
nori români în sport, dar  și sportivi care investesc continuu în educație. Obiectivul 
principal a fost construirea unei baze educaționale solide și a unei comunități. O 
comunitate care să susțină mișcarea și un stil de viață sănătos în zonele din care 
provin.

Din primul an de existență a început colectarea și construcția unei platforme 
de eLearning dedicate. Sunt disponibile informații și date, studii de caz din toată 
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lumea, modele de succes. Toate aflate la dispoziţia  celor care fac parte din industria 
sportivă sau a celor care își doresc să facă parte din acest fenomen. 

Cele mai importante proiecte de sport din România au devenit studii de caz 
pentru industria sportivă  prin intermediul SBA, majoritatea acestora prezentând 
în detaliu desfășurarea evenimentelor și nevoia națională de a susține sportul în 
rândul românilor.

Mari sportivi, la catedră
Printre lectorii de seamă din primele cinci ediții s-au numărat foștii mari sportivi: 
Cătălin Moroșan, Elisabeta Lipă, Camelia Potec, Alexandru Dedu, Ana Maria Brân-
ză, Irina Begu, Virgil Stănescu, Loredana Dinu, Monica Roșu, Mihai Leu, Laura Ba-
dea, Valeria Van Groningen, Titi Aur, Ciprian Marica, dar și cei mai buni specialiști 
în marketing și management sportiv din țara noastră.

În 2017, Sports Business Academy a devenit ambasador pentru România și Eu-
ropa de Est al cunoscutului brand Leaders in Sport, liderul reţelei globale de sport, 
practic o recunoaștere la nivel internațional a calității cursurilor organizate de pro-
gram. 

2018 este anul în care programul devine acreditat la nivelul Uniunii Europene, 
iar International Football Business Institute devine partner pe Europa de Est.

În aceeași ediție, pentru prima dată în România, au fost prezentate cursanți-
lor zona de tehnologie în sport( printr-un parteneriat cu SAP, patener tehnologic 
oficial al Bayern Munchen, Manchester City si NBA), iar alături de Eletronic Arts, 
a zonei de eSports. 

Începând cu 2019,  a fost promovată zona de Masterclass,  cursanții benefici-
ind de experiența VicePreședintei FIBA, Carmen Tocală. Unul dintre puținii lideri 
români la nivel mondial.

În 2020, povestea continuă în sala de curs, dar și pe platforma de eLearning 
SportsBusinessAcademy.ro.

Strategia pentru următorii ani este legată de creșterea numărului de antre-
prenori care să schimbe prin energia lor comunitățile din care fac parte, fie că sunt 
concursuri de alergare, fitness sau jocuri de echipă. Este esențial ca România să 
construiască durabil, prin educație, faptul că sportul este mai mult decât un boost 
de energie. Este un izvor de sănătate și bunăstare, mai ales prin intermediul spor-
tului de masă. Trebuie să trecem de la discuțiile ineficiente,  la indicele de fericire al 
populației sau scăderea deceselor( legate în mod direct de stress) prin intermediul 
mișcării și sportului.

Sports Business Academy continuă să lupte pentru ca România să aducă spor-
tul la nivel de cultură națională.



Psihologia Sportului sau când „ai noștri” cedează mental 
înainte de finalul meciului

Andreas Hniatiuc

Psihologia sportului, aproape inexistentă în școala românească
Scânteia care a aprins interesul pentru psihologia sportului a apărut în anul 1994, 
odată cu cea mai răsunătoare performanță a fotbalului românesc, la nivelul echipei 
naționale, respectiv ediția Cupei Mondiale, din Statele Unite ale Americii. Atunci, 
în timpul unei analize sportive, abordând meciul contra Suediei, care a blocat dru-
mul nostru spre o semifinală istorică contra fenomenului numit Brazilia, modera-
torul a afirmat faptul că “ai noștri au cedat mental în fața unui obiectiv pe care am 
fost foarte aproape să îl atingem”. Ideea pierderii unui meci de fotbal, pe fondul 
unei slăbiciuni mentale a deschis apetitul pentru cunoaștere, în domeniul psiholo-
giei sportului.

La vremea respectivă, în 1994, psihologia, ca știință, venea după o perioadă 
destul de întunecată, pe vremea regimului comunist, fiind etichetată ca dușmanul 
clasei sociale și politice a vremii. Despre psihologia sportului, în anii aceia, putem 
spune că era ca și inexistentă. Din dorința de a studia și aprofunda cât mai multe 
informații, într-o perioadă în care accesul la tehnologie și informație prin interme-
diul internetului nu era la îndemâna oricui, am răscolit toate librăriile și bibliotecile 
Bucureștiului, cu greu descoperind câteva titluri de carte despre “pregătirea volitivă 
a sportivului socialist”. Asta îngreuna și mai mult demersul căruia aveam să mă 
dedic și pe care urma să îl transform într-o carieră pe care am urmat-o cu pasiune, 
încă de la primii pași în domeniu.

Cinci ani mai târziu, în 1999, avea să vină și prima întâlnire oficială cu psiho-
logia, odată cu admiterea în cadrul Facultății de Psihologie din cadrul Universității 
București. Au fost patru ani de studiu, în care psihologia sportului era o simplă 
anexă a psihologiei, pe care aveam să o studiez, în anul IV, ca materie opțională. 
Am așteptat trei ani pentru primul contact sub o formă academică cu psihologia 
sportului, un curs pe care toți colegii mei din an au ales să îl urmeze, nu din inte-
res profesional (spun asta pentru că niciunul dintre ei nu s-a dedicat psihologiei 
sportului, după finalizarea studiilor) ci pentru că se spunea că este o materie la 
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care profesorul dădea ușor note mari, iar examenul se zvonea că ar fi fost destul de 
accesibil. După finalizarea studiilor universitare, am dorit să mă orientez către un 
Master în psihologia sportului, dar cum la vremea respectivă, nicio universitate nu 
oferea un program complet de Master în acest domeniu, am ales să urmez Masterul 
de Antropologie Motrică, din cadrul UNEFS, care includea în programa școlară și 
un modul de psihologia sportului.

În paralel, cu studiile universitare, în vacanță de vara dintre anul I și anul II, în 
anul 2000, am decis să nu mai aștept până la finalizarea acestora, pentru a începe 
să pun în practică ceea ce am studiat și structurat, în particular, și m-am hotărât 
să încep să lucrez, în domeniu. Prima bornă a fost clubul de fotbal Sportul Studen-
țesc. Echipa era în liga a doua și cu un lot de jucători având media de 20 de ani își 
propunea promovarea în Liga I, lucru care s-a și întâmplat la finalul sezonului, cu o 
linie de clasament de invidiat. Anul 2000 rămâne unul de referință pentru cariera 
mea, întrucât atunci am început să lucrez în domeniul sportului de performanță, 
am studiat și experimentat în domeniul psihologiei sportului, iar la finalul acelui 
sezon obținusem ceea ce toată lumea din cadrul clubului își dorea: promovarea în 
prima ligă.

Din 2000 până în 2006 am colaborat cu Sportul Studențesc. Apoi au urmat 
colaborări cu FC Național, Academia “Gheorghe Hagi”, FC Viitorul Constanța și Di-
namo București în fotbalul profesionist. În domeniul fotbalului profesionist, ajun-
sesem să lucrez cu jucători sau antrenori, pe care în urmă cu câțiva ani îi admiram 
din fața televizorului sau din tribună, iar asta a contribuit decisiv în alimentarea 
cu energie, încredere și pasiune a proiectului personal, numit psihologia sportului.

În 2014 am început colaborarea cu clubul CSM București, experiență care a 
însemnat implicarea în proiectul handbalistic de la echipa feminină, încununată cu 
câștigarea primului titlu de campioană națională din istoria clubului și câștigarea 
trofeului Champions League. De asemenea, echipa de handbal masculin a înregis-
trat rezultate notabile atât pe plan intern, cât și pe plan internațional, iar echipa 
de volei feminin a câștigat prima cupa europeană din istoria voleiului feminin ro-
mânesc, Cupa Challenge. În paralel cu proiectul “CSM București” am colaborat cu 
numeroși sportivi, din diverse discipline sportive și cu alte cluburi din țară, inclusiv 
cu CSM Ploiești, club care avea să obțină prima calificare din istoria sa în cupele 
europene cu echipa de handbal feminin.

Dincolo de colaborările punctuale cu diverși atleți sau cluburi sportive, sim-
țeam că lipsește ceva. Lumea mă întreba “Cum ai făcut?” sau “Ce le-ai spus jucă-
torilor în momentul respectiv?”, apăruseră tot mai multe persoane preocupate de 
psihologia performanței sportive, psihologii, colegi de breaslă, începeau să mani-
feste interes în domeniul sportului iar sportivii, care înțelegeau rolul psihologului, 
apelau la suportul psihologic în vederea atingerii vârfului de formă sportivă.
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Asociația Pentru Psihologia Sportului
Așa s-a născut ideea înființării Asociației Pentru Psihologia Sportului, care avea să 
ia ființă în anul 2015, cu implicarea și suportul unor colegi pasionați de acest dome-
niu fascinant. Ioan Popoviciu, psiholog sportiv, membru fondator și vicepreședinte 
al Asociației, unul dintre pilonii de baza ai acestui proiect, a venit cu energia și pasi-
unea de care aveam nevoie pentru a susține toate proiectele demarate de Asociație.

Proiectul APPS a apărut în contextul unui vid major existent, atât în sportul 
românesc cât și în mediile academice, generat de lipsa unor specialiști pregătiți în 
vederea optimizării performanțelor sportive. Facultățile de profil din țară mar-
ginalizau psihologia sportului, Colegiul Psihologilor încadrează această ramură a 
psihologiei la capitolul “și altele” (mai exact la “Servicii”) și nu există un curent 
de promovare și dezvoltare al acestui segment, valorificat la nivelul țărilor precum 
SUA, Germania, Italia sau Olanda, încă din ani ’80.

ASOCIAŢIA PENTRU PSIHOLOGIA SPORTULUI este o organizație profesio-
nală care reunește pe baza adeziunii benevole toate persoanele care, având studii 
psihologice calificate și/sau competențe profesionale în domeniu, desfășoară o ac-
tivitate legată de problematica psihologiei sportului și contribuie la dezvoltarea ei 
ca știintă și practică.

Psihologia sportului este o disciplină relativ nou apărută, câștigandu-și un loc 
bine delimitat în psihologia științelor motorii. Mai exact chiar, am putea spune că 
studiază comportamentul uman și procesele psihice pe teritoriul activității sporti-
ve. Această preocupare cu privire la detaliile ce compun tabloul performanței și al 
bunăstării psiho-fizice ne-a atras în mod deosebit, iar în mod rudimentar spus, am 
descoperit că ne place să „fabricăm” campioni.

Dincolo de prestația motorie în aria sportivă, campionul este înainte de toa-
te un om. Parcursul de viață imprevizibil determină schimbări de rută imposibil 
de anticipat și de evitat uneori. O bună pregătire psihologică permite adaptarea la 
situațiile nou apărute și continuarea activității în care este angrenat performerul, 
permițându-i să înregistreze în continuare succes.

Psihologia sportului nu vizează doar intervenția directă a psihologului față 
de sportivul de performanță ci inclusiv pregătirea antrenorului și a staff-ului din 
imediata apropiere a acestuia. Echipa întreagă trebuie să aibă ca numitor comun 
echilibrul și focusarea pe aceleași ținte, cunoașterea punctelor slabe și a celor tari 
ale sportivului pentru a putea contracara obstacolele potențiale. Psihologul sportiv 
are o pregătire în aceste sens și aduce coeziune în echipă, uniformizează diversita-
tea personalităților ce compun un grup de oameni, gestionând dinamica grupului 
pentru a obține cele mai bune rezultate.

Această viziune ne-a reunit sub numele de Asociația pentru Psihologia Sportu-
lui în care activăm cu dăruire și profesionalism.
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Proiecte: Cursuri de instruire și pregătire profesională
Haideți să punem umărul împreună la formarea unei mentalități sănătoase în sportul 
românesc!

Curs de inițiere și instruire în psihologia sportului
Primul demers pe care l-am inițiat prin Asociație a fost conceperea și organiza-

rea unui curs de inițiere și instruire în psihologia sportului, pe care să îl susținem în 
mai multe orașe ale țării, cu scopul de a familiariza publicul doritor cu tehnici și me-
tode de lucru din domeniul psihologiei, prin intermediul cărora putem contribui la 
valorificarea potențialului sportivilor de performanță. În același timp, prin această 
inițiativă, ne-am propus să promovăm conceptul de “psihologie a sportului” acolo 
unde, în anii 2020, încă ne mai confruntăm cu preconcepții și idei eronate despre 
rolul psihologiei și al psihologului în sportul de performanță. Ne place să spunem 
că sportul românesc are nevoie de o schimbare, pentru a-și redobândi strălucirea de 
altădată, iar în tot acest proces firesc al transformării, specialiștii în psihologia per-
formanței sportive trebuie să devină parte activă, să se implice și să contribuie la 
crearea unui mediu propice performanței. Sportul românesc are nevoie de oameni 
cu viziune, care să reașeze lucrurile pe un drum corect, în spiritul performanței.

Acest curs a fost conceput pentru a oferi suportul necesar celor care sunt pre-
ocupați de atingerea excelenței în sport. Cursul face parte dintr-un program de ini-
țiere și instruire, pe care APPS îl va implementa la nivel național. Cursul de inițiere 
și instruire în psihologie a fost organizat în peste 10  orașe din România, precum 
București, Brașov, Iași, Cluj și Timișoara, adunând în sălile de curs peste 1.000 de 
persoane.

 
Artă Formării Mentalității de Campion 
Un alt curs de interes pe care l-am organizat, începând cu anul 2019 este “Arta 
Formării Mentalității de Campion”. Arta formării mentalității de învingător este 
cursul destinat părinților preocupați de obținerea performanței sportive a copiilor, 
conceput în urma solicitărilor și întrebărilor adresate în cadrul cursurilor, organi-
zate de APPS, în țară, de-a lungul ultimilor 4 ani.

Conceptul de performanță se sădește în mintea micului campion de la cea mai 
fragedă vârstă, iar în tot acest demers, părinții au un rol determinant. Ei sunt cei 
care, prin atitudinea lor, îl pot face pe sportiv să creadă că orice vis poate deveni 
realitate sau îi pot frânge aripile, îngropându-l în deznădejde, incertitudine și refuz. 
Până în prezent cursul a fost susținut în București și în Cluj, urmând ca pe “harta 
cursului” să apară orașe precum Sibiu, Craiova, Iași, Oradea și Constanța.

În paralel cu organizarea cursurilor de dezvoltare personală și instruire și pre-
gătire profesională Asociația și-a manifestat intens interesul în direcția redactării, 
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publicării și promovării de articole cu tematică specifică. Subiecte de interes din 
aria psihologiei performanței sportive, de la relația sportiv – antrenor, comuni-
carea eficientă în cadrul echipei, stresul și anxietatea de performanță, psihodina-
mica sportului, gândirea contrafactuală, rolul psihologului în competiții sportive, 
la exerciții de imaginație dirijată, exerciții pentru cultivarea curajului, tehnici de 
dezvoltare personală și multe altele sunt postate pe site-ul Asociației, www.psiho-
logiasportului.ro. Aici, toți membrii activi ai Asociației pot posta articole de spe-
cialitate, contribuind astfel la dezvoltarea unei comunități în jurul conceptului de 
performanță sportivă.

În prezent Asociația reunește peste 30 de membri activi care susțin activitatea 
și proiectele inițiate în domeniul sportului de performanță.

Personal, consider că Asociația Pentru Psihologia Sportului, prin toate acți-
unile sale, stabilește premisele unei creșteri sănătoase în sportul românesc, fiind 
un proiect deschis tuturor celor care se identifică cu nevoia de schimbare, atât de 
necesară sportului românesc, în direcția atingerii excelenței.



Trei minute care îți pot schimba viața – Radio Taiso1

Oana-Martha Igrișan

De aproape 90 de ani, Radioul public japonez emite la ora 6:30 fix rutina matinală 
a unei națiuni. Exercițiile fizice ritmice executate pe muzică sunt parte integrantă 
din viața japonezilor, din Ikigai-ul lor. 

Ikigai este metoda japoneză de căutare a scopului în viață. „Acest termen japo-
nez definește plăcerile și înțelesurile vieții. Cuvântul este compus din iki (a trăi) și 
gai (motiv).”2 Dar într-o lume obsedată de ierarhii sociale, succes financiar și pro-
fesional, ikigai-ul japonez rupe ritmul și continuă să locuiască în ”regatul lucrurilor 
mărunte”3

Ikigai este de fapt un etos al sănătății și longevității.
Din Olimpul înțelepților ni s-a spus întotdeauna că fericirea stă în lucruri mă-

runte și am putea adăuga, și în rutina lor. Iar japonezii au înțeles foarte bine acest 
lucru fiind fideli unor tradiții și obiceiuri care i-au făcut ca astăzi să aibă cea mai 
mare speranță de viață (83 de ani), și să fie în primele locuri și la cea mai mare spe-
ranță de viață sănătoasă din lume (73 de ani).4

Japonia dintre toate statele lumii a înțeles cel mai devreme că starea de sănă-
tate este în primul rând o responsabilitate individuală, dar că această responsabi-
litate corect propagată poate avea efecte ”miraculoase” asupra stării de sănătate a 
unei țări întregi.

În 1928 japonezii au creat Radio Taiso cu scopul de a îmbunătății starea de 
sănătate a populației, iar Radio Taiso (calistenie) a devenit o practică obișnuită a 
japonezilor, care a fost întreruptă doar în timpul celui de-al doilea război mondial. 

De 90 de ani japonezi de toate vârstele se trezesc în fiecare dimineață foarte 
devreme pentru a face împreună sau separat Radio Taiso. De cele mai multe ori 

1   Material publicat anterior pe platforma Societatea Omului Sănătos, la adresa https://www.
miscareanoua.ro/post/3-minute-care-îți-pot-schimba-viața-radio-taiso

2  Ikigai Metoda Japoneza de Descoperire a Scopului in Viata de Ken Mogi, pg 14
3  Ikigai Metoda Japoneza de Descoperire a Scopului in Viata de Ken Mogi pg 30
4  Organizația Mondială a Sănătății Romania: speranța de viața 76 ani, speranța de viață sănă-

toasă 65 ani
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practica are loc în grup, în parcuri sau chiar la locul de muncă. Dincolo de beneficiile 
fizice, comunitățile care practică împreună acest tip de mișcare sunt mai eficiente 
și funcționează mai bine, iar oamenii se simt împliniți și au un sentiment profund, 
pozitiv, de apartenență.

Radio Taiso (Radio calistenie) – sunt practic o serie de exerciții ritmice execu-
tate pe muzică, transmise de postul național de radio, dar și de televiziunea publică 
în fiecare zi din săptămână, dimineața devreme la ora 6:30, dar și la ora 3 a amiezii.

Există două tipuri de rutine ale acestui tip de mișcare. Prima are o durata de 
aproximativ trei minute și este mai ușoară, cealaltă durează aproximativ 10, 15 
minute și este un pic mai solicitantă. Ambele practici implică ridicări și rotații ale 
brațelor, aplecări, sărituri și alte exerciții concepute pentru a pune în mișcare fieca-
re mușchi. În 1999, a fost adăugată o rutină specială pentru persoanele în scaune 
cu rotile sau care au alte probleme de mobilitate.
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„Studiile arată că persoanele care practică aceste exerciții doar pentru câteva 
minute pe zi au densitatea osoasă mult îmbunătățită, au risc redus de accident vas-
cular cerebral sau atac de cord și sunt, în general, într-o formă fizică mult mai bună 
decât alte persoane de vârsta lor, care nu fac efort”, spune Yasuo Fukushi, secretar 
general al Federației Japonia Radio Taiso.

Anual în Japonia, aproximativ 27 de milioane de oameni participă la exercițiile 
matinale de mai mult de două ori pe săptămână, fie că sunt la serviciu, acasă în fața 
televizorului sau cu vecinii din parc. Lucru acesta se reflectă în starea de sănătate a 
japonezilor care este mult mai bună decât a celorlalți locuitori ai planetei și care au 
reușit să câștige bătălii importante în fața bolilor prevenibile.

Modelul japonez a fost adoptat de țări precum Brazilia, Peru, iar Marea Brita-
nie încearcă de asemenea să introducă Radio Taiso la scară largă. Pentru că conform 
unui studiu condus de guvernul britanic „Există dovezi clare că adulții în vârstă 
activi fizic au rate mai mici de mortalitate cauzate de: boli coronariene, hipertensi-
une arterială, accident vascular cerebral, diabet de tip 2, cancer de colon și de sân în 
comparație cu adulți mai inactivi”

Trei minute zilnic mai puțin pe telefon, mai puțin în fața televizorului sau a 
calculatorului, trei minute pe zi pot face miracole în viața voastră. Găsiți timp pen-
tru ele! 




