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JEAN BADEA, CONSILIER ÎN MINISTERUL EDUCAÞIEI:

“Resursa de internet este una
dintre cele mai importante în actul
educaþional“
l Badea: “Din cele 5000 de clãdiri din sistemul educaþional care nu
sunt conectate la internet, pentru 2800 de clãdiri se vor face demersuri
sã fie conectate la internet pânã la data de 14 septembrie“

D
in momentul în care segmentul
de educaþie online ocupã un spa-
þiu mult mai mare - de la începu-

tul pandemiei -, cele douã domenii -
telecomunicaþiile ºi educaþia - ºi-au
consolidat relaþia, subliniazã Jean Ba-

dea, Consilier al Ministrului Educaþiei
ºi Cercetãrii ºi ªef Serviciu Informati-
zare în cadrul Inspectoratului ªcolar al
Municipiului Bucureºti.

În opinia domniei sale, este nevoie
ca toate resursele pentru educaþia onli-
ne sã fie canalizate cãtre unitãþile de
învãþãmânt ºi cãtre elevi ºi cadrele di-
dactice: “Resursa de internet este una
dintre cele mai importante, având rolul
sã facã legãtura între actorii din dome-
niu. Preocuparea Ministerului Educa-
þiei a fost aceea de a gãsi modalitãþi
astfel încât resursa de internet sã fie
pusã la dispoziþia unitãþilor de învã-
þãmânt, dar ºi a elevilor.

E.O.
(continuare în pagina 2)

ANDREI POP, DEPUTAT:

“Este nevoie de o strategie naþionalã
care sã stabileascã prioritãþile cu
privire la noile tehnologii”

P
andemia ne-a ajutat sã accelerãm
transformarea digitalã ºi procesul
digital, atât la nivel instituþional, cât

ºi la nivel privat, pentru cã ne-am trezit
peste noapte „lucrând din offline în onli-
ne, constrânºi de restricþiile de distanþare
impuseprinmãsurile sanitare”, aafirmat
deputatul Andrei Pop, membru al Comi-
siei pentru tehnologia informaþiei ºi co-
municaþiilor din Camera Deputaþilor.

„România a avut un avantaj din punct de
vedere al competenþelor digitale, dar zo-
nal, regional, ºi rãmân discrepanþele de
dezvoltare între urban ºi rural, între zone
geografice istorice, care necesitã un bo-
ost investiþional ºi pe partea de infra-
structurã criticã, infrastructurã asociatã
reþelelor de telecomunicaþii. Dacã ne re-
ferim la sistemul de învãþãmânt rom-
ânesc, amvãzut deja foarte multe dezba-
teri cu vectori reprezentativi – nu neapã-
rat din zona seniorilor, ci a generaþiilor
care de fapt conduc acest proces – ºi am
vãzut voci foarte puternice ale generaþii-
lor reprezentative, care se aflã în plin
proces de învãþare, care cer o focusare
mai mare pe tipul comportamental decât
noþiuni tehnice repetitive sau care nu
conduc la calitãþi ºi aptitudini necesare
în viaþa zilnicã”, a spus deputatul Andrei
Pop. (G.M.)

(continuare în pagina 2)

DRAGOª PREDA, SECRETAR DE STAT, MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
INFRASTRUCTURII ªI COMUNICAÞIILOR:

„Cadrul legal pentru lansarea
licitaþiei 5G trebuie definit pânã
la finalul anului”

M
inisterul Transporturilor, Infra-
structurii ºi Comunicaþiilor
are, în prezent, în analizã pun-

ctele de vedere ºi observaþiile cu privi-
re la proiectul de lege privind tehnolo-
gia 5G, a afirmat Dragoº Preda, secre-
tar de stat în cadrul Ministerului de re-
sort.

Domnia sa a mai spus cã, aºa cum

au subliniat ºi oficialii ANCOM,
este nevoie pentru finalul acestui an
sã se determine ºi cadrul legal pentru
a putea lansa licitaþia pentru spectrul
5G.

„Discuþiile la nivel european au
punctat necesitatea unui calendar uni-
tar pentru a vorbii despre interoperabi-
litate, care are impact ºi asupra infra-
structurii ºi soluþiilor de care vom di-
spune nu numai pentru teleºcoalã ºi
pentru telemuncã, dar ºi pentru alte
sectoare”, a mai afirmat reprezentan-
tul ministerului.

Dragoº Preda a precizat, totodatã,
cã decalajele dintre zonele urbane ºi
cele rurale trebuiesc rupte, iar fiecare
cetãþean trebuie sã dispunã de conecti-
vitate.

A.T.
(continuare în pagina 4)

CRISTIN POPA, ANCOM:

”ANCOM este pregãtitã sã demareze
licitaþia pentru 5G”
l Popa: ”Implementarea tehnologiei 5G va mai reduce din decalajul
existent între anumite zone ºi va mãri vitezele pentru internet”

I
mplementarea tehnologiei 5G va
mai reduce din decalajul existent
între anumite zone ºi va mãri vite-

zele pentru internet, atât pentru cel fix,
cât ºi pentru cel mobil, susþine Cristin
Popa, Director executiv, Direcþia Exe-
cutivã Monitorizare ºi Control,
ANCOM.

Domnia sa a menþionat: ”Pentru Le-

gea încã în dezbatere nu avem forma
finalã, dar autoritatea este pregãtitã sã
demareze procedura de licitaþie pentru
5G, licitaþie care este adresatã operato-
rilor de telefonie mobilã, nu furnizori-
lor de echipamente ºi este neutru teh-
nologic.

Adicã, cine ia o cantitate de spec-
tru o ia neutru tehnologic. Licitaþia
este destinatã operatorilor, inclusiv
cu deschiderea de a veni un opera-
tor nou. Noi nu luãm în calcul cã
unul din cei 4 operatori nu ar fie di-
spuºi sã achiziþioneze spectru pen-
tru a-ºi dezvolta reþelele ºi în teh-
nologia 5G.

E.O.
(continuare în pagina 4)

RADU NICOLESCU, CONSILIER DE STAT LA CANCELARIA PRIMULUI MINISTRU:

“Circa 70% din ºcoli sunt conectate
la internet”

C
irca 70% din ºcoli sunt conectate
la internet, a precizat Radu Nico-
lescu, Consilier de stat la Cance-

laria primului ministru în domeniul IT,
în contextul apropierii începutului de
an ºcolar. În prezent se cautã soluþii ºi
pentru realizarea infrastructurii de co-
nectivitate în aºa-numitele “zone
albe”.

Acesta a precizat: “Perioada prin
care trecem acum, aceastã pandemie,
ne-a fãcut pe toþi sã fim conºtienþi de

importanþa transformãrii digitale a þã-
rii ºi a noastrã, a cetãþenilor. Sã vedem
dacã se poate ºi sã vedem ce ne lipsea,
adicã am devenit conºtienþi cât de mul-
te lucruri ne lipseau. Astfel, într-un fel
sau altul, aceastã pandemie ne-a fost
de folos în transformarea digitalã. S-au
fãcut mulþi pasi, mici ºi repezi, iar pro-
iectele cu adevãrat importante vor ne-
cesita mai mult timp pentru a fi imple-
mentate. Acum ne preocupã începutul
anului ºcolar. Din datele pe care le am,
la nivel de conectivitate a ºcolilor, ne
aflãmundeva la70%,conforminforma-
þiilor de la Ministerul Educaþiei ºi Cerce-
tãrii, ºi aici încercãm sã gãsim o soluþie
cât mai rapidã pentru a conecta toate
ºcolile la internet. S-a constituit un grup
de lucru, acolo sunt membri din Guvern,
de la Ministerul Educaþiei, Ministerul
Comunicaþiilor ºi de la ANCOM ºi bi-
neînþeles alãturi de cei 4 mari operatori
(de telecomunicaþii). (…) (M.G.)

(continuare în pagina 3)

TÃNASE STAMULE, CONSILIER DE STAT ÎN CADRUL CANCELARIEI PRIM-MINISTRULUI:

„Digitalizarea este un multiplicator
de creºtere a productivitãþii ºi a
eficienþei actului economic”

P
rocesele digitalizate devin un
multiplicator foarte mare de
creºtere a productivitãþii ºi a efi-

cienþei actului economic, considerã
Tãnase Stamule, consilier de stat în
cadrul Cancelariei Prim-Ministrului
în domeniul economiei ºi Decan al
Facultãþii de Administrarea Afaceri-
lor din cadrul Academiei de Studii
Economice.

Domnia sa susþine cã prin lipsa digi-
talizãrii ºi proceselor digitale din eco-
nomie nu faci decât sã þii blocate rezer-
ve de productivitate.

„Cu cât vom creºte mai mult pro-
cesul de digitalizare, cu atât se eli-
bereazã timp pentru antreprenori ºi
companie care se va transforma
într-o anumitã perioadã de timp în
profit, altfel avem o grãmadã de ac-
tvitãþi care ne consumã timp ºi nu
aduc profit”, a explicat consilierul
de stat.

Tãnase Stamule susþine cã actualul
context a adus foarte multe schimbãri
în comportamentul cetãþenilor ºi al ad-
ministraþiei publice, astfel cã, astãzi,
înþelegem cu toþii necesitatea digitali-
zãrii.

A.T.

(continuare în pagina 2)
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Proporþiile dezastrului

L
umea în general, iar România nu
face în nici un fel excepþie, sufe-
rã parcã de sindromul broaºtei
pusã la fiert. Înregistreazã

creºterile locale de temperaturã, dar se
acomodeazã repede cu ele. Cu alte cu-
vinte, dintr-un rãu mic ºi suportabil,
într-alt rãu mic ºi suportabil ºi
apoi în altul...ºi în altul... se
ajunge la dezastru fãrã sã ºtim
cã am poposit deja acolo, ori
cum ºi cînd. Schimbarea loca-
lã obtureazã cu totul perspec-
tiva efectelor cumulate. De
prin cele orizonturi ni se anun-
þã cã, de fapt, lupta cu balaurul
numit coronavirus, încã nici nu a înce-
put bine. Abia am bifat faza prelimi-
narã. Joc uºor de glezne, încãlzire pe
marginea terenului. De acum înainte,
abia, avem în faþã meciul cu pandemia
ºi va trebui sã ne descurcãm cu toate
consecinþele ei. Medicale, social-eco-

nomice ºi fãrã îndoialã politice. Aver-
tismentul vine nu doar de la ºifonata
Organizaþie mondialã a sãnãtãþii, ci ºi
de la specialiºti ai domeniului medi-
cal, epidemiologi, economiºti ºi poli-
tologi din cele mai diferite þãri. A doua
veste, cam în aceeaºi direcþie: vaccinul

pe care mai toatã lumea l-a înfã-
þiºat ca pe Messia salvatorul
umanitãþii, s-ar prea putea sã fie
doar un fel de frecþie la piciorul
de lemn, sau mã rog, pe aproape.
ªi-ar putea pierde repede efectul
pentru cã virusul suferã, de la un
sezon la altul, de la o lunã la alta
sau chiar mai repede, mutaþii

care îl apãrã de buzduganul vaccinului
pe care ne-am strãduit atît sã îl facem,
exprimentãm, omologãm, pune pe
piaþã, distribui ºi administra. Trata-
ment strict antiviral nu avem ºi nici nu
vom avea, aºa cã greul cade ºi rãmîne
pe umerii forþei de apãrare cu care

suntem fiecare dintre noi dotaþi: din
naºtere, din genã, din achiziþii ori
pierderi de capacitãþi biologice. De la
un million, douã de cetãþeni ai plane-
tei care au dat piept cu himera, am pu-
tea trece la zece, douã zeci de milioa-
ne. Nimeni nu ºtie unde se va opri tã-
vãlugul. Nici cînd. Imunizarea natura-
lã a populaþiei globului ar putea lua un
deceniu sau chiar mai mult. Mã rog,
pandemia s-ar putea stinge ºi mai re-
pede prin pãrãsirea ringului de cãtre
agresor. Virusul suferã o mutaþie care
îi opreºte accesul la om. În sfîrºit, ca
sã avem ºi moþul la prãjiturã, lumea
nu doar la noi, ci peste tot suferã deja
de o acutã obosealã. Obosealã de
stres. Cu cîteva excepþii, autoritãþile
au exersat asupra populaþiei supusã
rigorilor legii un ansamblu de mãsuri
restrictive care în cîteva luni au creat
un sentiment acut de opresiune.

(continuare în pagina 12)

Preþurile alimentelor la nivel global au
atins un maxim al ultimelor ºase luni

I
ndicele global al preþurilor produ-
selor alimentare a înregistrat a tre-
ia creºtere consecutivã în august
2020, conform ultimului raport lu-

nar de la FAO (Organizaþia Naþiunilor
Unite pentru Alimen-
taþie ºi Agriculturã)
(vezi graficul).

Creºterea lunarã a
fost de 2%, dupã un
avans de 1,3% în luna
precedentã, iar avansul
anual al indicelui agre-
gat a fost de 2,2%,

dupã o scãdere de 0,9% în luna
anterioarã.

Preþul zahãrului a înregistrat cea
mai mare creºtere lunarã, de 6,7%,
dupã o creºtere de 1,4% în iulie 2020,
care a determinat o creºtere anualã de

6,4%, dupã un declin de 4,3% în luna
precedentã.

Dinamica lunarã a preþului a fost
determinatã de perspectivele unei pro-
ducþii mai reduse în Europa, pe fondul

condiþiilor meteo nefavorabile, ºi în
Thailanda, al doilea exportator mon-
dial de zahãr, în timp ce s-a înregistrat
o creºtere a cererii în China.

(continuare în pagina 12)
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