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MONICA-CRISTINA ANISIE, PREªEDINTELE COMISIEI
PENTRU ÎNVÃÞÃMÂNT, TINERET ªI SPORT DIN SENAT:

Pledoarie pentru vaccinare

V
accinarea reprezintã singura ºansã
în acest moment pentru a reveni la o
viaþã normalã, susþine fostul mini-

stru al Educaþiei, Monica Anisie.
Cunoscând foarte bine problemele si-

stemului ºi provocãrile crizei sanitare,
inclusiv din calitatea de profesor, Moni-
ca Anisie afirmã cã pandemia a oferit ºi
oportunitãþi pentru transformarea peda-
gogiei: ”Mã bucur cã revin la conferinþa
dumneavoastrã. Este foarte important sã

colaborãm în aceastã perioadã.
Aº vrea sã vã spun câteva idei din per-

spectiva profesorului, nu a unui senator
sau a unui fost ministru. Merg în conti-
nuare la ºcoalã ºi vãd cum este participa-
rea fizicã acum în valul al patrulea al
pandemiei. Cu toþii ºtim cã pandemia a
dus la închiderea unitãþilor de învã-
þãmânt în peste 20 de þãri. S-a vorbit foar-
te mult pe aceastã temã, cã pandemia a
afectat educaþia ºi a agravat inechitãþile
sociale. Am spus-o, exact acolo unde ne-
voia era mai mare s-au adâncit anumite
inechitãþi. În timp ce pandemia a pertur-
bat semnificativ predarea, aceasta a ofe-
rit, de asemenea, ºi oportunitãþi pentru
transformarea pedagogiei, ºi transforma-
rea etosului ºcolar, a oferit noi modalitãþi
de predare, învãþare, noi modalitãþi de co-
municare cu copiii ºi familiile acestora.
Inclusiv eu am þinut ºedinþele cu pãrinþii
în sistem online. Afost o noutate atât pen-
tru mine, cât ºi pentru pãrinþi. A trebuit sã
fac mai atractive orele de predare-învãþare
în sistem online, ca sã îi þin conectaþi pe
elevi la lecþie. Nu a fost uºor. (O.D.)

(continuare în pagina 2)

CRISTINA CHIRIAC, PREªEDINTELE CONAF ªI
AMBASADORUL VOCAÞIONAL AL ROMÂNIEI ÎN
RELAÞIA CU CE:

“Descoperirea vocaþiei ºi
profesionalizarea tinerilor,
elemente cheie ale unui sistem
educaþionalbazatpecompetenþe”

T
rebuie sã ne aliniem tendinþelor eu-
ropene care promoveazã bunele
practici în domeniul politicii educa-

þionale, faciliteazã colectarea ºi disemi-
narea cunoºtinþelor ºi încurajeazã refor-
mele politicii educaþionale la nivel regio-
nal ºi national, considerã Cristina Chi-
riac, Preºedintele Confederaþiei Naþio-
nale pentru Antreprenoriat Feminin
(CONAF) ºi ambasadorul vocaþional al
României în relaþia cu CE, care a adãu-
gat: ”Descoperirea vocatiei de la vârsta
fragedã ºi profesionalizarea tinerilor în
corelaþie cu necesitãþile pietei fortei de
muncã pentru urmãtorii 20-30 de ani
sunt elemente prioritare pentru un sistem
educational bazat pe competenþe ºi pre-
gãtirea de viitori agenþi economici, com-
petitivi la nivel international”. (E.O.)

(continuare în pagina 2)

NATALIA-ELENA INTOTERO, PREªEDINTELE
COMISIEI PENTRU ÎNVÃÞÃMÂNT DIN CADRUL
CAMEREI DEPUTAÞILOR:

“Digitalizarea este absolut
necesarã pentru viitorul
educaþiei româneºti”
l “Credem cã factorii decidenþi ar trebui sã facã tot ce le stã în
putinþã pentru a menþine ºcolile deschise”

D
igitalizarea este foarte importantã
ºi absolut necesarã pentru viitorul
educaþiei româneºti, iar învã-

þãmântul hibrid poate sã aducã beneficii
ºi dupã pandemie, a precizat Nata-
lia-Elena Intotero, Preºedintele Comisiei
pentru învãþãmânt din cadrul Camerei
Deputaþilor.

Domnia sa a spus: “Consider cã digi-
talizarea este foarte importantã ºi absolut
necesarã pentru viitorul educaþiei rom-
âneºti ºi cred cã acest tip de învãþãmânt
hibrid, poate sã aducã beneficii ºi dupã
pandemie, pentru cã ne gândim la toþi
elevii din þarã care, din alte motive de sã-
nãtate, nu pot fi prezenþi fizic la ºcoalã.

A.I.
(continuare în pagina 4)

MIHAELA ªTEFAN, INSPECTOR ªCOLAR GENERAL,
INSPECTORATUL ªCOLAR AL MUNICIPIULUI
BUCUREªTI:

”Situaþia se prezintã îmbucurãtor,
comparativ cu anul trecut”

C
apitala stã foarte bine din punct de
vedere al dotãrilor necesare predãrii
online, comparativ cu alte zone ale

þãrii, dar mereu este loc de mai bine.
Mihaela ªtefan, Inspector ªcolar Ge-

neral, Inspectoratul ªcolar al Municipiu-
lui Bucureºti, cunoaºte foarte bine aceste
realitãþi, inclusiv în ceea ce priveºte gra-

dul de pregãtire a profesorilor pentru noi-
le provocãri ºi eforturile depuse de
aceºtia: ”Suntem puºi în faþa unor provo-
cãri cu care nu ne-am confruntat nicioda-
tã, dar cãrora le-am fãcut faþã, zic eu, de-
stul de bine. Vreau sã-i felicit pe colegii
mei profesori. Pandemia ne-a forþat sã ne
dezvoltãm competenþele necesare edu-
caþiei online. Nimeni nu a ºtiut de la înce-
put despre ce e vorba. Fiecare a încercat
sã se documenteze, sã urmeze cursuri, sã
cearã sprijinul de la un coleg. În paralel
am avut sprijin ºi de la ministerul Educa-
þiei. Un proiect care a ajutat foarte mult
este proiectul «Cred», care se aflã încã în
derulare. Prin intermediul acestui proiect
au avut parte de formare aproape 5000 de
cadre didactice la diverse discipline. E o
contribuþie importantã. Am învãþat unii de
la alþii, ne-am provocat, ne-am dezvoltat,
am împãrtãºit idei ºi în felul acesta am pu-
tut sã facem faþã acestei perioade. (O.D.)

(continuare în pagina 3)

GABRIELA FOLCUÞ, DIRECTORUL EXECUTIV AL ARB:

”Este imperios ca educaþia
financiarã sã devinã
o prioritate”

P
rocesul de elaborare a unei strategii
de educaþie financiarã este într-un
stadiu foarte avansat, urmând ca, în

acest an, draftul acestei strategii sã fie
pus în dezbatere publicã, a anunþat Ga-
briela Folcuþ, Directorul Executiv al
Asociaþiei Române a Bãncilor (ARB).

Reprezentantul ARB a subliniat cã,

pentru realizarea acestui demers, în anul
2018 a fost încheiat un acord de colabo-
rare între Banca Naþionalã a României,
ARB, Autoritatea de Supraveghere Fi-
nancarã, Ministerul Educaþiei ºi Ministe-
rul Finanþelor, care are douã obiective -
elaborarea strategiei de educaþie finan-
ciarã ºi crearea de programe comune de
educaþie financiarã.

Gabriela Folcuþ a menþionat: ”Cred cã
cel mai important proiect, anul acesta, pe
zona de educaþie financiarã este acela în
care a fost acreditat de BNR, ARB, Institu-
tul Bancar Român ºi ASF un curs de for-
mare a profesorilor care predau educaþia
socialã. Începând din anul ºcolar
2020-2021 a fost introdusã ca materie obli-
gatorie educaþia financiarã pentru elevii de
clasa a opta. Cursul se numeºte Educaþie
socialã, iar profesorii sunt formaþi sã pre-
dea noþiunile de educaþie financiarã cãtre
elevii de clasa a opta. (E.O.)

(continuare în pagina 3)

ÎNCEPÂND DE ASTÃZI

Oferta de cumpãrare de
acþiuni SIF Muntenia lansatã
de Ben Madadi se reia
l Oferta investitorului a bãtut-o pe cea a SIF-ului, la licitaþia de la ASFl Operaþiunea de piaþã a
fost lansatã pentru cel mult 7% din SIF Muntenia, la preþul de 1,6 lei/acþiune

O
ferta publicã de cumpãrare de ac-
þiuni SIF Muntenia (SIF4), lansa-
tã de investitorul Ben Madadi
pentru cel mult 7% din titlurile

societãþii, se reia începând de astãzi, con-
form deciziei de ieri a Consiliului Autori-
tãþii de Supraveghere Financiarã (ASF).

Investitorul depusese la supraveghe-
torul pieþei, la finele lunii august, o ofertã
concurentã la oferta de rãscumpãrare
lansatã de SIF Muntenia, ce a fost apro-

batã de ASF. În aceste condiþii, Autorita-
tea a decis suspendarea ambelor oferte ºi
organizarea unei licitaþii, în data de 22
septembrie, moment pânã la care investi-
torul sau SIF-ul puteau aduce amenda-
mente privind majorarea preþurilor. Ben
Madadi, îºi lansase oferta la preþul de 1,6
lei/titiu, în timp ce oferta societãþii, ce
viza rãscumpãrarea a 2,63% din SIF
Muntenia, fusese lansatã la preþul unitar
de 1,3 lei. La licitaþie, preþul oferit de

Madadi a fost cel mai mare, astfel încât
Autoritatea a ridicat suspendarea ofertei
investitorului ºi a revocat oferta societã-
þii de investiþii financiare.

Revocarea ofertei lipseºte de efecte
subscrierile efectuate în oferta derulatã
de SIF Muntenia, pânã când aceasta a
fost suspendatã, dupã cum reiese din
documentul ASF.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 12)

SORIN MIHAI CÎMPEANU, MINISTRUL EDUCAÞIEI:

“Avem la dispoziþie cele
mai multe fonduri europene
pentru educaþie de când am
aderat la UE”

P
rin Planul Naþional de Redresare ºi
Rezilienþã (PNRR), þara noastrã are
la dispoziþie 3,6 miliarde euro pen-

tru sectorul educaþiei, cea mai mare sumã
de care am putut beneficia de la aderarea
noastrã la Uniunea Europeanã, aratã mi-

nistrul Educaþiei Sorin Mihai Cîmpeanu.
Conform domniei sale, banii urmeazã

sã fie direcþionaþi pe cinci direcþii: digita-
lizarea educaþiei (mult peste 1 miliard de
euro), învãþãmântul dual (avem 330 mi-
lioane euro doar pentru realizarea a cel
puþin zece campusuri de învãþãmânt
dual, prin parteneriate între ºcoalã, uni-
versitate ºi agentul economic), reducerea
abandonului ºcolar (se intenþioneazã
creºterea cuantumului minim al bursei,
dar la zece absenþe pe semestru elevul
pierde dreptul la bursã), educaþia timpu-
rie ºi mãsuri de infrastructurã (acum, exi-
stã 10.000 de laboratoare în toate ºcolile
din þarã ºi este nevoie de achiziþonarea de
echipamente care vor susþine digitaliza-
rea, formarea de competenþe etc., dar ºi
de formarea cadrelor didactice pentru fo-
losirea acestor laboratoare). (E.O.)

(continuare în pagina 3)

Citiþi detalii în paginile 2,3 ºi 4.

Paralele inegale
A

þi vãzut rezultatele? Nici o sur-
prizã, aproape. Cum, care re-
zultate?! De la alegeri…cele
din Germania, frate! La

ei, lumea se duce la vot: rata de
participare 76,6% !!! Sã înce-
pem cu fostele mari partide,
cîndva fiecare capabil sã mobili-
zeze voturi aproape de majori-
tatea necesarã pentru o guverna-
re monocolorã. Dupã o lentã dar
continuã scufundare electoralã,
care dureazã de mai bine de
douã decenii ºi jumãtate, din eºec elec-
toral în eºec electoral, spoit cu grijã de
propaganda de partid în culorile unei
semi-victorii politice, azi cei doi stîlpi
ai politicii germane stau între 20 ºi
25% din voturi. Pe stînga clasicã,
SPD, social-democraþii, aproape 12
milioane de voturi, puþin sub 26%. Pe
dreapta clasicã, Uniunea Creºtin De-
mocratã, în alianþa tradiþionalã cu

Uniunea Creºtin Socialã bavarezã, 11
milioane ºi vreo douã sute de mii de
voturi, 24%. Diferenþa de locuri în Ca-

merã între cele douã formaþiu-
ni, doar zece locuri în favoarea
SPD, puþin sub 4% din voturile
necesare majoritãþii, (368).
Intrã în scenã partidele de al-
ternativã: Verzii ºi Partidul li-
beral. Reprezentare electoralã,
cam la jumãtatea foºtilor gigan-
þi, 15%, respectiv 12%; 118, re-
spectiv 92 de locuri în Bunde-

stag. Între aceste patru formaþiuni se joa-
cã aranjamentele viitoarei guvernãri.
Partidele ”anti-sistem”, AfD ºi Linke au
adunat ºi ele împreunã circa 17% din
voturi ºi sunt reprezentate în parlament
de 122 deputaþi, 83/39. Nimeni nu le ia
în seamã, însã, pentru nici o formulã de
guvernare. Aºadar, se dã un patrulater,
un fel de trapez, ce formulã de guverna-
re putem construi din el. Rãspunsurile

sunt aproape geometrice. Dacã din for-
mula-soluþie lipseºte unul dintre cei doi
”mari”, atunci sunt posibile douã triun-
ghiuri, unul cu vîrful în SPD, sprijinit pe
laturile verzi plus liberali, numit în Ger-
mania, nu fãrã umor, formula semafo-
rului, roºu, galben,verde; celãlalt are
vîrful în UCD/UCS sprijinit pe aceleaºi
laturi, verzi ºi liberali, aºa numita for-
mulã ”Jamaica”, negru, galben, verde.
Geometria politicã este însã ceva mai
inventivã decît cea clasicã, euclidianã,
aºa cã este posibilã, deºi nimeni nu vrea
sã o ia încã în considerare, ºi formula în
care peºtii cei mari SPD ºi CDU/CSU
îºi vor da iar mîna peste capul peºtilor
cei mici pentru a-i lãsa cu burta goalã,
împãrþindu-ºi între ei onorurile ºi bene-
ficiile guvernãrii. De data aceasta cu
SPD la cîrmã, adicã funcþia de cancelar
ºi vioara întîi a guvernului de mare coa-
liþie.

(continuare în pagina 12)
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