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 Noutăți de la Ministerul Educației 

 Dezbatere publică planuri-cadru învățământ liceal 2021-2022 

 Un proiect educațional de mediu în limba franceză, pentru profesorii de liceu din România 

lansează apelul la  înscrieri 

 Abecedar de antidiscriminare: Etnie, orientare sexuală și identitate de gen din perspectivă 

intersecțională 

 Societatea civilă din educație: Solicităm fonduri în bugetul de stat pentru bursele minime ale 

elevilor! 

 Dr. Mihai Craiu: Școlile trebuie deschise în momentul în care avem un plan. În absența lui, 

le vom închide la loc 

 
 

       
Noutăți  

 Dezbatere publică planuri-cadru învățământ liceal 2021-2022 

 

Context: În urma lansării spre dezbatere publică a proiectelor de planuri-cadru pentru 

învățământul liceal și profesional, care vor intra în vigoare gradual, începând cu clasa a IX-a 

http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/6ygLNUHTWQI/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/6ygLNUHTWQI/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://republica.ro/autor/cristina-stanciulescu
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a anului școlar 2021-2022, Grupul de Lucru pentru Educație constituit la nivelul județului 

Timiș (GLE@AntiCovidTm), o inițiativă a platformei AnticovidTm, a organizat în data de 20 

ianuarie, o consultare publică online în care au fost dezbătute planurile-cadru pentru 

învățământul liceal, filiera teoretică, profilurile real și umanist, dar și filiera vocațională. 
La această dezbatere au participat reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Timiș, 

reprezentanți ai Consiliului Județean al Elevilor, reprezentanți ai sindicatelor școlare, ai mediului 

privat, profesori și părinți de-o potrivă. 

Ministerul Educației, prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, a creat pentru fiecare 

filieră în parte două variante de planuri-cadru, care pot fi găsite pe pagina de internet a Centrul 

Național de Politici și Evaluare în Educație 

 

Câteva concluzii 
În urma dezbaterii au putut fi trase câteva concluzii, printre care faptul că modificările propuse nu 

țin cont de finalitățile educaționale, și anume de profilul absolventului de clasa a X-a sau clasa a 

XII-a, care cuprind o serie de competențe cheie care pot fi ușor omise de curricula și conținuturile 

care ar urma să fie dezvoltate pe baza acestor planuri-cadru. 

S-a pus accentul pe transdisciplinaritate și pe valoarea adăugată pe care aceasta o poate aduce, un 

exemplu de abordare al transdisciplinarității fiind dezvoltarea de proiecte sau metoda project based 

learning. 

Deși sănătatea și sedentarismul sunt o provocare pentru o parte semnificativă a societății, orele de 

educație fizică și sport sunt reduse la o oră, maxim două ore pe săptămână. 

De altfel, numărul orelor de TIC (tehnologia informației și comunicațiilor) este redus la o oră pe 

săptămână, în contextul în care cerința de abilități digitale este tot mai ridicată. 

 

Ce urmează 
Miercuri, 27 ianuarie, de la ora 18:00, va avea loc o a doua dezbatere organizată de Grupul de 

Lucru pentru Educație, iar de data aceasta vor fi puse sub lupă planurile-cadru pentru învățământul 

tehnologic și profesional. La această dezbatere pot participa toți cei interesați de acest subiect. Link-

ul de înscriere pentru participare http://bit.ly/glepcl2021 

Propuneri de îmbunătățire din partea tuturor factorilor interesați pot fi trimise la adresa de 

email planuri_cadru@rocnee.eu, până la data 31.01.2021.  

 

 Un proiect educațional de mediu în limba franceză, pentru profesorii de 

liceu din România lansează apelul la  înscrieri 

Sensibiliser nos enfants à la protection de la planète este un proiect de educație și conștientizare a 

problemelor de mediu, inițiat de ViitorPLus - Asociația pentru dezvoltare durabilă, prin 

programul ecOprovocarea, cu sprijinul Ambasadei Franței și Institutului Francez din România. 

 

În cadrul acestui proiect, profesorii care predau limba franceză în licee pot beneficia de instruire 

online specifică și de o serie de materiale de educație non-formală, cu ajutorul cărora pot construi 

ateliere pe care să le disemineze ulterior în rândul elevilor. 

 

https://rocnee.eu/programescolare/05-01-2021-planuri-cadru.html
https://rocnee.eu/programescolare/05-01-2021-planuri-cadru.html
http://bit.ly/glepcl2021
mailto:planuri_cadru@rocnee.eu
https://viitorplus.us13.list-manage.com/track/click?u=d3a2be116463f22fe5f4197b5&id=16182b5d3e&e=13f1a3abb6
https://viitorplus.us13.list-manage.com/track/click?u=d3a2be116463f22fe5f4197b5&id=25ada1111f&e=13f1a3abb6
https://viitorplus.us13.list-manage.com/track/click?u=d3a2be116463f22fe5f4197b5&id=1675684286&e=13f1a3abb6
https://viitorplus.us13.list-manage.com/track/click?u=d3a2be116463f22fe5f4197b5&id=41fe9f18d6&e=13f1a3abb6
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  Pentru înscrierea în proiect trebuie completat 

chestionarul din linkul:  

(https://www.surveymonkey.com/r/Formular_Inscriere_Proiect_Romano_Francez ) până la 

data de 12 februarie 2021, urmând a primi ulterior informații despre pașii ce trebuie urmați 

pentru înscrierea la sesiunea online de instruire, precum și modalitatea de a intra în posesia 

materialelor educative. 

 

Pentru ca participarea să fie validată este necesară susținerea cel puțin unui atelier educațional, la un 

număr de cel puțin 25 de elevi. Organizatorul încurajează susținerea atelierelor la un număr cât mai 

mare de participanți. 

 

Toți profesorii înscriși și validați în proiect vor primi diplome de participare. 
sursa: www.stiriong.ro, 22 ian 2021 

 
 

 Abecedar de antidiscriminare: Etnie, orientare sexuală și identitate de gen 

din perspectivă intersecțională 
 

  În cadrul proiectului “INTERSECT – Altfel despre 

discriminare”, a apărut broșura “Abecedar de antidiscriminare: Etnie, orientare sexuală și 

https://viitorplus.us13.list-manage.com/track/click?u=d3a2be116463f22fe5f4197b5&id=02e1ebebea&e=13f1a3abb6
http://www.stiriong.ro/
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identitate de gen din perspectivă intersecțională” care este de acum disponibilă integral 

pe site-ul CRJ. 

 

Proiectul se adresează specific romilor LGBT+ și dorește să pună pe agenda publică 

intersecționalitatea și discriminarea multiplă. Dacă în prezent, datele pe care le avem despre 

discriminarea persoanelor de etnie romă și cele despre discriminarea persoanelor aparţinând 

minorității LGBT+ fac parte din categorii separate, ne dorim ca la final de proiect să avem date 

despre discriminarea romilor LGBT+ și despre ce este nevoie și cum se poate acționa concret, 

pentru a preveni și combate această discriminare. (www.crj.ro/intersect-altfel-despre-discriminare/) 

 

Introducerea Broșurii “Abecedar de antidiscriminare: Etnie, orientare sexuală și identitate de gen 

din perspectivă intersecțională” ne oferă câteva dintre datele îngrijorătoare care ne-au determinat să 

demarăm acest proiect (sursele datelor sunt incluse în document): 

“Studiile adresate specific tinerilor sau cadrelor didactice au rezultate la fel de îngrijorătoare. În 

2014, aproximativ 53% dintre tineri considerau persoanele homosexuale neacceptabile. În 2019, 

47,9% dintre tineri resping atât avortul, cât și homosexualitatea, iar variabilele legate de religie au 

influențe specifice în această privință. 33,8% dintre tineri cred că persoanele LGBT+ au drepturi 

suficiente și 22,9% cred că au prea multe drepturi. 1 din 4 elevi de liceu consideră că homosexualii 

și lesbienele sunt niște ființe inferioare şi doar 5% dintre elevi ar cere ajutorul unui profesor sau al 

directorului în cazul în care ar fi martorul unei situații în care un coleg ar fi batjocorit sau agresat de 

colegi pe motiv că ar avea altă orientare sexuală. 

 

Cel puțin unul din opt profesori susține direct segregarea școlară pe criteriul etnic, fiind în favoarea 

plasării elevilor romi în clase separate; și, întrebați pe cine nu ar dori să aibă ca vecini, 32% dintre 

profesorii respondenți au afirmat că nu ar dori vecini de rasă 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.” 

Proiectul “INTERSECT – Altfel despre discriminare” este coordonat de CRJ - Centrul de Resurse 

Juridice și implementat în parteneriat cu următoarele organizații:  Centrul de Acţiune pentru 

Egalitate şi Drepturile Omului - Actedo,  Asociația  MozaiQ   și UCTRR – Uniunea Civica 

Tinerilor Romi. 

Proiect co-finanțat de Programul Drepturi, egalitate și cetățenie al Uniunii Europene (2014-2020). 
sursa: www.stiriong.ro 

 

 

 Societatea civilă din educație: Solicităm fonduri în bugetul de stat pentru 

bursele minime ale elevilor! 
 

17 organizații cunoscute din domeniul educației, printre care – reprezentanții elevilor, părinților și 

tinerilor, au transmis către premierul Florin Cîțu, miniștrii Educației și Finanțelor, Sorin Cîmpeanu 

și Alexandru Nazare, precum și către liderii coaliției de guvernare, o scrisoare deschisă prin care 

solicită ca în bugetul de stat pe anul 2021 să existe fondurile necesare pentru plata burselor elevilor 

la cuantumurile minime stabilite de Guvern în luna decembrie 2020. 

https://www.crj.ro/wp-content/uploads/2021/01/Brosura-INTERSECT-Miniabecedar.pdf
http://www.crj.ro/intersect-altfel-despre-discriminare/
https://www.facebook.com/ACTEDO/?__cft__%5b0%5d=AZUJyePagkeviXAVbwnKzQM5_yRIu9-OqbkyZjxeYbAF5pAkz7FzOi5W5SxvwYynP2RChRBnGEoEFIVwdHl3AamLU1808L6IuhTyEjstkzP8LJwG6osJPG4SsUTSXW7lj7VXOztCRepqcJ9A_K5pGU8t&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ACTEDO/?__cft__%5b0%5d=AZUJyePagkeviXAVbwnKzQM5_yRIu9-OqbkyZjxeYbAF5pAkz7FzOi5W5SxvwYynP2RChRBnGEoEFIVwdHl3AamLU1808L6IuhTyEjstkzP8LJwG6osJPG4SsUTSXW7lj7VXOztCRepqcJ9A_K5pGU8t&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/mozaiqromania/?__cft__%5b0%5d=AZUJyePagkeviXAVbwnKzQM5_yRIu9-OqbkyZjxeYbAF5pAkz7FzOi5W5SxvwYynP2RChRBnGEoEFIVwdHl3AamLU1808L6IuhTyEjstkzP8LJwG6osJPG4SsUTSXW7lj7VXOztCRepqcJ9A_K5pGU8t&__tn__=kK-R
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/6ygLNUHTWQI/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/RomaniaPozitiva/~3/6ygLNUHTWQI/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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   Conform ,unui Raport - https://publicatii.romaniacurata.ro/wp-
content/uploads/2020/09/Raport-na%C8%9Bional-burse-elevi-SAR-Avocatul-Poporului.pdf - 

lansat de Societatea Academică din România (SAR) în luna septembrie 2020, la nivel national, doar 

180 de autorități publice locale din 3182 (5,66%) acordau integral burse școlare, conform 

prevederilor Legii educației naționale. Ceea ce înseamnă că în 3002 unități administrativ-teritoriale 

din țara noastră (94,34%) era încălcat la acel moment dreptul elevilor la burse. În 2139 de orașe, 

comune și municipii (67,22%) bursele școlare nu se acordau deloc, iar în alte 863 (27,12%) elevii 

primeau exclusiv parțial aceste burse. 

 

Însă, neacordarea burselor în sens cantitativ nu reprezenta, conform raportului, singura problemă. În 

lipsa unei reglementări unitare, chiar și acolo unde elevii beneficiau de dreptul lor la burse școlare, 

valoarea acestora era, de multe ori, cu mult sub minimul necesar pentru ca bursele să răspundă 

nevoilor pentru care se acordă. Spre exemplu – burse sociale de 6 lei/lună (Bucinișu, jud. Olt), 7 

lei/lună (Horea, jud. Alba; Mădăraș, jud. Mureș) sau 10 lei/lună (Drăgășani, jud. Vâlcea; 

Cuzdrioara, jud. Cluj). 

 

În acest sens, ca urmare a numeroaselor solicitări ale societății civile, Guvernul României a instituit 

pentru anul școlar 2020-2021, prin Hotărârea nr. 1064 din 4 decembrie 2020, un cuantum minim de 

100 de lei/lună pentru toate cele patru tipuri de burse (performanță, merit, studiu și ajutorul social) 

pe care autoritățile publice locale trebuie să le acorde elevilor, în baza criteriilor prevăzute de 

Ordinului ministrului educației nr. 5576/2011. 

Însă, această măsură nu este suficientă. Dacă ne dorim ca instituția cuantumului minim să fie cu 

adevărată eficientă și bursele școlare pentru elevi, în cuantumuri decente și care răspund nevoilor 

elevilor, să fie cu adevărat acordate în fapt, Guvernul României trebuie să cuprindă în proiectul 

Legii bugetului de stat, din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, banii aferenți plății 

cuantumurilor minime ale burselor, conform art. 105 alin. (2) din Legea educației naționale. Astfel, 

din bugetul central se vor asigura bursele la valoarea lor minimă, iar din bugetele locale fiecare 

unitate administrativ-teritorială în parte va putea suplimenta cuantumurile burselor, conform 

propriei decizii. 

 

Faptul că doar 180 de administrații publice locale din 3182 respectau dreptul elevilor la burse 

școlare, ne arată că problema este una sistemică și structurală. De aceea, pentru rezolvarea acesteia 

și pentru ca elevilor români să le fie respectat dreptul prevăzut de art. 32 din Constituție, 

organizațiile semnatare solicită: 

- Realizarea prin intermediul inspectoratelor școlare județene, în cel mai scurt timp, a unei evidențe 

unui%20Raport
https://publicatii.romaniacurata.ro/wp-content/uploads/2020/09/Raport-na%C8%9Bional-burse-elevi-SAR-Avocatul-Poporului.pdf
https://publicatii.romaniacurata.ro/wp-content/uploads/2020/09/Raport-na%C8%9Bional-burse-elevi-SAR-Avocatul-Poporului.pdf
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a numărului de potențiali beneficiari de burse școlare, conform criteriilor stabilite la nivel național 

prin Ordinul nr. 5576/2011. 

- Includerea în proiectul Legii bugetului de stat, din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată sau 

alte venituri ale bugetului național, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte, a 

fondurilor necesare pentru plata integrală a burselor școlare pentru elevi la valoarea minimă stabilită 

prin HG nr. 1064/2020. 

 

Bursele școlare sunt un instrument prezent în legislația românească încă din anul 1995, cu scopul de 

a reduce abandonul școlar și a sprijini accesul la educație al elevilor defavorizați, precum și cel de a 

încuraja performanța și rezultatele deosebite. Din păcate, aplicarea sa deficitară și neunitară timp de 

26 de ani a contribuit la excluderea socială a elevilor defavorizați și discriminarea educațională pe 

motive de venit. 

 

În acest moment, în România părăsirea timpurie a școlii (PTȘ), adică totalul tinerilor între 18 și 24 

de ani care nu au finalizat mai mult decât învățământul gimnazial, este de 15,3%, cu 4 puncte 

procentuale peste cât România și-a asumat acum 10 ani că va avea la orizontul anului 2020. Strict 

raportat la tinerii din mediul rural, rata părăsirii timpurii a școlii este de 22,4%, conform Eurostat, 

ceea ce arată un puternic clivaj între mediul rural și cel urban, întâiul fiind mai expus abandonului 

școlar. Cauzele părăsirii timpurii a școlii sunt multiple, iar sărăcia este una dintre acestea: conform 

Institutului Național de Statistică, 38,1% dintre copiii români trăiau în risc de sărăcie sau excluziune 

socială la nivelul anului 2018, iar 32% sub limita pragului de sărăcie (750 de lei pe lună/persoană, 

într-o gospodărie). 

 

Semnatari: 

Societatea Academică din România (SAR); 

Asociațiile de elevi din România (Asociația Elevilor din Constanța; Asociația Elevilor din București 

și Ilfov; Asociația Elevilor din Maramureș; Asociația Vâlceană a Elevilor; Asociația Elevilor din 

Bacău); 

Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar (FNAP-IP) 

Forumul Tinerilor din România (FTR); 

Delegații de tineret ai României la Organizația Națiunilor Unite (Răzvan Foncea și Ana-Maria 

Bălan); 

Federația Coaliția pentru Educație; 

Organizația Salvați Copiii; 

Fundația World Vision; 

Roma Education Fund (REF); 

Institutul pentru Solidaritate Socială; 

Asociația Human Catalyst; 

Asociația Politeia; 

Platforma Civică ARESEL. 

  

Scrisoarea deschisă trimisă de către organizațiile mai sus enumerate poate fi descărcată de la această 

adresă: 

https://www.romaniacurata.ro/wp-content/uploads/2021/01/Scrisoare-deschis%C4%83-

Fonduri-%C3%AEn-bugetul-de-stat-pentru-bursele-minime-ale-elevilor-1.pdf 

https://www.romaniacurata.ro/wp-content/uploads/2021/01/Scrisoare-deschis%C4%83-Fonduri-%C3%AEn-bugetul-de-stat-pentru-bursele-minime-ale-elevilor-1.pdf
https://www.romaniacurata.ro/wp-content/uploads/2021/01/Scrisoare-deschis%C4%83-Fonduri-%C3%AEn-bugetul-de-stat-pentru-bursele-minime-ale-elevilor-1.pdf
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 Dr. Mihai Craiu: Școlile trebuie deschise în momentul în care avem un 

plan. În absența lui, le vom închide la loc 

 

  L-am sunat pe doctorul pediatru Mihai Craiu ca să-l întreb dacă 

ar trebui ca școlile să fie deschise și în ce condiții, și cum se simt copiii noștri în perioada asta. Mi-a 

spus că au apărut patologii noi, copiii reclamă boli care de fapt sunt imaginare, preluate de la adulții 

cu care stau foarte mult, și că rolul părinților este mai mult ca oricând foarte important. Iubire, 

îmbrățișare și comunicare, de acestea au nevoie acum copiii. 

Mi-a mai spus și că e greu să facă față valului de ură izvorât din social media, nu numai domnia sa, 

ci toți medicii care trec prin asta. Adevărul este că, ori de câte ori scriu „vaccin”, sau „mască”, sau 

„Covid” comentariile parcă izbucnesc la comandă, pline de ură. 

O fi vreo „agendă”, nu-mi pasă, dar pentru medici cred că e foarte greu. 

 

Domnule doctor, copiii nu sunt bine… Adică sunt bine fizic, i-am ferit de virusuri, dar nu sunt 

bine psihic vorbind… Ce facem cu ei? Deschidem școlile? Care este răul cel mai mic, sau 

binele cel mai mare? 
Din punctul meu de vedere, școlile trebuie deschise în momentul în care avem un plan. Este evident 

că școlile trebuie deschise și nu se pune întrebarea care este răul cel mai mic. Trebuie căutate toate 

modalitățile de a deschide școlile. Întrebarea mea, a medicului, este dacă trebuie cu orice preț să le 

deschidem, iar vehicularea unor date de deschidere, cum este cea de 8 februarie, seamănă cu un 

concurs viteză, ceea ce nu ar trebui să fie. 

De aceea spun că ar trebui să existe un plan, pentru că, în lipsa lui, le vom dechide și le vom închide 

la loc, dacă nu ne inspirăm și nu plecăm de la experiența altor sisteme școlare la fel de aglomerate 

ca ale noastre. 

 

În acest moment, povestea de succes este a statului Israel care are exact aceeași structură școlară ca 

și noi, adică clase cu peste 30 de elevi, și care are, în acest moment, peste 20% din populația 

generală vaccinată. Unii vor spune că Israelul e o țară mică, bine organizată unde sistemul medical 

militar ajută sistemul medical civil, ceea ce e adevărat. Dar putem găsi soluții. Personal cred că 

putem beneficia de multiple experiențe care au fost făcute, de la modelul german în care se testează 

săptămânal, atât elevii, cât și profesorii pentru a fi siguri că nu există transmitere comunitară, până 

la modelele epidemiologice, adică în zonele verzi să se deschidă școala și dacă apar focare, numai 

dacă apar într-o clasă, atunci să se închidă clasa respectivă, nu toată școala. Evident că în acest 

moment primează, în interesul copiilor, deschiderea școlilor și cred că această prelungire a izolării 

se simte deja. 

Seara când ajung acasă și închid ochii, mă simt încărcat de emoțiile negative declanșate de atât de 

multă ură din spațiul social media, de acuze, de minciuni pe care nu e ușor să le duc. 

 

https://republica.ro/autor/cristina-stanciulescu
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=nFFLa4ApvC2h5Gg9vakv7uVDP4OdLq9LfoUUwfax8v..G7/stparam=njmgbokpvf/fastid=enhgjzdfuccnubasduqcismrkdjx/sarg=58B6DC91A4382D44/extra=;/url=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN832778.2117102REPUBLICA.RO%2FB25296321.293500691%3Bdc_trk_aid%3D486749281%3Bdc_trk_cid%3D144689112%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bgdpr%3D%24%7BGDPR%7D%3Bgdpr_consent%3D%24%7BGDPR_CONSENT_755%7D
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=nFFLa4ApvC2h5Gg9vakv7uVDP4OdLq9LfoUUwfax8v..G7/stparam=njmgbokpvf/fastid=enhgjzdfuccnubasduqcismrkdjx/sarg=58B6DC91A4382D44/extra=;/url=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN832778.2117102REPUBLICA.RO%2FB25296321.293500691%3Bdc_trk_aid%3D486749281%3Bdc_trk_cid%3D144689112%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bgdpr%3D%24%7BGDPR%7D%3Bgdpr_consent%3D%24%7BGDPR_CONSENT_755%7D
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=nFrlDwit0eL4DG9oJW5rsuV1HeKddYbc6GJCuquSPFr.M7/stparam=ubrsqxhize/fastid=ldyypvufjxssvseqdtdygduxukor/sarg=58B6DC91A4382D44/extra=;/url=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN832778.2117102REPUBLICA.RO%2FB25199710.293563137%3Bdc_trk_aid%3D486748675%3Bdc_trk_cid%3D144684947%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bgdpr%3D%24%7BGDPR%7D%3Bgdpr_consent%3D%24%7BGDPR_CONSENT_755%7D
https://adro.hit.gemius.pl/hitredir/id=nFrlDwit0eL4DG9oJW5rsuV1HeKddYbc6GJCuquSPFr.M7/stparam=ubrsqxhize/fastid=ldyypvufjxssvseqdtdygduxukor/sarg=58B6DC91A4382D44/extra=;/url=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN832778.2117102REPUBLICA.RO%2FB25199710.293563137%3Bdc_trk_aid%3D486748675%3Bdc_trk_cid%3D144684947%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bgdpr%3D%24%7BGDPR%7D%3Bgdpr_consent%3D%24%7BGDPR_CONSENT_755%7D
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Cum? 
Avem un număr din ce în ce mai mare de copii prezentați care au patologie psihosomatică, în sensul 

că au boli imaginare: leșină, au dureri ale vârstnicilor care provin de la o expunere repetitivă la 

bunici, chiar și virtuală. „Primesc” prin simpatie o patologie neurologică și cardiovasculară care 

evident că nu e reală. Copiii suferă. Această distanțare are efecte, pentru că noi suntem ființe ludice, 

sociale, avem nevoie de contact și de vorbele care nu sunt spuse. Dispozitivele inteligente, oricât ar 

fi de inteligente nu țin loc de jucat de-a v-ați ascunselea și de ținut în brațe și de toate celelalte pe 

care le făceam înainte. De aceea cred că noi, părinții, trebuie să acceptăm să ne vaccinăm când ne 

vine rândul și să existe deschiderea instituțională de a plasa dascălii în prima linie de vaccinare, 

pentru că, din punctul meu de vedere, alături de armată, jandarmerie, ar trebui să fie și dascălii. 

 

Și de ce oare nu s-a făcut așa? 
În Statele Unite, unde s-a lăsat libertate la nivel de state, unele dintre acestea au început cu 

profesorii, ca personal esențial, pentru că oamenii și-au dat seama că asistenții medicali și doctorii 

nu-și pot lăsa nicăieri copiii, pentru că nu pot face muncă de la domiciliu. 

Vă dau un exemplu: foștii mei rezidenți sau colegi care lucrează în acest moment în Marea Britanie 

au avut creșă și grădiniță a spitalului, unde se făcea testare periodică și unde cadrele medicale și-au 

adus copiii ca să poată să vină la serviciu. 

Cred că putem învăța din aceste exemple și să știți că sunt foarte optimist, copiii foarte mici 

respectă foarte bine regulile. Stau cu masca când li se spune, se spală pe mâini și sunt foarte mândri 

că respectă regulile. Noi avem de luptat cu prejudecățile adulților, „că ne trage curentul”, de 

exemplu. Am avut multe comentarii când am zis că trebuie aerisite clasele… 

 

Că tot ați pomenit de Israel… De acolo vine știrea că vaccinul ar putea fi făcut la o vârstă mai 

mică, adică la 12 ani. De acord? Cum comentați? 
Eu nu pot comenta decât în spiritul autorităților de reglementare. În acest moment, atât Pfizer cât și 

Moderna au în studiu vaccinuri pntru adolescenți cu vârste mai mari de 12 ani. Pfizer a vaccinat 

până acum peste 1000 de adolescenți, desigur, cu acordul părinților s-au făcut aceste studii clinice. 

Și Moderna a început, și eu cred că la sfârșitul acestui trimestru vom avea rezultate preliminarii, 

ceea ce înseamnă că este foarte posibil ca în toamnă anul școlar să înceapă cu elevi și studenți 

vaccinați. 

 

Copiii stau enorm în fața computerului, ochii lor sunt roșii, mulți părinți se plâng de asta. 

Acestea sunt efecte care influențează pe termen lung vederea copiilor? 
Modificările cele mai serioase pe termen lung sunt cele ale relației noastre cu lumea înconjurătoare. 

Evadarea într-o lume virtuală sau paralelă care generează validare sau emoții pozitive ocolind viața 

reală plină de dificultăți, reprezintă un pericol mai mare pentru suflet decât pentru ochi. 

 

Și ce facem cu capacitatea lor de concentrare care scade văzând cu ochii? Le dăm 

medicamente pentru asta, nu știu, suplimente alimentare? 
Soluția este una singură și anume aceea de a ne apropia cât mai mult de viața de dinainte, adică să 

încercăm să ne-o trăim împreună cu copiii noștri, nu să-i facem prizonierii unor chimicale. Azi stăm 

la distanță, ne ferim, ne uităm peste umăr, nu ne mai întâlnim cu familia lărgită, ceea ce duce la 

estomparea atât a emoțiilor pozitive, cât și a celor negative. De aceea trebuie să facem tot ce putem 

https://republica.ro/apelul-medicului-mihai-craiu-catre-profesori-aerisiti-clasele-ca-nu-ne-trage-curentul


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.2, anul 9, saptamana 25 – 31 ianuarie 2021 

 

 

 

 

P
ag

e9
 

pentru a avea cât mai puțină transmitere comunitară. Iar soluția nu stă în suplimente alimentare, ci 

în aerul curat, mișcarea, fructe, legume… 

 

Am văzut știri care spun că din ce în ce mai mulți copii sunt afectați de Corona. E adevărat? 
Nu… Noua variantă sub investigare, mutația britanică și cea sud africană care au multe similitudini, 

sunt cu transmisibilitate mai mare, cam cu 50-70% și asta afectează în mod uniform grupele de 

vârstă active care ies, se mișcă și interacționează. Dar în statisticile medicale, inclusiv cele de la noi 

se vede că nu există mai multe cazuri pediatrice, atâta vreme cât școlile sunt închise și se respectă 

ordonanțele de urgență și reglementările. 

Lupta cu actuala boală este pe modelul „totul sau nimic”. Ori învingem, ori omenirea se va face 

praf, nu medical, ci emoțional, economic, educațional. 

 

Ați constatat o scădere a reticenței față de vaccin? 
Cred că puterea exemplului a influențat în mod pozitiv o mare proporție din cei nehotărâți. Cei care 

au fost împotrivă, au rămas la fel de împotrivă. În rezultatele sondajului IPSOS care a fost îndelung 

mediatizat, s-a văzut că o treime voiau să se vaccineze, o treime era formată din cei nehotărâți iar 

cealaltă treime erau împotrivă. 

Cred că vor fi influențați mai mulți din cei nehotărâți prin puterea exemplului, iată, s-a vaccinat 

domnul doctor Arafat, dr Valentin Gheorghiță, Președintele, Primul Ministru… Puterea exemplului 

este deci foarte mare și dacă autoritățile sunt deschise, atunci e și mai bine. Există acum voci de la 

înalți ierarhi, până la Papă, care pot schimba lucrurile prin modelul și mesajele lor. Liderii spirituali 

din toată lumea, indiferent de confesiuni, au realizat că grupe fragile cum e cea a seniorilor, trebuie 

protejate atunci când se adună în spațiile confesionale care de regulă sunt mici și aglomerate. 

Deci avem câteva semnale pozitive în acest sens și cred că e bine să nu ratăm oportunități, că noi 

românii suntem specialiști la a pierde trenul, rămânând pe peron și contemplând foarte mult. Când 

vor vedea că peste 150 000 de cadre medicale sunt vaccinate, le va crește un pic curajul. 

 

Ce v-a învățat perioada asta? 
Am învățat că nu e de ajuns să facem numai ceea ce facem și că din fericire, un lucru care nu era 

bun în România până acum, adică mai exact comunicarea în spațiul medical, a început să se 

schimbe ușor, ușor. M-aș referi acum la conferința organizată de noua conducere a Colegiului 

Medicilor din România care mi se pare exemplară. A fost un fenoment informațional de peste 3 ore 

și jumătate în care experți de toate tipurile, și din toate ariile au dat răspunsuri la întrebările 

jurnaliștilor. Am învățat că un medic nu ajunge să trateze numai corpul pacientului, el are în grijă și 

sufletul lui, și fricile lui… Din păcate, în facultățile de medicină din România, până acum erau zero 

ore de cursuri de comunicare. În acest moment, experții în domeniu ne învață comunicare, 

rezidențiatul presupune ore de comunicare, deci se fac pași. 

 

Și la nivel de umanitate? 
La nivel de umanitate încă mai caut… Seara când ajung acasă și închid ochii, mă simt încărcat de 

emoțiile negative declanșate de atât de multă ură din spațiul social media, de acuze, de minciuni pe 

care nu e ușor să le duc/să le ducem. Că, de unde în primăvară eram eroii țării, medicii, asistentele, 

personalul medical în general, acum suntem dușmanii acesteia. 

Pe mine se vede asta, am slăbit mult, mă sună prietenii și mă întreabă dacă nu sunt bolnav. Dacă vă 

uitați la imaginile mele publice este evidentă o schimbare acum față de, nu știu… momentul 
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interviului cu doamna Steer. Noi, medicii, primim insulte, și eu de asemenea, suntem acuzați că 

suntem plătiți de industria farma sau mai știu eu ce… E clar că există niște agende în spate și ar fi 

de zâmbit, dacă nu ar fi deprimant. Ne-am asumat acest lucru, întregul proces de comunicare pentru 

ca toată lumea să înțeleagă cu adevărat perioada prin care trecem. Dar avem ceva sechele din 

comunism, fie vorba între noi, că nu ne plac regulile, nu suntem obedienți. 

În acest moment și autoritățile au găsit alt ton, sunt foarte încântat de energia, ușurința, pozitivitatea 

și profesionalismul pe care le degajă Col. Valeriu Gheorghiță care a adus un suflu special. Oamenii 

cred în armată ca instituție și, cum și biserica a început să spună cam același lucru, începem să avem 

o șansă. 

 

Și o ultimă întrebare: dacă ați trecut de la „erou” la „dușman” și ați fost înjurat și amenințat, 

ce vă mai ține în meseria asta? 
E o întrebare pe care mi-o pun în fiecare zi. Dar așa cum orice pompier care este în mijlocul focului, 

stă acolo și-l stinge de tot, până la ultima scânteie, până când e sigur că nu se va aprinde din nou, 

așa și noi luptăm cu această boală. Fiindcă lupta cu actuala boală este pe modelul „totul sau nimic”. 

Ori învingem, ori omenirea se va face praf, nu medical, ci emoțional, economic, educațional. E o 

bătălie în care nu ai timp să fii obosit. Ne vom odihni când ajungem la capăt. Nu avem prea mult 

motive de optimism, dar nu ne putem permite să fim deprimați. 

sursa: www.republica.ro, autor Cristina Stănciulescu, 18.01.2021 

 

 

 
 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 

http://www.republica.ro/
https://republica.ro/autor/cristina-stanciulescu

