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"Bănuitorii
se fac din oamenii

care au crezut
prea mult".

UN "MÃR"
PE ZI ÞINE
DOCTORUL
DEPARTE

Am tratat în articolele anterioare cu predilecţie digitalizarea şi
am prezentat transformările aduse de această digitalizare
diferitelor pieţe de la guvernarea electronică (o să le transcriem
păstrând doar "e"-ul de la electronic); e-guvernare până la e-
afaceri, parcurgând drumul prin e-învăţare, e-bancă, e-comerţ,
e-justiţie, e-vot, etc. A sosit acum momentul să redeschidem
discuţia despre sănătate şi digitalizarea ei (e-sănătate), cu atât
mai mult cu cât suntem în plină criză pandemică, criză ce conduce
la schimbări pe cât de profunde pe atât de abrupte.

 Nicolae IORGA

GÂNDURI LA ÎNCEPUT
DE AN UNIVERSITAR

2020-2021....

Revista “EUROECONOMIA XXI”
o puteţi găsi la adresa: https://infosibiu.eu/economie/

Dan POPESCU

...În primele zile din februarie 1992,
scriitorul Ştefan Fay pleca din România,
unde, până spre 1970, dar şi mai apoi,

continuare în pag. 2,3

avusese viaţa pe care o avusese, cu jigniri,
persecuţii, confiscări, lipsuri imense,
neîmpliniri, dar niciodată „aplecat” din
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„Cine în lume este atât de înþelept, cãruia altã înþelepciune sã nu-i trebuiascã?”
       Dimitrie CANTEMIR

continuare în pag. 4

UN ROMÂNUN ROMÂNUN ROMÂNUN ROMÂNUN ROMÂN
LLLLLA PARIS ÎN... 1992A PARIS ÎN... 1992A PARIS ÎN... 1992A PARIS ÎN... 1992A PARIS ÎN... 1992

TURISMUL ÎN
FAÞA CELUI

DE-AL DOILEA
VAL AL

PANDEMIEI

Începând de luni, 28 septembrie 2020 Facultatea de ªtiinþe
Economice, din cadrul Universitãþii Lucian Blaga din Sibiu ºi-a
redeschis porþile online, primindu-i deopotrivã pe boboci ºi pe
studenþii din anii „mai mari”, cu braþele deschise ºi cu aceeaºi
cãldurã sufleteascã dar, poate, cu emoþii chiar mai intense þinând
cont de contextul complet atipic pe care îl traversãm cu toþii.
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dr. Răzvan Sorin
ŞERBU, ULBS

 În 1980, în anii studenţiei, apărea cartea "Al treilea val" a
cunoscutului futurolog american Alvin Toffler, pe care o împrumutam
între colegi, după un timp de aşteptare îndelungat.

Am fi preferat un al doilea val al
"cunoaºterii" ºi nu al pandemiei…

- douã scrisori inedite de la ªtefan Fay -

Arcul de Triumf, Paris

Paula COTARCEA

O CLIP{ DE
MEDITAÞIE

„Oamenii se împart în două
categorii: cei care caută sensul
vieţii fără să-l găsească şi cei care
l-au găsit fără să-l caute”.

Emil Cioran

continuare în pag. 5,6,8

Virgil NICULA

- digitalizarea serviciilor medicale -

continuare în pag. 7
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continuare în pag. 8

Cristina TĂNĂSESCU
Decanul Facult[ţii de Ştiinţe

Economice a ULBS
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sentimentele sale atât de nobile
de bun român, de iubitor de ţară
şi de oameni, pleca, deci, la fiul
său tot Ştefan Fay (jr.), Ştefi, la
Paris.

Am scris despre scriitorul şi
deosebitul meu prieten Ştefan
Fay într-unul din numerele trecute
ale „Euroeconomia XXI” (nr. 490/
2020). O mare personalitate. S-a
stins din viaţă la venerabila vârstă
de 90 de ani, la Nisa, unde se
retrăsese alături de familie şi de
alţi români ce locuiau acolo (printre
alţii, sibianul Ioniţă Olteanu).
Dumnezeu să-l odihnească.
Părăsise, cum spuneam, de ani
buni România... Scrisoarea de
faţă, inedită, mi-a trimis-o în 5
februarie 1992. Sunt aici primele
sale impresii despre dragostea cu
care a fost primit şi înconjurat de
familie – o familie extrem de
onorabilă, de viţă veche nobiliară,
răsfirată în Europa şi Statele Unite
– primele sale impresii despre
Paris, Franţa, lume, despre feri-
cire... O public gândindu-mă
mereu la acest minunat om şi
prieten pe care nu îl pot uita – nu
am cum. Acest minunat om atât
de demn, cât un munte semeţ, în
ideile sale. Atât de uman, cât
câmpurile minunate ale României,
în faptele sale. Atât de sensibil şi
de gingaş, cât dealurile şi văile
molcome ale României, în
gesturile sale umane. Atât de
dornic de a lucra şi de meticulos
mereu, cu atâta dragoste faţă de
lucrul bine făcut (mai redau o mică
scrisorică astfel), cât Dunărea cu
valurile ei, fremătând de energie,
în proiectele sale. Atât de optimist
în multe precum azurul cerului.
Este un exemplu? Mult prea puţin
spus. Este mai mult decât un
exemplu pentru toţi. Şi, mai ales,
pentru cei care, din păcate, şi-au
uitat şi îşi uită ţara, „amirosindu-
le” tot ceea ce este românesc.
Ştefan Fay, spiţă de principe şi
baron transilvan, iar, prin soţia sa
Voica, spiţă de întemeietori de

Locuinţa din Paris a lui
Ştefan Fay, un turn (donjon)

în Suresnes

Ştefan Fay

ţară, de Basarabi, şi care nu a
primit prea mult de la ţara sa, nu
a făcut-o niciodată. şi nu o face,
iată, nici în eternitate...

5.II.1992
Ştefan Fay
60 rue Fondary
Paris, 75.015 France
Dragã Doamnã ºi

Domnule Popescu,
Deci – Paris! Ceaþã

aproape în fiecare zi
(credeam cã doar Londra
stã în ceaþã!), peste tot
curãþenie extraordinarã,
magazine ºi cafenele care þi
se oferã la fiecare pas;
televizorul: 5 posturi care
emit pe 7-8 canale –
programe de o banalitate
incredibilã în acest buric al
lumii, filme, majoritatea
poliþiste, toate pe acelaºi
calapod (dacã n-oi fi eu prea
bãtrân sã le mai gust
hazul!), iar când e vorba de
ºtiri, acestea privesc doar ce
se petrece aici: politicã
(certurile), procese relativ
senzaþionale, incidente de
stradã. E mai slab ca la noi.
Noaptea, o luminaþie
extraordinarã ºi inutilã –
ceva ce aduce puþin a
parvenitism. Pe stradã,
multã politeþe – ceea ce face
mare plãcere. Cuvântul pe
care-l auzi cel mai des este
„Pardon!” – când oamenii
trec ºi-ºi fac unul altuia loc;
în micile restaurante un
serviciu binevoitor ºi cu
zâmbetul pe buze. Într-o
searã, fiul meu ne-a invitat
la un restaurant italian –
patronul vesel – ne-a ghicit
veniþi din toate colþurile
lumii: fata ºi nepoatã-mea
americani, fiul ºi nepotul
meu francezi, o cunoºtinþã ºi
cu mine români; ne
recomanda la fiecare pe
„naþia” noastrã, iar când
ªtefi a zis: Dar suntem toþi o

singurã familie, italianul a
început sã cânte din Figaro
ºi ne-a dat un vin „Lacrima
Cristi!”. La care am zis:
Veselã puºcãrie – ceea ce a
vrut neapãrat sã ºtie ce
înseamnã, ºi a înþeles cã
neamul nostru aduce pânã ºi
de acolo un zâmbet ºi un
umor Caragiale.

Sosirea la Orly a fost
demenþialã. Întâi, surpriza
de a le vedea pe Marica ºi
nepoata mea Andreea – de
care ne-am despãrþit când
ea avea 6 ani ºi are azi 16!
Apoi fiul meu, nepotul meu.
La o cotiturã, grãmadã, vreo
30 de persoane; rude,
prieteni de-ai copiilor ºi de-
ai mei, într-un iureº de
aplauze pe mãsurã ce ne
apropiam de ei. M-am
zãpãcit. Lumea se oprise ºi
se uita la mine: cine o fi ºi
de unde o mai veni ºi ãsta?
Douã aparate de fotografiat
ºi unul de filmat, Din pâlc, o
fatã (Raluca Rachiº) cu o
tavã aºternutã cu ºervet
românesc, pâine proaspãtã
ºi sare. Douã steaguri
albastre, ca niºte prapuri,
scrise în litere de aur, cu tot
felul de bun venit. A trecut pe
acolo ambasadorul nostru –
eu nu-l cunosc – ªtefi îl
cunoºtea ºi glumeþ cum e, îi
zice: Aþi venit sã-l primiþi pe
tata? La care, ambasadorul,
derutat ºi neînþelegând cui
fãceau aceºti români o
primire cu atâtea
îmbrãþiºãri, ne zice: Da,
bineînþeles, dar nu am decât
un minut, cãci mai am încã
o primire de fãcut! Mi-au
plâns în braþe, de emoþia
revederii, fireºte, Marica,
Andreea (nepoata mea),
Sanda Hillerin – fata lui
Mircea Vulcãnescu ºi alte
câteva, l-am strâns în braþe
pe Barbã-Neagrã –
cineastul, doi scriitori
francezi... S-a plecat de la

Orly în convoi de maºini –
ªtefi deschizând drumul în
vitezã ºi clacsonând din
când în când, iar nepotul
þinând un steag la fereastrã.
Ajunºi la Donjonul lui ªtefan
(care donjon, literalmente
dominã dealul Suresnes
unde locuim), ne aºteptau
alþi invitaþi, vreo 10, jos:
pupãturi, strângeri în braþe.
Unul, fãcând pe secretarul,
mã întreba pe cine vreau sã
primesc în audienþã – cã se
înscriseserã Primarul
capitalei, Preºedintele, Papa
ºi Mirelle Mathieu cu
Brigitte Bardot; am zis sã-l
lase pe Papã, sã-l primim la
ora siestei (ca sã-i stricãm
somnul) pe arhiepiscopul
Parisului, iar pe cele douã
cucoane nu împreunã ci la
ore deosebite – ca sã nu le

jignim. Sus (etajul IV e
apartamentul meu: 2 odãi,
baie, chicinetã) la etajul V
plus terasa – apartamentul
lui ªtefi – altã lume de am
strigat: aceasta-i o galaxie!

De la fereastra mea –
dormitor – am în cãtare,
exact în mijlocul ferestrei –
Turnul Eiffel, mai la dreapta
Pãdurea Boulogne –
curãþatã drastic de poliþie de
promiscuitatea provocatã
mai cu seamã de pederaºti
travestiþi în femei (ceea ce
mi se pare grotesc: dacã e
pederast sã fie bãrbat, dar
sã fie bãrbat ce se dã a fi
femeie dubleazã anomalia!);
apoi am Long Champ –
hipodromul mare al
Parisului ºi Sena. Sub geam
o linie dublã de tren, care
leagã Gara Saint Lazare
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Cartierul Latin din Paris

(cea pictatã de Claude
Monet), la 3 staþii spre oraº,
de Gara Sevre – la 3 staþii în
afarã. Noi locuim pe dealul
St.Victorien, în Suresnes, pe
strada Roquidelles (nu
Roquidells cum vã
spusesem), care înseamnã
strada Ghilotinãrii (ce
plãcere!) (corespondenþa
eventualã sã mi-o
scrieþi la ªtefan Fay, 60 rue
Fondary, Paris 75.015
France, unde se aflã firma
lui ªtefi – e mai simplu.

Eu am ºi început sã lucrez.
Deocamdatã ceva pentru
ªtefi, treabã de o lunã,
douã – apoi intru într-ale
mele, în primul rând
Dicþionarul Voichii.

Aº fi bucuros sã vã am o
vreme, chiar ºi în trecere, la
mine. Dl. Dan Popescu
ºi ªtefi vor avea ce vorbi,
apoi câteva întâlniri
vor fi interesante.

1. Propun sã puneþi pe
contra-copertã a viitorului
numãr Continent „Nodul”
(cu sau fãrã cuvântul
Gordian) dându-l de autor:
„din arhiva studentului
ªtefan Fay ªtefan”

2. Bãnuiesc cã nu s-a tre-
cut hopul  în grelele pro-
bleme tipografice ce le aveþi.

Nu mã pot împiedeca sã vã
spun ce plãcere, dar ºi ce
serviciu îmi faceþi tipãrind ºi
trimiþându-mi 50 exemplare
din „Bal la castel”. Sã nu se
treacã un bal sau Balul ci
simplu „Bal la castel”, cum
scrie pe dosar, cãci, astfel,
toate poveºtile din cãrþulie se
înscriu în ideeia de
spectacol la castel.

Vã îmbrãþiºez pe amândoi
cu adâncã ºi sincerã iubire.
Vã socotesc – în ciuda
faptului cã ne-am vãzut rar
– printre cei mai dragi
oameni pe care i-am întâlnit;
ceva în noi sunã într-un

acelaº ton, de încredere ºi
simþire aidoma. La aceastã
comuniune de tot, adaug, din
partea mea, admiraþia ce o
am pentru amândoi ºi pentru
casa voastrã. Cum zicea le
saint: Que Dieu vous
benisse, vous garde et vous
protege – pe toþi patru ºi cei
ce vã sunt apropiaþi.

Cu dragoste, al vostru
ªtefan

1 aug. 91
Iubite Domnule Popescu
Am trecut la ghici sã vã

vãd. De câteva sãptãmâni
cablul telefonic al blocului
nostru a fost rupt de
lucrãrile metroului – ºi nu
ºtiu când se va repara. Am
avut enorm de mult de lucru
în ultima vreme ºi cu
urgenþe – încât n-am mai
dat nici un semn. Am sã vã
telefonez sâmbãtã pe la

prânz când sunt la el
(un amic, n.n.) ºi
are telefon, Poate ne
înþelegem sã ne vedem.

Ce face revista?
Tare aº vrea sã vã rog

pentru numãrul viitor sã-l
includem pe Marcel Moreau
dar pentru asta ar trebui sã
revãd materialele lui, ca sã
nu fie prea depãºite,

Sãrutãri de mâini
Doamnei, toate bune copiilor
ºi caldã îmbrãþiºare matale

ªtefan

P.S. Clipe grele, în con-
tinuare, cu Pandemia Covid-
19. Din păcate, tot ceea ce am
arătat astfel, din martie 2018
şi mai apoi, nu se desminte.
Nivelul sensibil diminuat al
economiei româneşti de acum
îşi spune şi el cuvântul. Mai
ales în ce priveşte absorbţia

forţei de muncă. Dar şi în ce
priveşte incapacitatea siste-
mului nostru sanitar-medical
în funcţie de numărul de
cazuri de îmbolnăviţi. O
incapacitate mai mult decât
evidentă – nici o comparaţie
cu Franţa, Italia, Germania
etc., nu este plauzibilă – şi nu
din vina medicilor, a perso-
nalului medical. Conjuncturile
şi calculele politice nu cred că
ar trebui să conteze în acest
sens. Este vorba de viaţă şi de
moarte. Cei care nu opiniază
astfel să se pună în locul
medicilor din policlinici şi
spitale, în locul medicilor de
familie, înclusiv aferenţi
celorlalte maladii şi terapii,
care, nu-i aşa, continuă. Dar să
se pună şi în locul bolnavilor
de tot felul, cu un grad de
descurajări şi fatalitate deloc
în scădere. Să se derobeze în
continuare autorităţile şi să
„încarce” medicii de familie
cu noi sarcini, în speţă
„monitorizarea la domiciliu” a

covizi-lor asimptomatici? Au
cum, cu ce? Cu greu poate fi
o soluţie. Pe urmă, ce se în-
tâmplă cu economia şi struc-
turile ei? Chestiune de vitală
însemnătate ce îşi află prea
puţine răspunsuri concrete,
acceptate...

În altă ordine de idei, mai
mult decât penibilă prestaţia
procurorilor, profiler-ilor, a
unor magistraţi în cazul
„Caracal”, răpirea celor 2 fete.
După mai bine de un an, de-
mersurile lor – puse mereu şi
ofensiv sub semnul îndoielii de
presă – sunt infirmate şi de
tâlharul Dincă, care declară că
„pe fete le-au luat alţii şi le-au
dus în Turcia”. Mă rog, în
Turcia, cred că treaba este mai
complicată. Cum protejează
statul român, justiţia română
pe cetăţeni făcând astfel de
gafe nepermise? Până la urmă
este o problemă de
competenţă sau de ce au sau
nu au voie să spună justiţiarii?
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Parte integrantă a universităţii,
Facultatea de Ştiinţe Economice
este o facultate tânără, care prin
studenţ i i, cadrele didactice ş i
resursele sale contribuie semni-
ficativ la atingerea obiectivelor
strategice ale ULBS. Începuturile
învăţământului economic la Sibiu
le regăsim în anul 1971, când a
fost înfiinţată Facultatea de Ştiinţe
Economice şi Administrative. În
anul 1991, profilul economic,
desfiinţat la jumătatea anilor 80,
revine în oferta educaţională a
universităţii prin specializarea
Turism şi Servicii, organizată în
cadrul Facultăţii de Ştiinţe. În
structura actuală, Facultatea de
ştiinţe Economice este înfiinţată în
anul 2002 ş i funcţ ionează ca
facultate independentă în cadrul
Universităţii "Lucian Blaga" din
Sibiu.

În acord cu misiunea, viziunea şi
obiectivele sale, Facultatea de
ştiinţe Economice se doreşte a fi o
facultate modernă, competitivă,
orientată către nevoile studenţilor,
cadrelor didactice ş i ale
comunităţii.

În activitatea didactică obiectivul
principal îl constituie menţinerea
nivelului actual ridicat al angaja-
bilităţii absolvenţilor, prin asigu-
rarea unui învăţământ de calitate,
focalizat pe: orientare interna-
ţională - creşterea oportunităţilor
pentru studenţi şi cadre didactice
de a dobândi experienţă inter-
naţ ională prin participarea la
mobilităţi, evenimente, programe
de studiu şi cursuri oferite în limba
engleză; parteneriate şi cooperare
cu mediul de afaceri din regiune.
În prezent, Facultatea de Ştiinţe
Economice are 2407 de studenţi
(din totalul de 15081 studenţi ai
ULBS). Cele 6 programe de licenţă
(Business Administration; Econo-
mia Comerţului, Turismului şi Ser-
viciilor; Management; Marketing;
Finanţe-Bănci; Contabilitate şi
Informatică de Gestiune), 5 pro-
grame de master (Administrarea
Afacerilor în Turism şi Servicii;
Expertiză contabilă ş i audit;
Management financiar şi bancar
internaţional; Master in Business
Management; Strategii şi Politici de
Management ş i Marketing ale
Firmei) ş i cele 3 domenii de
doctorat (Economie, Finanţe şi
Management) formează o oferta
educaţională diversă şi echilibrată
care asigură facultăţii o poziţie
competitivă foarte bună în rândul
facultăţilor de profil din România.

În ultimii ani, la nivelul FSE,
acţ iunile aferente procesului
educaţional au vizat continuarea
actualizării şi consolidării progra-
melor de studii existente, precum
şi construcţia unor noi programe
educaţionale. Pe de altă parte,
orientarea FSE ar trebui să vizeze
şi modernizarea, adaptarea şi
flexibilizarea programelor de studii,
ţinând cont de nevoile studenţilor,
cerinţele pieţei muncii, standar-
dele naţionale şi internaţionale,
astfel încât procesul educaţional să
formeze competenţe definitorii
pentru cariera profesională a
studenţilor care să faciliteze inserţia
socio-profesională a acestora,
după absolvire. În acest sens, se
impune întărirea relaţ i i lor de
colaborare cu partenerii institu-
ţionali actuali şi lărgirea numărului
acestora, implicându-i în toate
etapele procesului educaţional:
analiza nevoilor, proiectarea
curriculum-ului, participarea la
actul educaţ ional, practica de
specialitate.

Din perspectiva problematicii
învăţării pe tot parcursul vieţii, se
remarcă în ultima perioadă, atât la
nivel european, cât şi la nivel
naţional, o importanţă din ce în ce
mai mare acordată formării şi
perfecţionării profesionale conti-
nue, cu o cerere în continuă
creştere pentru astfel de programe
de formare. În acest sens,
facultatea va organiza, începând cu
anul universitar 2020 - 2021,
programul "Universitatea în
Universitate" care, timp de două
săptămâni va realiza un schimb de
bune practici privind actul de
predare/seminarizare menit să
perfecţioneze metodologiile şi
tehnologiile didactice. Proiectarea
şi revizuirea periodică a progra-
melor de studii are loc cu impli-
carea  reprezentanţilor mediului
academic, inclusiv studenţ i,
precum şi ai mediului de afaceri.
Ne dorim promovarea unei noi
abordări a cursurilor, de tip
colaborativ între cadrele didactice
ale FSE şi reprezentanţii mediului
economic şi de afaceri, astfel:  ele-
mentele teoretico-fundamentale să
fie susţ inute de către cadrul
didactic al FSE, iar partea empirică,
studiile de caz să fie exemplificate
de către parteneri din mediul
economic şi de afaceri, cu accent
pe specificul activităţii prestate în
cadrul organizaţ i i lor din care
aceştia provin.

Colaborarea
 studenþi-profesori

 înseamnã, înainte de
 toate, un parteneriat

 solid ºi corect.
Mai înseamnã, apoi,

 un dialog
 permanent ºi

 deschis, cu accent
pe respectul

 reciproc. Nu în
 ultimul rând, ea

 înseamnã ºi
 cultivarea unui

 comportament onest,
 în care profesorul

 devine cu adevãrat
 model uman ºi

 profesional pentru
student, iar studentul

 se constituie într-o
 sursã de inspiraþie

 pentru profesor,
 stimulând ºi

 motivând cadrul
 didactic în

atingerea excelenþei.

Alături de activitatea didactică,
cercetarea ştiinţifică reprezintă una
dintre menirile fundamentale ale
oricărei universităţ i ş i este
generatoare incontestabilă de
prestigiu real la nivel internaţional.
Totodată, cercetarea constituie
criteriul cel mai important (în multe
ţări singurul) pentru evaluarea
performanţelor academice ale
cadrelor didactice (în vederea
angajării sau promovării), pentru
rankingurile internaţionale, dar şi
pentru finanţarea suplimentară pe
criterii de calitate. În activitatea de
cercetare obiectivul principal în
cadrul facultăţ i i noastre este
creşterea vizibilităţii rezultatelor
cercetării prin proiecte şi publicaţii
relevante la nivel internaţional şi
naţional. Activitatea de cercetare
ştiinţifică a facultăţii este realizată
atât în cadrul Centrului de Cercetări
Economice cât şi independent sau
în echipe de către cele 56 de cadre
didactice titulare, împreună cu
doctoranzii şi colaboratorii. Preo-
cupările acoperă o arie largă de
probleme, de la competitivitate,
creştere economică şi dezvoltare
durabilă, la social media şi piaţa
energiei, turism, integrare
europeană, globalizare şi finanţe
internaţionale, politici macroe-
conomice, contabilitate, marketing
sau managementul afacerilor.
Facultatea este recunoscută la nivel
naţ ional pentru rolul său în
diseminarea rezultatelor cercetării,
prin organizarea anuală începând
cu 1995 a conferinţei economice
internaţionale IECS (International
Economic Conference of Sibiu) şi
publicarea a trei jurnale ştiinţifice
indexate în baze de date inter-
naţionale (Revista Economica,
Studies in Business and Eco-
nomics, Management of Sustai-
nable Development). În curând, în
cadrul facultăţii noastre va funcţiona
un laborator de cercetare la care
să aibă acces cadrele didactice,

doctoranzii şi studenţii, dotat cu
acces la cele mai importante baze
date cu informaţii despre companii
şi pieţe (Thomson Reuters Eikon)
şi două programe statistice e-
Views si Stata, conferind astfel
infrastructura informaţ ională
necesară creşterii nivelului calitativ
al cercetării ştiinţifice derulate în
cadrul facultăţii.

Trăim împreună, azi, o situaţie
neobişnuită, dificilă, pe care o
putem depăşi numai prin înţe-
legerea clară şi asumarea rolului
fiecărei părţi implicate, cât şi printr-
o implicare şi dialog constructiv
permanent între membrii comu-
nităţii academice. Educaţia online
pare să nu mai reprezinte o măsură
"de avarie", pe termen scurt, în
contextul evoluţiilor actuale, iar
implicit aşteptările tuturor de la
universităţi sunt altele. Nu mai
vorbim strict de măsuri punctuale
care să asigure o continuitate a
procesului educaţ ional, ci de
necesitatea unei strategii de
ansamblu a universităţilor despre
cum pot oferi educaţie online de
calitate, cu resurse adaptate şi
utilizate eficient şi personal format
în această direcţie.

Comunitatea
 academicã începe
 un an universitar
 fãrã precedent, cu

 un volum de muncã
 sporit ºi cu ridicate

 niveluri de
 incertitudine ºi stres.

Însă, cu cât luăm în considerare
această nouă realitate şi noile
reguli pe care le aduce în sistemul
pedagogic, cu atât predarea şi
cursurile  vor deveni mai fun-
damentate, umanizante şi trans-
formatoare.  Ar trebui să examinăm
cu atenţie modul în care credem
că se realizează învăţarea. Trebuie
să facem acest lucru cu o
curiozitate autentică şi profundă
smerenie pentru a ne examina
critic chiar propriile mentalităţi.
Predarea dintr-o poziţie de inves-
tigaţie înseamnă că ne prezentăm
ca "elevi" curioşi şi implicaţi, nu ca
nişte furnizori de cunoştinţe, şi că
folosim o abordare a înţelepciunii
împărtăşite de  generare colectivă
de cunoştinţe, perspective ş i

experienţe, de creare de valoare în
colaborare, atât de importante în
procesul de învăţare.

 În acest moment de stres
global, instituţional şi personal
indus de pandemie şi efectele ei
în plan economic, social, studenţii
au nevoie de un loc în care să se
conecteze , iar emoţiile lor să fie
validate. Experienţele de învăţare
trebuie să pună accent pe
bunăstarea emoţională  - ca fiind
centrală - să ajute studenţii să
traverseze sisteme complexe în
perioadele haotice, să con-
struiască încredere relaţională şi
să privească flexibilitatea
pedagogică ca pe o poziţie etică.

Pentru a media cu adevărat
impactul negativ pe care îl are acest
moment asupra studenţilor noştri,
noi, ca formatori, avem nevoie de
propriile noastre instrumente
pentru a atinge echilibrul între
dimensiunile profesionale,
psihologice ş i emoţ ionale ale
muncii noastre. De asemenea,
trebuie să ne preocupăm de
propriile noastre emoţ i i ş i să
cultivăm noi abilităţi. Pe măsură ce
ne dezvoltăm pedagogia pentru
aceste timpuri noi, trebuie să ne
asigurăm că întâlnirile noastre cu
studenţii devin spaţii creative,
propice pentru învăţare, colaborare
şi inovaţie.

Fie ca noul an
universitar sã ne

aducã tuturor
încredere,
speranþã,

conexiune,
implicare,

convingere cã doar
împreunã putem
face faþã tuturor
provocãrilor ºi

devenim cu toþii
mai bogaþi prin

învãþare datoritã
sinergiei

grupurilor!
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Autor al unor volume de analiză
politico -  socială şi economică
globală ("şocul viitorului", 1970,
"Puterea în mişcare", 1990, "Avuţia
în mişcare", 2006 ş.a.), Domnia Sa
menţiona sugestiv: "schimbările
din viaţă ajută viitorul să ne
invadeze prezentul". Al treilea val
ne-a purtat, următorul ne va duce
la fund? Să sperăm că vom gasi
colacul de salvare la timp.

Nici nu am intrat bine în
anotimpul rece că cifrele legate de
al doilea val al pandemiei devin din
ce în ce mai alarmante. New York,
Paris, Roma, Berlin, Praga,
Bucureşti...se pregătesc să dea
piept cu virusul. În tot mai multe ţări,
autorităţile înăspresc măsurile de
protecţie, după lunile de vară în care
situaţia se relaxase în bună parte.
În Franţa s-au înregistrat peste
16.000 de noi infectări cu corona-
virus - cel mai ridicat nivel de la
începutul pandemiei! Afectat este,
înainte de toate, oraşul Marsilia din
sudul ţării. În zonă au fost
înregistrate chiar 281 de cazuri la
100.000 de locuitori. Germania,
Franţa, Spania sau Cehia au
declarat, între timp, mai multe zone
drept aşa-numite regiuni de risc.
Un expert OMS declara: "întrebarea
este dacă suntem dispuş i să
acţionăm global în aşa fel încât să
deţinem controlul asupra acestui
virus în loc ca virusul să ne
controleze soarta? Dacă nu facem
asta ş i nu ne extindem ş i
intensificăm cooperarea în com-
baterea coronavirusului, mă tem că
ne putem aştepta la atingerea unei
cifre şi mai ridicate". În momentul
de faţă, numărul persoanelor care
şi-au pierdut viaţa, la nivel mondial,
în urma infectării cu SARS-CoV-2,
a trecut de un milion. În Statele
Unite au fost depistate până acum,
potrivit Universităţii Johns Hopkins,
peste 7 milioane de cazuri de
coronavirus. Este cel mai ridicat
număr de cazuri în lume, urmat de
ţări ca India, cu 5,8 milioane şi
Brazilia, cu 4,7 milione de pesoane
testate pozitiv. La nivel global au
fost înregistrate până în prezent
peste 32 de milioane de cazuri.
Mulţ i acuză sistemul sanitar
românesc, dar ţări ca Israel, SUA,
Franţa, Germania sau Spania, care
au cu certitudine dotări net
superioare faţă de noi, cum de nu
reuşesc să facă faţă numărului
mare de infectări din prezent?

Având în vedere sosirea celui de-
al doilea val de infecţii, oraşele
mari precum New York, Paris,
Berlin, Roma ş.a. anunţă reintro-
ducerea măsurilor restrictive, deşi
nu la nivelul  închiderilor din lunile
martie şi aprilie, cel puţin deocam-
dată. Oraşul zgârie-norilor, New
York, va impune noi restricţii în mai
multe zone din Brooklyn şi Queens,
potrivit The New York Times. Noua
strategie de izolare reprezintă un
obstacol pentru oraş după pro-
gresul ultimelor săptămâni, care s-
a concretizat în repornirea şcolilor
şi posibilitatea restaurantelor să
servească din nou în interior, ca şi
la noi, dealtfel. Cu toate acestea, 9
zone ale oraşului vor trebui acum
să închidă şcolile, precum şi toate
afacerile mici, inclusiv restau-
rantele. În alte 11 zone, şcolile vor
continua să se redeschidă, în timp
ce restaurantele vor putea servi
numai în afară. Un efect colateral
al acestor măsuri anti-COVID a fost
că numeroase străzi din New York
şi-au schimbat radical aspectul,
terasele restaurantelor ocupând
acum străzile pe care circulau
anterior autoturismele şi pietonii.
Unele dintre aceste schimbări

urbane vor rămâne pentru mult
timp de acum înainte în New York.
Guvernul de la Berlin a calificat
Cehia şi Luxemburg, în întregime,
drept zone de risc alături de landul
federal austriac Tirol, foarte îndrăgit
de turiştii  germani - în urma
recomandărilor de ultimă oră ale
Institutului Robert Koch. Astfel, 15
state UE se regăsesc, fie şi numai
parţial, pe lista regiunilor de risc.
Alertele de călătorie sunt, între timp,
valabile pentru trei ţări în întregime:
Spania, Cehia ş i Luxemburg.
Polonia este singura ţară din
vecinătatea Germaniei care nu
figurează deloc pe această listă.
Dar şi în Polonia răspândirea
noului coronavirus se accelerează,
recent s-a înregistrat o cifră record
de peste 1.500 de noi infectări în
decurs de 24 de ore. În Cehia,
ministrul Sănătăţ i i a anunţat
restricţii mai dure începând de
săptămâna viitoare pentru a frâna
răspândirea SARS-CoV-2. În ce
priveşte Tirolul, acesta este un land
austriac foarte îndrăgit de turiştii
germani, atât pe timp de vară cât şi
de iarnă. Aici se află şi cunoscuta
zonă de schi Ischgl, care a devenit
iarna trecută un adevărat focar de
coronavirus, afectând astfel nu
doar Germania, ci şi  mai multe ţări
europene. Luxemburg, ţară cu
doar 630.000 de locuitori, a criticat
alertele de călătorie emise de
Germania, atrăgând atenţia asu-
pra numărului mare de persoane
care fac zilnic naveta între cele două
ţări, navetiştii fiind scutiţi de caran-
tină. Ministrul german al Sănătăţii
a apelat din nou la conaţionalii săi
să evite pe cât posibil călătoriile în
regiunile de risc, sfătuindu-i să-şi
petreacă vacanţa de toamnă şi pe
cea de iarnă mai degrabă în
Germania. Persoanele care se
întorc din aşa-numite zone de risc
sunt obligate să se testeze în timp
de 48 de ore înainte sau după
intrarea în Germania şi apoi să
rămână în carantină până la
aflarea rezultatului. Alertele nu
reprezintă, însă, o interdicţie de
călătorie, ci doar o recomandare.
Avantajul pentru turişti este că îşi
pot recupera banii dacă renunţă la
o călătorie într-una din zonele
incluse pe lista regiunilor de risc.
Drept regiune de risc este calificată
o zonă atunci când se înregistrează
peste 50 de noi infectări la 100.000
de locuitori într-un interval de 7 zile.
Lista oraşelor germane, apreciate
drept regiuni cu un risc ridicat de
infecţie cu coronavirus, devine tot
mai mare Printre marile centre
urbane cu peste 50 de noi cazuri,
înregistrate în decurs de 7 zile la
suta de mii de locuitori, se numără,
între timp şi Köln, Stuttgart, Essen,
Mainz, Duisburg sau München.
Capitala Germaniei, Berlin,
metropola financiară Frankfurt pe
Main şi oraşul hanseatic Bremen
au fost calificate  drept zone de risc.
Astfel, în cel mai populat land al
Germaniei, Renania de Nord-
Westfalia (NRW), nouă unităţi
administrative şi oraşe au primit
duminică acest calificativ deoarece
s-a depăşit valoarea critică stabilită
de experţi. În unele regiuni ale ţării
au fost adoptate măsuri mai dure,
cum ar fi închiderea barurilor şi
restaurantelor mai devreme, inter-
dicţia de a se consuma alcool în
locuri publice şi limitarea numă-
rului de participanţi la întruniri şi
chiar a contactelor sociale în
general. Premierul Bavariei a
atras, la rândul său, atenţia asupra
faptului că numărul de noi infectări
cu coronavirus creşte exponenţial
în Germania şi s-a pronunţat pentru
noi restricţii, mai severe. Acestea,
a mai spus el, sunt cheia succe-
sului pentru a ne păstra, cât se

Virgil NICULA

poate de bine şi cât se poate de
mult, o oarecare normalitate în
viaţa cotidiană. Dar nu toate
măsurile adoptate în ultima vreme
sunt considerate eficiente ş i
justificate. Controversată este cea
care-i vizează pe turişti, mai ales
acum, în timpul vacanţei de
toamnă. Turiştilor care provin din
aşa-numite regiuni de risc li se
refuză cazarea la hoteluri, pensiuni
sau case de vacanţă din localităţi
unde situaţia pandemică nu este
atât de gravă. Mulţi premieri de land
au criticat aceste îngrădiri ş i
intenţionează să reia discuţiile cu
ocazia proximei conferinţe la acest
nivel, care va avea loc la mijlocul
săptămânii viitoare. Vicepreşe-
dintele Bundestagului a declarat
că această măsură este de-a
dreptul ilegală, într-un interviu
acordat ziarului de mare tiraj Bild.
Printre locuitorii din Berlin-Mitte,
zona centrală a capitalei germane,
coronavirusul a redevenit de câteva
săptămâni principala temă de
discuţie. Străzile nu sunt destul de
late, trotuarele prea mici şi vremea
a fost însorită la începutul toamnei.
Seara, oamenii au stat adesea
spate în spate în restaurante şi
cafenele, ca şi cum totul ar fi revenit
la normal, ca şi cum ar fi trecut deja
pandemia. Au reapărut şi turiştii
dornici să savureze faimoasa
"Princess Cheesecake", sau să
bea un cocktail în localuri la modă.
Prea mulţi oameni în spaţii prea
mici şi fără controale. Nu are cum
să se termine bine - au conchis
numeroşi localnici. şi nu s-au
înşelat, ba e chiar şi mai rău. La
Berlin, nu doar centrul este o zonă
aglomerată, ci şi alte cartiere,
precum Neukölln, Charlottenburg
sau Friedrichshain, locuri în care
străzile au fost din nou pline în
ultima vreme. Institutul Robert
Koch, principala autoritate sanitară

germană, a prezentat o listă cu
principalele focare de infecţie din
Germania, dintre care se remarcă
cinci cartiere berlineze, unde,
răspândirea virusului are loc în
mod difuz, parţial prin tineri turişti
şi participanţi la viaţa de noapte sau
care se infectează în călătorii sau
la petreceri şi răspândesc apoi
virusul şi în familiile lor. În ansam-
blu, situaţia din Berlin este mai
proastă acum decât în punctul
culminant al primului val al pande-
miei, în martie. Un sistem de averti-
zare de tip semafor, introdus de
Senatul din Berlin, este în prezent
pe roşu în două din cele trei poziţii.
Cifrele Senatului berlinez arată de
asemenea că majoritatea infec-
ţiilor s-au constatat la persoane cu
vârste între 20 ş i 40 de ani.
Persoane din această grupă de
vârstă s-au întâlnit frecvent în
ultimele săptămâni în parcuri, la
terase ş i baruri în aer liber.
Parlamentul şi guvernul german
sunt afectate de situaţie, având în
vedere că zona guvernamentală se
află şi ea în cartierul Berlin-Mitte.
Senatul berlinez a reacţionat acum
mai decis şi mai dur decât se
aşteptau observatorii. Între orele 23
şi 6 dimineaţa se aplică o interdicţie
de părăsire a locuinţei. Au fost
închise toate localurile unde se
vinde alcool, iar  la benzinării nu se
mai permite comercializarea
băuturilor alcoolice, încălcările
prevederilor fiind pedepsite aspru,
cu amenzi de la 5000 de euro în
sus. În timpul nopţii, au voie să se
întâlnească maxim cinci persoane
din două familii diferite, iar petre-
cerile private sunt limitate la maxim
10 persoane. Toate măsurile sunt
valabile iniţial pentru trei săptă-
mâni, începând cu data de 10 oc-
tombrie şi  până la sfârşitul lunii
octombrie, iar, în funcţie de evoluţia
numărului cazurilor noi, măsurile

vor fi relaxate sau înăsprite.Agenţia
de turism regională a şi anunţat,
de altfel, că nu va mai promova
deocamdată destinaţia turistică
Berlin.

Creşterea alarmantă a cazurilor
de coronavirus în capitala Franţei
a dus la noi restricţii, între care în-
chiderea barurilor, a piscinelor pu-
blice şi a sălilor de sport. Vizaţi sunt
şi clienţii din centrele comerciale.
Barurile din capitala Franţei vor
rămâne închise timp de 14 zile
pentru a se încetini răspândirea
noului coronavirus. Autorităţile
pariziene au instituit starea de
maximă alertă şi încearcă, prin
restricţii punctuale în viaţa publică,
să evite un al doilea lockdown.
Prefectul Poliţiei din Paris a calificat
noile măsuri drept "manevră de
frânare", dat fiind că epidemia se
răspândeşte cu viteză alarmantă în
momentul de faţă. Închiderea
barurilor este una dintre măsurile
cele mai dureroase pentru
majoritatea parizienilor. Branşa de
resort e îngrijorată de actuala evo-
luţie şi luptă pentru supravieţuire.
Regimul de lucru redus, prelungit
de guvernanţii francezi până la
finele anului, nu poate rezolva întru
totul situaţia, ceea ce înseamnă că
se vor pierde multe locuri de
muncă. Autorităţile pariziene au
mai decis, totodată, interzicerea
muzicii şi vânzării de alcool în locuri
publice după ora 22. Interzise sunt
şi petrecerile studenţeşti sau întâl-
nirile cu mai mult de 10 persoane
în locuri publice. În biserici şi oficiile
de stare civilă este permisă la
ceremoniile de căsătorie prezenţa
a cel mult 30 de persoane, nu însă
şi organizarea de petreceri la
restaurant. Închise rămân, în
următoarele două săptămâni, şi
piscinele publice, cluburile de
fitness şi sălile de sport - cu excepţia

continuare în pag. 6
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celor din şcoli.Şi studenţii sunt vizaţi
de noile restricţii anti-Covid, astfel,
în sălile de curs din universităţi,
capacitatea va fi redusă la jumătate.
Măsuri similare au fost decise şi
pentru limitarea capacităţii pe
terenurile sportive în aer liber, cât
şi în centrele comerciale, unde nu
va mai fi admis decât un client pe o
suprafaţă de patru metri pătraţi.
Transportul în comun va funcţiona
ca şi până acum, dar ministra
Muncii a lansat un apel francezilor
din întreaga ţară, ca în "zonele
roşii", acolo unde numărul de noi
infectări cu coronavirus este extrem
de ridicat, să se lucreze, pe cât
posibil, de acasă. Restaurantele nu
sunt afectate de noile restricţii,
rămânând deschise, li se cere,
însă, colectarea de date - nume,
adresă - ale clienţilor, pentru a
putea înlesni, la nevoie, depistarea
ş i întreruperea lanţurilor de
infectare. La o masă nu au voie să
stea decât cel mult 6 persoane, iar
cine nu serveşte masa este obligat
să poarte mască. Aceste restricţii
sunt o cale de compromis,
încercându-se evitarea declanşării
de proteste în rândul populaţiei,
aşa cum s-a întâmplat, de pildă, în
Marsilia, al doilea cel mai mare
oraş din Franţa, după a doua
închidere a restaurantelor, la finele
lunii septembrie. Metropola din
sudul Franţei intenţionează să
ignore normele impuse de Paris şi
să creeze o autoritate proprie
menită a gestiona pandemia. Din
două în două săptămâni autori-
tatea sanitară de la Paris va evalua
situaţia pandemică şi va decide
asupra măsurilor necesare. Ceea
ce se speră este ca prin restricţii
punctuale, de genul celor menţio-
nate mai sus, să se evite un al
doilea lockdown. Primul, din
primăvară, a afectat puternic
economia franceză, soldându-se
cu pierderi de aproape 14 procente
din PIB. În vară, situaţia s-a ame-
liorat, valorile revenind aproape la
cele de dinaintea pandemiei.
Acum, teama de o nouă blocare a
vieţii economice este cu atât mai
mare. Cu cât sunt mai multe
sectoarele afectate de criza
coronavirus, cu atât mai mari şi de
durată vor fi daunele provocate,
apreciază economiştii. Primarul
Parisului, speră ca în pofida noilor
restricţii, viaţa economică, culturală
şi socială a oraşului să continue.
Astfel, teatrele, cinematografele şi
muzeele vor rămâne deschise,
deşi accesul publicului va fi limitat.
Capitala a fost, însă, puternic
afectată de criza coronavirus,
situaţia economică s-a agravat, ca
urmare a diminuării numărului de
vizitatori(cu 16 milioane mai puţini
decât în mod normal), fiind un oraş
dependent de turiştii de pretu-
tindeni. Ambarcaţiunile turistice de
pe Sena, de exemplu, n-au prea
avut clientelă, la fel ş i marile
magazine de lux sau celebrele
case de modă. Pierderile pentru
bugetul oraşului se ridică la
aproximativ 7 miliarde de euro, iar
la nivelul naţional la aproape 40
de miliarde de euro. Noile restricţii
au fost adoptate în urma creşterii
rapide a numărului de noi cazuri
de coronavirus. Astfel, în zona
metropolitană Paris s-au înregistrat
peste 250 de cazuri la 100.000 de
locuitori, respectiv peste 3.500 de
noi cazuri zilnic. Este drept că, între
timp, se dispune de mai multe
aparate de ventilaţie, îmbrăcăminte
de protecţ ie ş i medicamente
pentru a se face mai bine faţă unui
posibil al doilea val de infecţie, dar
se duce încă lipsă de personal

medical, acesta fiind supus unor
presiuni immense.Ca multe alte
ţări europene, Franţa încearcă să
găsească un echilibru între răspân-
direa mai rapidă a pandemiei şi,
legat de aceasta, suprasolicitarea
sistemului medical şi îngrădirea
daunelor provocate de restricţii
economiei naţionale. În primăvară,
Parisul a impus măsuri dure,
privându-i, în bună parte, pe
cetăţeni de libertate. Acum se va
vedea cât de dispuşi mai sunt
francezii să respecte restricţiile în
vigoare şi dacă semiblocarea vieţii
publice va fi de ajuns pentru ţinerea
în frâu a pandemiei. În Franţa,
oraşele intră în categoria de alerta
maximă atunci când depăşesc cele
trei scale dictate de guvern: atunci
când rata incidenţei depăşeşte 250
de cazuri pozitive la 100.000 de
locuitori în rândul populaţ iei
generale sau 100 de cazuri în
rândul persoanelor în vârstă,
precum şi atunci când 30% din
paturile de la ATI sunt ocupate cu
pacienţi cu COVID-19.Deşi era de
aşteptat ca executivul să confirme
închiderea barurilor şi restauran-
telor din capitală, în cele din urmă
restaurantele vor putea rămâne
deschise, deş i cu măsuri de
protecţie consolidate. Sindicatele
au cerut, de asemenea, ministrului
educaţ iei, să stabilească noi
dispoziţ i i pentru combaterea
răspândirii virusului în unităţile de
învăţământ, ceea ce va reduce la
jumătate numărul de studenţi pe
clasă în universităţi şi institute de
formare din zone în alertă maximă.
La rândul său, ministra muncii a
amintit angajatorilor necesitatea
de a acorda prioritate telemuncii
în oraşele declarate în alerta
menţionată. Anunţurile din presa
franceză au coincis cu confirmarea
sindicatului hotelier din Marsilia cu
privire la redeschiderea restauran-
telor, după o săptămână de
închidere totală, după ce au ajuns
la un acord cu autorităţile şi au
anunţat măsuri mai restrictive de
întâmpinare a clienţilor săi.

Creşterea numărului de infecţii
din ultimele zile în Italia împinge
guvernul să evalueze posibilitatea
introducerii unor măsuri restrictive
precum obligaţ ia de a purta
întotdeauna o mască şi de a limita
numărul de persoane din adunări
sociale şi locuri închise. Obligaţia
purtării măştilor în toată Italia şi în
orice moment al zilei era deja în
vigoare în regiuni precum Lazio,
Calabria, Campania, Basilicata şi
Sicilia.De asemenea, se are în
vedere închiderea obligatorie a
localurilor la ora 23 pentru a reduce
viaţa de noapte. O limitare a
numărului de persoane care pot
intra în locuri publice de divertis-
ment, baruri şi restaurante este, de
asemenea studiată, ca şi interzi-
cerea grupurilor de peste 6 prieteni
sau membri ai familiei sau de 20
de invitaţi pentru nunţi.Numărul de
locuri în cinematografe şi teatre, în
sălile de recepţie, pentru eveni-
mente şi chiar petreceri private va
fi, de asemenea, redus: se men-
ţine limita maximă de 200 de spec-
tatori pentru facilităţile interioare şi
nu mai mult de 1.000 pentru
facilităţile în aer liber, aşa cum se
întâmplă acum pentru public pe
stadioane.În transportul public local
capacitatea autobuzelor şi trenu-
rilor nu poate depăşi 80% din
numărul total de locuri.

Guvernele de la Praga şi Bratis-
lava au reacţionat faţă de creşterea
numărului de noi infectări cu coro-
navirus declarând starea de
urgenţă. Aşa pot fi impuse măsuri
mai stricte de protecţie pentru a
frâna răspândirea pandemiei. În
Cehia măsura a intrat în vigoare

pentru 30 de zile, graniţele urmând
să rămână totuş i deschise.
Întrunirile vor fi limitate la 10 per-
soane în interior şi la 20 în aer liber.
Majoritatea şcolilor superioare vor
trece în regim on-line, iar eveni-
mentele sportive se vor desfăşura
fără public, în timp ce magazinele,
întreprinderile şi restaurantele vor
rămâne deschise. În Slovacia,
starea de urgenţă a intrat în vigoare
pentru o perioadă de 45 de zile,
devenind obligatorie purtarea
măştii şi în aer liber, în cazul în care
nu se poate respecta distanţa
minimă de protecţ ie. Numărul
maxim de persoane permise la
întruniri va fi limitat la maxim 50.

Prefectul Bucureştiului a anunţat
că se închid restaurantele ş i
cafenelele (la interior), dar ş i
cinematografele, teatrele şi sălile
de spectacole din capitala Româ-
niei. Măsurile sunt valabile pentru
cel puţin şapte zile sau până când
rata de incidenţă scade sub 1,5 la
mie. Ulterior, secretarul de stat a
anunţat că hotărârea privind închi-
derea restaurantelor, cafenelelor,
cinematografelor, teatrelelor şi
sălilor de spectacol din Bucureşti
va include şi sălile de jocuri de
noroc. Prefectul Bucureştiului a
mai precizat că se face o excepţie
pentru unităţile de cazare de tip
hotel, pensiune, etc. - unde este
permisă servirea în interior numai
pentru clienţii  cazaţi.

În anul 2018, în întreaga lume s-
au efectuat aproximativ 9 miliarde
de călătorii de turism intern în
întreaga lume, de şase ori mai mult
decât numărul sosirilor de călători
internaţ ionali (1,4 miliarde în
2018), potrivit datelor OMT. Din ce
în ce mai multe ţări iau măsuri
pentru a-şi dezvolta pieţele interne,
iar iniţiativele includ  promovare
susţinută şi stimulente financiare.
Un raport al OMT include urmă-
toarele exemple de destinaţii care
dezvoltă strategii pentru a încuraja
călătoriile interne. În Italia, iniţiativa
Bonus Vacanze oferă familiilor cu
venituri de până la 40.000 de euro
pe an contribuţii de până la 500 de
euro pe care să le cheltuiască
pentru cazare turistică în interiorul
ţării.Malaezia a alocat 113 milioa-
ne de dolari(aproximativ 95 de
milioane de euro) - în bonuri de
reducere pentru călătorii, precum
şi o scutire de impozite personale
de până la 227 de dolari(în jur de
192 de euro) - pentru cheltuielile
legate de turismul intern. Prin
campania #CetÉtéJeVisiteLa
France ("În această vară, vizitez
Franţa") se pune în evidenţă
diversitatea destinaţiilor din toată
ţara. Thailanda va subvenţiona
cinci milioane de nopţi de cazare

la 40% din tarifele normale ale
camerelor pentru o durată a
sejurului de până la cinci nopţi.

 Regatul Unit va pierde 22 de
miliarde de lire sterline (24.523
milioane de euro) din cauza
prăbuşirii călătoriilor internaţionale
în 2020 din cauza pandemiei de
coronavirus, o pierdere de 60 de
milioane de lire sterline (67 de
milioane de euro) pe zi ca urmare
a unei scăderi cu 78% a chel-
tuielilor  vizitatorilor internaţionali
comparativ cu nivelurile din 2019.
O defalcare suplimentară relevă cât
de importante au fost cheltuielile
călătorilor internaţionali în cursul
anului 2019 pentru economia din
Regatul Unit: în fiecare lună a
reprezentat 2.350 milioane de lire
sterline sau 77,3 milioane de lire
sterline pe zi. Între 2016 şi 2018,
cele mai mari pieţe emiţătoare
pentru Regatul Unit au fost Statele
Unite (15%) şi Franţa (9%), fiecare
reprezentând 10% din totalul
sosirilor internaţionale. Acestea
sunt urmate de Germania pe al
treilea loc (9%) şi Irlanda şi Spania
pe al patrulea loc (7% fiecare). De
asemenea, această situaţie ar
putea ameninţa poziţia Londrei ca
unul dintre cele mai importante
centre de călatorie de afaceri şi de
agrement din lume şi ar putea
afecta, de asemenea, aproximativ
trei milioane de locuri de muncă
generate de sectorul turismului.

Conform Raportului de impact
economic 2020 al WTTC, Călă-
toriile şi Turismul au fost respon-
sabile pentru aproape patru
milioane de locuri de muncă în
Regatul Unit, sau 11% din forţa de
muncă totală a ţării. De asemenea,
acestea au generat aproape 200
de miliarde de lire sterline din PIB,
echivalentul a 9% din economia
Regatului Unit.

Gloria Guevara, preşedinta şi
CEO-ul WTTC a declarat: "trebuie
să înlocuim urgent măsurile de
carantină cu programe de testare
şi urmărire rapidă a răspunsului
rapide pentru toţi pasagerii, cu-
prinzătoare şi rentabile la punctele
de intrare din fiecare ţară.Testarea
şi urmărirea, direcţionate, vor
restabili, de asemenea, încrederea
consumatorilor în călătorii. Acestea
vor permite restaurarea "coridoa-
relor aeriene" vitale între ţări şi
regiuni cu rate similare de cazuri
de COVID-19.Ea a adăugat că
această investiţie va fi semnificativ
mai mică decât impactul caran-
tinelor directe, care au consecinţe
socio-economice devastatoare şi
de anvergură. Restabilirea călă-
toriilor de clasă business între
principalele centre financiare din
lume, precum Londra şi New York,

ar acţiona ca un motor care să
contribuie la alimentarea redresării
economice globale.Coordonarea
internaţională pentru restabilirea
călătoriilor transatlantice, pentru
că lătorii de business ş i de
agrement, ar oferi o injecţie vitală
pentru sectorul că lătoriilor ş i
turismului: "ar aduce beneficii
companiilor aeriene şi hotelurilor,
agenţilor de turism şi operatorilor
de turism şi ar revitaliza milioane
de locuri de muncă în lanţul de
distribuţie de  care depind călă-
toriile internaţionale peste Atlantic".

Conform Raportului de impact
economic 2020 al WTTC, în 2019,
Călătoriile şi Turismul au generat
unul din 10 locuri de muncă (cca.
330 de milioane în total), contri-
buind cu 10,3% la PIB-ul global şi
unul din patru, din totalul locurilor
noi de muncă. OMT estimează că
turismul intern se va recupera mai
repede ş i mai puternic decât
călătoriile internaţionale. Având în
vedere amploarea turismului
intern, acest lucru va ajuta multe
destinaţ i i să se recupereze,
protejând atât locurile de muncă,
cât şi mijloacele de subzistenţă şi
este permisă, astfel, returnarea
beneficiilor sociale pe care
turismul le oferă. ţările Uniunii
Europene (UE) au ajuns recent la
un acord pentru unificarea criteriilor
care servesc la restricţionarea
călătoriilor din cauza pandemiei de
COVID-19. Acestea includ
armonizarea codurilor de culoare
pe zone, precum ş i ratele de
pozitivitate, de notificare a cazurilor
şi testelor. Pactul va fi normalizat
săptămâna viitoare, într-un
Consiliu al Miniştrilor Afacerilor
Generale, unde propunerea va fi
adoptată formal. În prezent, există
diferenţe mari între diferitele state
atunci când vine vorba de stabilirea
anumitor măsuri, cum ar fi
carantinele sau normele pentru
clasificarea zonelor de risc, iar
obiectivul este de a clarifica aceste
confuzii. Comisia Europeană a
propus în luna septembrie crearea
unui cod de culoare comun şi
armonizarea criteriilor şi a insistat
asupra necesităţii de a garanta
libera circulaţie a cetăţenilor.

O analiză a riscurilor şi realizarea
unor hărţi comune, vor duce la o
mai mare predictibilitate ş i la
transparenţa călătoriilor. Ţările au
convenit asupra unei orientări
cheie în limitarea liberei circulaţii
a persoanelor, aşa numita rată
cumulativă de notificare a cazurilor
în 14 zile (numărul total de cazuri
noi la 100.000 de locuitori în acea
perioadă şi la nivel regional), rata
pozitivităţ i i (procentul testelor
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Tendinţele naţionale dar şi cele
globale în ceea ce priveşte
cheltuielile cu sănătatea sunt atri-
buite creşterii cererii pentru servicii
medicale, şi duc la creşterea venitu-
lui real pentru cei implicaţi în acest
sector. Cu toate acestea, modelele
de creştere pentru aceste venituri din
servicii medicale variază foarte mult
în funcţie de tipurile de servicii. Se
anticipează că dinamica cifrelor
înregistrată de spitale sub aspectul
veniturilor va continua să scadă pe
măsură ce tendinţa de internare este
afectată drastic. În vreme ce spitalele
sunt ocupate în principiu de cazuri
de Covid19 sau alte cazuri ce nu
suportă amânare observăm că alte
internări ce aduceau venituri spita-
lelor sunt amânate şi reproiectate în
măsura în care este posibil.

Din cauza naturii extrem de
contagioase noului coronavirus,
populaţia a evitat spitalele pentru
orice intervenţie ce nu era esenţială
şi nu era urgentă. În această vreme
spitalele au cunoscut totuţi un flux
mare de pacienţi cu coronavirus şi
în multe cazuri, au funcţionat şi
funcţionează la capacitate mare,
pacienţii care aduceau venituri
importante au rămas în aşteptare
păstrând pe cât posibil distanţa faţă
de spitale, amânând  situaţiile pentru
chirurgiile elective, care erau de cele
mai multe ori plătite din buzunarul
propriu.

Pe fondul acestei situaţii digita-
lizarea devine un factor din ce în ce
mai important. În acest sens efectele
ce sunt resimţite deja vor fi şi mai
mult accelerate de digitalizare.
Dinamica digitalizării şi efectele ei
vor rămâne cu noi în toate domeniile
deci şi în domeniul sănătăţii şi după
ce pandemia se va fi sfârşit,

În timp ce populaţia evită spitalele
din cauza pandemiei de corona-
virus, mulţi pacienţi au început să
folosească alternative acestor spitale,
cum ar fi serviciile digital  de sănătate
("e-sănătate"). În următorii ani, este
cel mai probabil ca aceste servicii
digitale de sănătate să devină din ce
în ce mai populare, ducând la mai

puţine vizite în secţiile de primiri
urgenţe pentru cazuri mai puţin
urgente.
Şi chiar dacă pandemia de

Covid19 va trece curând, criza
economică şi provocările financiare
vor rămâne pentru încă un timp cu
noi. Deci chiar după pandemia
Covid chirurgiile elective şi alte
intervenţii se vor relua, această
reluare nu va fi destul de îînsemnată
să recupereze pierderile înregistrate.

Ce ar mai putea contrabalansa
această situaţie şi readuce un impuls
în sistemul de sănătate ar putea fi o
finanţarea sporită pentru asigurările
de sănătate oferită de stat şi odată
cu aceasta creşterea cererii din
partea populaţiei în vârstă.

În acelaşi timp, există o piaţă de
utilizare a tehnologiei şi a internetului
pentru a aduce mai multe teste şi
interpretări anatomo-patologice mai
aproape de pacient iar acest lucru o
să creeze un efect de polarizare
asupra diferitelor servicii.

Prin urmare, există o oportunitate
majoră pentru companii în furnizarea
de servicii de ultimă generaţie, analize
de înaltă calitate, care sunt tot mai
solicitate. Aşa cum spuneam această
tendinţă majoră resimţită în industria
medicală, şi a atenţiei crescute a
populaţiei pentru sănătate duce la o
creşterea importantă a atenţiei oferită
de companii acestui sector. Avem aici
nenumărate exemple prin care se
reliefează intenţia companiilor de a
integra aplicaţii, sau site-uri web
profesionale cu conţinut de înaltă
calitate ca instrumente digitalizate
atât pentru profesioniştii din domeniul
sănătăţii prin intermediul marketin-
gului digital, recomandărilor sau
întâlnirilor video, cât şi pe de altă parte
pentru pacienţi prin programare
online, chat video medical, şi altele.
Companiile încep să fie cât mai active
şi să câştigă cote de piaţă pe această
piaţa a sănătăţii digitale "e-Health" şi
"m-Health".

Site-urile web integrate
şi aplicaţiile digitale,
vor fi un instrument
ideal pentru practica
medicală online.

 Pacienţii caută soluţii online, iar
profesioniştii din domeniul sănătăţii
încearcă să ajungă mai uşor la
potenţiali pacienţi. Soluţia digitală
poate prospera atât din perspective
furnizorilor, cât şi a pacienţilor.

Reţelele de socializare online vor
deveni platforme de marketing
pentru acest domeniu în care deja
sunt din ce în ce frecvent cercetate
subiecte precum: boli, afecţiuni
specifice, simptome, tratamente,
proceduri, medici şi alţi profesionişti
din domeniul sănătăţii, etc.

Internetul are deja
posibile soluţii şi
promisiuni de a
revoluţiona modul
fundamental în care
este oferită asistenţa
medicală sau
îmbunătăţirea
interacţiunii între
pacienţi şi furnizori.
Această îmbunătăţire a experienţei

pacientului va fi urmărită pentru
rezultate mai bune. Pacienţii au
aşteptări din ce în ce mai mari ca
organizaţiile medicale să ofere
instrumente şi resurse pentru a se
ajunge la o sănătate mai bună.

Companiile sunt în continuă cău-
tare pentru o nouă generaţie de
sisteme informatice de sănătate
care să răspundă nevoilor unui
laborator modern şi a unui mediu
modern de practică pentru o clinică
privată. Dotat cu astfel de sisteme,
medicii, cabinetele private, profe-
sioniştii de laborator şi serviciile de
patologie pe care le furnizează vor
deveni factorii cheie ai schimbării
managementului medical, către o
abordare holistică a acestui sector
de e-business-ului, de la modul în
care datele sunt gestionate până la
interacţiunea cu pacienţii.

Laboratoarele se ocupă de
prelevarea de probe şi producerea
de date. Prin urmare, modul în care
aceste informaţii sunt utilizate,
manipulate şi prezentate medicilor
şi pacienţilor este din ce în ce mai
critic pentru a răspunde cerinţelor de
îmbunătăţire a calităţii vieţii. Pacienţii
sunt din ce în ce mai pregătiţi să
investească în îngrijire bazate pe
calitate. O platformă robustă bazată
pe cloud pentru captarea în siguranţă
a datelor despre pacienţi, combinată
cu utilizarea tehnologiei de vârf
îmbunătăţeşte rezultatele tratamen-
telor pacienţilor şi permite o mai bună
planificare şi analiză a informaţiilor.

Din ce în ce mai multe date sunt
generate în laboratoare iar
înregistrările de date oferă informaţii
atât despre management cât şi
informaţii medicale. Fiecare operaţie
efectuată prin intermediul software-
ului lasă o urmă, o înregistrare
digitală ce poate fi analizată.
Automatizarea completă înseamnă
date potenţial bogate şi, la rândul
său, rapoarte semnificative pentru
diferiţii utilizatori şi părţi interesate.
De asemenea, nu ar trebui să uităm
de ameninţări, mai ales când datele
erau mai sensibile şi private decât
orice alt domeniu, considerând viaţa
cel mai valoros atu.

Un laborator construit
în jurul noilor
tehnologii I.T. oferă
rapoarte cu un acces
restricţionat pe
niveluri de securitate,
necesare pentru toate
activităţile, de la
decizii strategice la
portalurile de utilizator.
Datorită rolului dominant în piaţă

a câtorva jucători importanţi, există o

nevoie reală pentru noi furnizori
independenţi de sisteme de
raportare a serviciilor de laborator de
înaltă calitate, precum şi servicii care
pot fi integrate cu o afacere extinsă.
Aceste lucruri ar oferi o mai mare
flexibilitate şi alegere pentru a facilita
concentrarea expertizei de specia-
litate şi generaliste asupra îngrijirii
pacienţilor şi pentru a stimula
afacerile din sistemele de sănătate
prin adoptarea unui model de afaceri
electronice.

Dar piaţa suferă acum
o migrare masivă spre
platformele mobile,
pentru ca micile
device-uri, telefoanele
inteligente sunt
preferate laptopurilor
sau desktopurilor,
şi deci şi atenţia
creşte pentru
sănătate mobilă -
piaţa "m-Health".
 Companiile majore de tehnologie

pentru consumatori dezvoltă sisteme
care permit utilizatorilor să descarce
fişele lor de sănătate combinate cu
informaţii de autodiagnostic. Com-
paniile înţeleg că provocarea cheie
este de a rezolva lipsa de intero-
perabilitate între diferite surse de
date despre pacienţi şi de a permite
consumatorilor(pacienţilor) şi profe-
sioniştilor din domeniul sănătăţii să
acceseze informaţii integrate. Acum
sunt din ce în ce mai multe companii
care oferă sau intenţionează să ofere
un nivel îmbunătăţit de partajare a
datelor la nivel profesional, care se
aşteaptă să creeze la rândul lor o
platformă de operare pentru
principalele sisteme orientate spre
pacient, având la bază şi principii
comerciale.

Arena de marketing a clinicii sau
laboratorului nu mai este doar des-
pre colectarea probelor şi produ-
cerea de rezultate. Întreg accentul s-
a mutat acum pe gestionarea datelor
şi interfaţa cu clientul, mai exact cu

sunt prezentate aceste date în
contextul circumstanţelor individuale
ale pacientului.

Aşa cum am menţionat anterior
circumstanţele noului coronavirus
accelerează trecerea spre piaţa
digitală şi devine astfel o necesitate
ce presupune şi o mulţime de
schimbări  majoritatea dintre ele
determinate pe baza noilor realităţi
şi cerinţe. În plus, combinaţia de
impuneri academice, de cercetare
şi de patrimoniu ale sistemului
plasează obiective contradictorii. De
exemplu, obiectivele academice şi
de cercetare sunt de multe ori diferite
de obiectivele serviciului operaţional.
Pentru a adăuga mai mult la
aceasta, nevoia oamenilor de a se
informa cu privire la problemele de
sănătate, creşterea continuă a
informaţiilor online şi a utilizării
internetului, exercită o presiune
ridicată asupra pieţei relevante şi
creează potenţialul pieţei pentru o
platformă integrată, de unde atât
specialiştii medicali, cât şi pacienţii
pot obţine rezultatele testelor de
laborator dar pot şi accesa informaţii
relevante despre consultanţi,
diagnostic, patologii, evoluţii recente
în medicină şi asistenţă medicală etc.

Cerinţele de laborator evoluează
rapid, iar nevoile fiecărui sistem sunt
foarte diferite. Înainte de evoluţia
tehnologiei din ultimele decenii,
gestionarea şi analiza probelor de
laborator erau atât consumatoare de
timp, cât şi predispuse la erori de
transcriere. Din fericire, lumea mo-
dernă a introdus soluţii interne
personalizate, permiţând o eficienţă
mai bună a laboratorului, o
gestionare mai precisă a informaţiilor
şi, în cazul industriei medicale, rezul-
tate îmbunătăţite pentru pacienţi.

Caracteristicile software-
ului de laborator au evoluat
de-a lungul anilor de la
urmãrirea simplã a
eºantioanelor la instrumente
complexe de planificare
care gestioneazã mai multe
aspecte prin digitalizarea
fãrã precedent pe piaþa
serviciilor medicale.

Răzvan Sorin ŞERBU
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Turismul în faþa pandemiei

Virgil NICULA
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pozitive dintre toate testele
efectuate într-o săptămână) şi rata
de testare (numărul de teste la
100.000 de locuitori din ultima
săptămână).

 Acordul l-a care s-a ajuns în
rândul statelor europene caută să
evite confuzia existentă în aceste
momente pentru diversitatea
criteriilor, legată de limitarea
deplasărilor. Centrul European
pentru Prevenirea şi Controlul
Bolilor va publica o hartă pe regiuni
ale UE, în care zonele vor fi marcate
în patru culori, conform criteriilor
stabilite.Culoarea verde va marca
zonele în care rata de notificare a
cazurilor de 14 zile este mai mică
de 25 şi rata de pozitivitate este mai
mică de 4%; portocaliu va fi pentru
zonele în care rata de notificare
este mai mică de 50, dar rata de
pozitivitate este de 4% sau mai
mare, iar rata de notificare variază
de la 25 la 150 şi rata de pozitivitate
este mai mică de 4%; culoarea
roşu va determina zonele în care
rata de notificare este de 50 sau
mai mare şi rata de pozitivitate este
de 4% sau mai mare, sau în care
rata de notificare este mai mare de
150 la 100.000 de locuitori; gri se
va aplica dacă nu există suficiente
informaţii pentru a evolua criteriile
menţ ionate sau dacă rata de
testare este de 300 de teste sau
mai puţine la 100.000 de locuitori.

Statele membre nu
ar trebui sã
restricþioneze libera
circulaþie a
persoanelor care
cãlãtoresc între zone
"verzi". În orice alt
domeniu, acestea
ar trebui sã ia în
considerare
sãptãmânal criterii
precum populaþia ºi
ratele de spitalizare,
internarea la ATI ºi
mortalitatea. De
asemenea, ar trebui
sã analizeze situaþia
epidemiologicã din
propriul teritoriu
(inclusiv politica de
testare, numãrul de
teste efectuate sau
ratele de pozitivitate),
precum ºi situaþia din
zonele cu rate de
testare ridicate.
Dacă un stat membru va

restricţiona mobilitatea cu altul, ar
trebui să informeze ţara respectivă,

restul partenerilor comunitari şi
Comisia Europeană în avans, de
preferinţă cu 48 de ore în avans; ar
trebui, de asemenea, să raporteze
"imediat" atunci când relaxează
măsurile luate. Restricţiile privind
libera circulaţie ar trebui ridicate
atunci când o zonă devine din nou
"verde", cu condiţia de a fi trecut
cel puţin 14 zile de la introducerea
lor.Ca o chestiune de principiu,
intrarea personalelor care sosesc
din alte state membre nu ar trebui
să fie refuzată, dar o ţară ar putea
impune oricărei persoane care
soseşte din orice altă zonă decât
"verde", să fie supusă unei
carantine sau auto-izolare şi să
treacă printr-un test. Dacă o

persoană dezvoltă simptome la
sosire, testare, diagnosticare,
izolarea şi urmărirea contactelor
trebuie făcute "în conformitate cu
practicile locale şi intrarea nu ar
trebui refuzată.Recomandările
propun o definiţ ie comună cu
referire la funcţiile sau nevoile
esenţiale pentru care o persoană

Privesc în jurul meu şi văd chipuri
triste, ascult poveştile unor oameni
cărora durerea le-a împietrit inimile
şi încerc să-mi explic de ce am
ajuns aici. Deşi suntem înzestraţi
cu tot ceea ce avem nevoie, totuşi,
ne punem singuri oprelişti. Venim
pe această lume fără să ştim prea
multe despre ea, încercăm să-i

Paula COTARCEA
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descifrăm misterele, învăţăm să
mergem, să vorbim, să ne
bucurăm, să iubim şi, cu toate
acestea, suntem nefericiţi. Natura,
cerul, pământul sunt părţ i ale
giganticului Univers  şi chiar dacă
suntem doar o bucăţică minusculă
din acesta, nu trebuie să uităm că
am fost creaţ i să-l întregim.
Gândim raportându-ne  doar la
situaţia materială, la statutul social,
ne simţim împliniţi doar atingând
pragul cel mai de sus al acestora.

De ce? Fiindcă am uitat să trăim
liberi, independenţ i, până ş i
fericirea noastră o raportăm la
fericirea altora. Oare ce înţelegem
prin „fericire” şi unde anume o
găsim? În trecerea noastră grăbită
prin viaţă am uitat de bucuria
lucrurilor mărunte şi de faptul că
tot ceea ce ne face fericiţi vine din
interiorul nostru. Trebuie doar, ca
pentru o clipă, să ne oprim din
drum ş i să ne întrebăm: cine
suntem, unde ne situăm şi unde

vrem să ajungem? Lucrurile simple
sunt cele care ne fac fericiţ i.
Mulţumindu-ne cu ceea ce avem
putem să visăm, să ne facem
planuri, să le modificăm şi astfel
speranţa poate deveni realitate. Iată
deci că fericirea o putem găsi în
fiecare picătură de ploaie din zilele
de vară, în răsăritul soarelui din
dimineţile senine, în versurile unei
poezii, printre rândurile unei cărţi,
în fiecare om îndrăgostit de ceea
ce face, în gândurile bune pe care
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nu ar trebui să treacă printr-o
carantină, cum ar fi lucrătorii din
domeniul sănătăţii, diplomaţii,
pasagerii în tranzit, transportatorii
sau jurnaliştii care se află în interes
de serviciu.

Bibliografie: hosteltur.com,
evisionturism.ro

 Dupã cum ne-am obiºnuit, probabil
ºi la noi vor urma mãsuri asemãnãtoare
cu cele luate de þãrile membre ale UE,

deºi nicio þarã sau regiune nu seamãnã
cu alta, iar despre pierderea identitãþii

 naþionale vorbim din ce în ce tot mai puþin.

ni le transmit prietenii, în ochii plini
de sclipiri diafane ai copiilor, în
săruturile îndrăgostiţilor, în notele
muzicale ale unui cântec care ne
mângâie auzul, în mireasma
îmbătătoare a unei flori... Toate
aceste lucruri mărunte ne fac să
visăm, să zâmbim, să fim optimişti,
într-un singur cuvânt ne aduc
fericirea.  „Fericirea nu poate fi
cumpărată cu bani şi dragostea nu
poate fi obţinută cu forţa”. - Emile
Zola


