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Editorial 
Pandemia și infodemia, 
periculoase

O
rganizația Mondială a Sănătății a declarat că 
se confruntă cu o nouă epidemie, pe lângă cea 
generată de SARS-CoV-2: o infodemie („info-
demic”, în engleză). Cu alte cuvinte, o abundență 
de știri, mai mult sau mai puțin exacte, complete 

și cu adevărat de ajutor pentru oameni. Dezvoltarea 
rețelelor sociale și a motoarelor de căutare a creat un 
context unic în istoria umanității: circulația informației 
concurează circulația reală a virusului SARS-CoV-2. 

Fake news reprezintă însă cel mai vizibil fenomen al 
epocii post adevăr. Mituri și povești spumoase despre 
COVID-19 domină știrile reale privind protecția și pericolul 
real, aducând adevărate mituri dezinformative, care de-
seori sunt digerate de public și au rezultate nefaste.

Toate aceste mituri induc panică şi teamă printre oame-
ni, iar cei care le redistribuie, cel mai adesea pe reţelele 
de socializare, fac un mare deserviciu întregii societăţi. 
Ei infectează atât reţelele sociale, cât şi spaţiul mediatic, 
iar oamenii care nu au capacitatea să gândească critic 
cred aceste informaţii. Pe lângă faptul că le cred şi îşi 
fac sieși rău, le fac şi altor oameni rău, fiindcă informaţia 
respectivă este transmisă foarte repede. Ştim că o 
minciună face înconjurul lumii, iar adevărul ajunge cumva 
mai greu.

Știrile false se răspândesc de aproximativ zece ori mai 
repede pe rețelele de socializare decât cele reale, funda-
mentate. O platformă de știri care se respectă ar trebui 
să evite diseminarea de informații neverificate, ar trebui 
să consulte numai surse oficiale și să evite afirmațiile care 
pot induce stări de panică. Epidemiologia clasică ne spune 
că panica populației este unul dintre factorii majori care 
contribuie la extinderea epidemiei/pandemiei.

Una dintre disfuncțiile apărute frecvent în funcționarea 
sistemului mediatic este panica. În teorie, media ar tre-
bui să transmită informații de prevenire sau informații 
utilitare, pe care oamenii să le consume pentru a lua 
decizii în viața de zi cu zi. În momentul în care presa 
nu-și mai îndeplinește acest rol cu respectarea regu-
lilor deontologice sau în momentul în care viralizarea 
pe rețelele sociale reduce controlul asupra informației, 
panica apare ca o reacție firească. Cu atât mai mult în ca-
zul subiectelor medicale, cu potențial mare de a stimula 
latura emoțională. Frica este printre cele mai puternice 
dintre emoțiile pe care consumul mediatic le poate ge-
nera, iar mecanismele de viralizare pe rețelele sociale 
funcționează speculând din plin aceste lucruri.

Termenul de infodemie a fost lansat recent de 
Organizația Mondială a Sănătății cu referire la criza creată 
de noul coronavirus. Nu putem decât să preluăm definiția 
pe care a introdus-o OMS, care a definit infodemia ca fiind 
o „supraabundență de informații, unele corecte, altele nu, 
care bombardează oamenii în momentul în care au mult 
mai multă nevoie de informații”.  
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➲ 1 mai 1889: Congresul Internaționalei Socialiste a decretat 
ziua de 1 mai ca Ziua Internațională a Muncii, în memoria vic-
timelor grevei generale din Chicago, ziua fiind comemorată 
prin manifestații muncitorești. Cu timpul, 1 mai a devenit 
sărbătoarea mișcărilor muncitorești în majoritatea țărilor 
lumii, diversele manifestări căpătând amploare pe măsură ce 
autoritățile au convenit cu sindicatele ca această zi să fie 
liberă;
➲ 3 mai 1975: La vârsta de 13 ani și jumătate Nadia Comăneci 
devine campioană absolută a Europei la gimnastică, precum și 
pe aparate (sărituri, paralele și bârnă);
➲ 9 mai 1945: La cartierul general sovietic din Berlin s-a sem-
nat actul de capitulare necondiționată a Germaniei;
➲ 14 mai 1998: Este inaugurat primul hotel de cinci stele din 
România, Athénée Palace – București Hilton; 
➲ 17 mai 1957: Regizorul Ion Popescu Gopo a fost premiat la 
Cannes cu Marele Premiu Palme d’Or;
➲ 22 mai 1990: Microsoft lansează sistemul de operare 
Windows 3.0;
➲ 24 mai 1990: A luat ființă, la București, Teatrul Masca, singu-
rul teatru de gest, pantomimă și expresie corporală din 
România;
➲ 28 mai 1968: A fost rejudecat „Procesul Pătrășcanu”; 
Tribunalul Suprem i-a achitat pe toți membrii „lotului 
Pătrășcanu”, iar Lucrețiu Pătrășcanu a fost declarat erou 
național;
➲ 31 mai 2019: Vizită apostolică a Papei Francisc în România 
timp de trei zile. 

S-a întâmplat în mai…
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Schimbarea ministrului 
educaţiei, cerută de 
asociaţiile elevilor 
„Susținem și salutăm 
demiterea Monicăi Anisie, 
pentru modul în care a 
gestionat criza cauzată de 
pandemia de COVID-19”, 
se precizează în comuni-
catul semnat de Asociația 
Elevilor din Constanța 
(AEC), Asociația Elevi-
lor din București și Ilfov 
(AEBI), Asociația Elevilor 
din Maramureș (AEM) și 
Asociația Vâlceană a Ele-
vilor (AVE). Motivul invocat 
îl reprezintă „atitudinea 
ignorantă a actualului mi-
nistru al educației, în ceea 
ce privește problemele 
sis temului educațional din 
România”.

Creșterea pensiilor, doar 
după o analiză reală
Guvernul are ca prioritate 
plata pensiilor şi salariilor 
şi va creşte pensiile, dar 
numai după o analiză fo-
arte serioasă, în funcţie de 
posibilităţile reale, pentru 
a avea garanţia că aces-
tea vor putea fi plătite, 
a declarat premierul Lu-
dovic Orban. „Noi am 
prevăzut în bugetul de stat 
sumele necesare pentru 
asigurarea creşterii pen-
siilor, vom creşte pensiile, 
dar decizia de creştere a 
pensiilor nu poate fi luată 
decât după o analiză foar-
te serioasă”. 

2,3 milioane de
persoane defavorizate 
benefi ciază de măști 
de protecţie
Guvernul României a 
aprobat o ordonanță de 
urgență privind acor-
darea de către Ministerul 
Sănătății, prin direcțiile 
de sănătate publică ju-
dețene și a municipiului 
București, autorităţilor 
pu   blice locale a necesa-
rului de măşti de protecţie 
pentru familiile și per-
soanele defavorizate de 
pe raza unităților adminis-
trativ teritoriale, precum 
și pentru suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Să    nătății, din Fondul de 
rezervă bugetară aflat 
la dispoziţia Guvernu-
lui, prevăzut în bugetul 
de stat pe anul 2020. În 
următoarele două luni, 
fiecare persoană eligibilă, 
va primi un număr de 50 
măști de protecție. Vor 
beneficia de acest sprijin 
aproximativ 2.300.000 de 
persoane.

DINTR-O PRIVIRE

Trecerea de la starea de urgență la starea de alertă a semănat, pe alocuri, 
cu o descătușare fizică. Demonstrațiile publice, petrecerile spontane din 
parcuri, chiolhanurile din curți lăsate cu artificii sau traficul rutier aglomerat 
au fost doar câteva elemente care au punctat „sărbătoarea” ieșirii din sta-
rea de urgență. Cu toate aceste sincope, autoritățile centrale și locale au 
reușit, în mare măsură, să monitorizeze situațiile și să să țină lucrurile în frâu.

Starea de alertă versus 
starea de relaxare totală
România a trecut la „starea de 

alertă maximă”, conform 
prim-ministrului, astfel că vor 
putea fi sancţionaţi cei care nu 

respectă regulile impuse de Guvern și 
modificate ulterior de Parlament.

În această perioadă de stare de aler-
tă avem un set întreg de reguli și 
restricții pe care trebuie să le respec-
tăm, altfel riscăm sancțiuni de la 500 
de lei, până la 15.000 de lei. De exem-
plu, dacă nu purtăm mască de protecție 
în spațiile publice închise, adică ma-
gazine, instituții, ori în mijloacele de 
transport în comun, riscăm să primim 
o amendă de la 500 la 2.500 de lei. În 
interiorul localității, pe stradă, sunt in-
terzise grupurile mai mari de trei per-
soane. Bineînțeles, în acest caz, 
excepție fac familiile. Cei care nu res-
pectă această regulă riscă să primeas-
că o amendă de până la 2.500 de lei. 
Sunt sancțiuni mult mai aspre în cazul 
celor care nu respectă carantina sau 
izolarea la domiciliu. În acest caz, 
sancțiunile ajung până la 5.000 de lei. 
În această perioadă sunt interzise mi-
tingurile, demonstrațiile și toate adu-
nările care presupun un număr mare 
de persoane. Organizatorii unor astfel 
de evenimente riscă să fie sancționați 
cu până la 15.000 de lei, în timp ce 
participanții pot fi amendați cu până 
la 2.500 de lei. Alte reguli sunt stabilite 
pentru fiecare sector în parte. Premie-
rul Ludovic Orban le-a cerut miniștrilor 
săi să stabilească măsurile clare pen-
tru această perioadă, astfel încât să se 
asigure autoritățile că oamenii vor res-
pecta aceste reguli. 

Sună bine, nu? În fapt însă, lucruri-
le nu stau deloc bine, sănătatea și 
protecția cetățenilor fiind puse, nu de 
puține ori, pe planul doi chiar de cei 
care ar trebui să se protejeze sau de cei 
care ar trebui să ofere protecție 
cetățenilor.

Relansare cu relaxare
S-a vorbit tot mai des, în această pe-

rioadă, despre relansarea economică, 
educațională, sportivă sau culturală. O 
relansare bine-venită, dar înțeleasă 
greșit în situații care pot conduce la 
propagarea COVID-19.

Se pare că primele etaloane de pse-
udorelaxare au apărut imediat după 
încetarea stării de urgență, atunci când 
mii de oameni (îndeosebi din mediul 
urban) au luat cu asalt parcurile și 
piețele publice, pentru a se destinde și 
demonstra public fără minimă 
protecție; fără măști și fără să țină cont 
de distanțarea fizică impusă de lege. 
Cel mai periculos eveniment s-a pro-
dus la Vama Nădlac, unde miilor de 
oameni, descătușați de obligativitatea 
carantinei, nu li s-au asigurat condiții 
minime de protecție sanitară.

Circa 100-200 de persoane, așa-
numiții „coronasceptici” și „anti-
vacciniști” au protestat în Piața Victo-
riei, cu toate că astfel de manifestări 
sunt interzise în perioada stării de aler-
tă. Jandarmii au încercat inutil să intre 
într-un dialog de la distanță cu ei, ur-
mare a faptului că nu purtau măști, 
neluându-și nicio măsură de protecție. 
Jandarmii au început cu recomandări, 
cu exemple personale, încercând să 
aibă un dialog de la o distanță sigură. 
Au fost pentru gestionarea situației fără 
a avea incidente, acționând cu echipe-
le de dialog, aplicând măsuri progre-
sive. Fără succes.

A urmat petrecerea spontană din 
Parcul Herăstrău. Zeci de persoane au 
înțeles încheierea stării de urgență în-
călcând măsurile de distanțare socia-
lă impuse de autorități și participând 
la o petrecere ce a avut loc pe malul la-
cului. Un restaurant din parc şi-a relu-
at activitatea şi a oferit mâncare şi bă-
utură la pachet (regim takeaway), dar 
oamenii au rămas în apropiere şi au 

petrecut ca și cum nicio reglementare 
nu ar fi în vigoare. Mai multe imagini 
au surprins tineri care stăteau în pi-
cioare, adunaţi în grupuri, la una din-
tre terasele din parc unde muzica era 
dată la maximum.

Cel mai mare focar al non-protecției 
a fost totuși la Vama Nădlac. Peste 
40.000 de oameni au trecut prin vamă 
după ce autoritățile au încheiat starea 
de urgență. Cei care au plecat au fost 
chemați de angajatorii străini la lucru, 
iar cei care au venit în țară (în număr 
mai mare) au fost stimulați de faptul 
că acum nu mai trebuie să intre în ca-
rantină. Oamenii s-au călcat în picioa-
re și nervii multora dintre ei au cedat, 
după aproape o zi de așteptare. Abia 
după cinci zile, pentru fluidizarea tra-
ficului, autoritățile au pus la dispoziție 
zece puncte de trecere a frontierei, în-
cercând să măture acest haos epide-
miologic, al cărui efect se va vedea în 
câteva zile. 

Presați, destinși sau 
nonconformiști

Încă din prima zi a stării de alertă, lu-
crurile au intrat într-un normal(?) greu 
ac  cep tabil pentru sănătatea co-
munităților. Cozile imense de la ghișee 
(îndeosebi în Capitală), traficul auto 
sugrumat s-au aliniat afluxului mare 
de pacienți non-COVID care au ape-
lat, de multe ori fără succes, la unitățile 
medicale, pentru consultații sau rețete 
ce stăteau de două luni în așteptare. 

Fără măști de protecție sau fără să 
respecte distanțarea fizică, mulți locu-
itori ai marilor orașe s-au înghesuit la 
ghișeele de plăți ale administrației fis-
cale, caselor de pensii, casieriilor CAR 
sau la... magazinele de îmbrăcăminte, 
de parcă starea de urgență ar fi dezbră-
cat pur și simplu oamenii.

Aglomerațiile în mijloacele de trans-
port în comun nu au avut efectul anti-
cipat, cei mai mulți dintre călători 
renunțând în favoarea mașinilor per-
sonale. Lumea circulă în autobuze ci-
vilizat, cu măști de protecție, păstrând 
distanțarea fizică, mai puțin majorita-
tea șoferilor, care se cred, probabil, zei 
ai traficului cu masca sub bărbie ori 
agățată de oglindă.

Din alt unghi, o masă importantă de 
oameni dorește ca, prin dezinforma-
re, să creeze haos nejustificat și să blo-
cheze voluntar mijloacele de protecție 
sanitară. Deja violența cu care cei ce 
pun la zid termoscanarea - la intrarea 
în magazine sau alte unități publice -, 
purtarea măștilor de protecție sau im-
plicit existența COVID au devenit su-
biecte viu discutate, abordate de la cel 
mai inferior nivel social până la Avo-
catul Poporului.

Siguranță susținută 
în Pantelimon

În orașul nostru, oamenii își asu-
mă majoritar respectarea regulilor 
impuse de lege, pentru protecția 
sănătății lor, dar trebuie să re-
cunoaștem că există situații în care 
masca de protecție este considerată 
și aici un moft, însă sunt cazuri sin-
gulare și puse de îndată la colț de că-
tre ceilalți cetățeni.

Campaniile de informare derulate 
de primărie și monitorizarea atentă, 
în timp, venită din partea Poliției Lo-
cale au făcut ca localitatea noastră 
să stea departe, în ce privește numă-
rul de îmbolnăviri, față de unul din-
tre cele mai mari focare, aflat în ime-

diată vecinătate: Bucureștiul.
Slujbele la bisericile din oraș se țin 

într-un cadru civilizat, în afara 
lăcașelor de cult, respectându-se 
distanțarea fizică impusă de norme-
le legale. Comerțul și transportul în 
comun nu ridică probleme, cu 
excepția lucrătorilor comerciali, a 
aglomerării unor magazine și a 
șoferilor certați cu măștile de 
protecție. Școlile sunt pregătite să își 
primească elevii în condiții de 
siguranță sanitară, profesorii și ca-
drele auxiliare deținând cunoștințe 
în acest sens.

Registratura Online de pe portalul 
Primăriei orașului Pantelimon și-a 
dovedit eficacitatea, scutind mulți 
solicitanți sau funcționari să intre în 
contact direct pentru rezolvarea 
unor probleme.

În Pantelimon, excepțiile de la bu-
nul mers legal în ceea ce privește 
protecția sanitară sunt într-un pro-
cent pe care nu putem să îl catalogăm 
îngrijorător. Chiar dacă ele există, 
autoritățile locale monitorizează con-
tinuu situațiile, dând curs imediat se-
sizărilor venite din partea locuitori-
lor sau a agenților economici. 

Chiar dacă 
funcționează 

Registratura Online, 
mulți solicitanți 
preferă ghișeul

Parcurile au fost deschise, 
însă locurile de joacă rămân 

temporar închise, pentru 
protecția celor mici

Când autoritățile se 
confruntă cu starea 

de non-protecție
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Odată cu intrarea în vi-
goare a restricțiilor, 
Direcția de Asistență 
Socială Pantelimon s-a 

mobilizat și a venit în sprijinul 
celor mai vulnerabili dintre lo-
cuitorii orașului, persoanele 
peste 65 de ani, fără venituri sau 
cu venituri foarte mici și fără 
aparținători. Pentru aceștia, 
echipa DAS a fost pe teren în fi-
ecare zi a săptămânii, aducân-
du-le gratuit, pachete cu alimen-
te de bază, apă și produse de igi-
enă personală. 

Pe lângă baza de date pe care 
o avea DAS Pantelimon cu per-
soanele care îndeplineau 
condițiile menționate, instituția 
a pus la dispoziție pe site-ul 
www.daspantelimon.ro un for-
mular și trei numere de telefon. 
Oricine a avut posibilitatea să 
anunțe dacă are cunoștință de 
astfel de persoane, astfel încât 
nimeni să nu rămână fără ali-
mente în vremurile pandemiei. 

Peste 900 de persoane au be-
neficiat de aceste pachete săp-
tămânale, care au avut ca scop 

principal protejarea seniorilor 
nevoiași din localitatea Panteli-
mon. Echipa DAS a fost zi de zi 
pe teren, echipată corespunză-
tor și respectând toate normele 
de igienă și de distanțare impu-
se. 

Nu doar seniorii au 
beneficiat de ajutorul DAS

Încă de la înființare, Direcția 
de Asistență Socială și-a atras 
alături câțiva parteneri de nădej-
de, care au înțeles că orice aju-
tor este bine-venit în comunita-
tea din Pantelimon. Fie că este 
vorba despre asociații, orga-
nizații nonguvernamentale, re-
staurate, supermarketuri locale, 
brutării sau persoane cu sufle-
tul bun din localitate și nu nu-
mai, acum, mai mult ca oricând, 
aceștia au dorit să întindă o 
mână de ajutor celor mai puțini 
norocoși și împreună au reușit 
să hrănească peste 600 de fami-
lii nevoiașe cu copii, ori seniori 
defavorizați, aducându-le me-
niuri calde, alimente neperisa-
bile sau alte produse necesare.

În aceste vremuri nemaiîntâl-
nite, DAS Pantelimon și-a luat 
angajamentul să protejeze toa-
te categoriile vulnerabile în pe-
rioada pandemiei. Echipa DAS 
a venit în întâmpinarea persoa-
nelor cu dizabilități și a vârstni-
cilor cu disponibilitatea de a le 
face contra cost cumpărăturile 
de alimente necesare, de a le 
procura medicamentele de care 
au avut nevoie sau de a se depla-
sa pentru achitarea utilităților. 
Au fost peste 30 de solicitări te-
lefonice care au fost duse la în-
deplinire cu succes de angajații 
DAS, astfel încât categoriile so-
ciale vulnerabile s-au putut pro-
teja și au rămas în siguranța gos-
podăriilor lor. 

În plus, echipa DAS a pus la 
dispoziția persoanelor defavo-
rizate formularul cu declarația 
pe propria răspundere necesar 
pentru a putea ieși din case din 
motive întemeiate, în vremea 
pandemiei. 

În toată perioada stării de 
urgență, până în data de 15 mai, 
din statistica DAS Pantelimon, 
au fost peste 1.500 de persoane 
care au solicitat ajutorul Direcției 
și care au beneficiat de sprijin 
real. Nu a fost ușor, însă priori-
tatea a fost întotdeauna să nu 

existe familie care să nu aibă ce 
pune pe masă. 

“În perioada stării de urgență, 
am emis două hotărâri ale Co-
mitetului Local pentru Situații 
de Urgență, astfel încât să ne asi-
gurăm că protejăm în primul 
rând categoriile sociale cele mai 
vulnerabile în fața acestui virus 
nemaiîntâlnit, adică seniorii 
peste 65 de ani, fără venituri sau 
cu venituri foarte mici și care nu 
mai au pe nimeni alături să le 
poarte de grijă. Acestora le-am 
oferit, prin Direcția de Asistență 
Socială Panteli-
mon, pachete săp-
tămânale cu ali-
mente de bază și 
produse de igienă 
personală. Apoi 
DAS Pantelimon a 
pus la dispoziția 
cetățenilor orașului 
trei numere de tele-
fon apelabile și în 
weekend, prin care 
oricine solicita aju-
torul Direcției să fie 
consiliat și ajutat. A 
fost și încă este o 
situație cu totul 
nouă pentru noi 
toți, însă credem că 
ne-am stabilit bine 

prioritățile și am reușit să le fim 
alături oamenilor care aveau cea 
mai mare nevoie de ajutor”, a 
declarat primarul Marian Ivan. 

Chiar dacă starea de urgență 
a luat sfârșit din 15 mai, perico-
lul infectării cu noul coronavi-
rus nu a trecut. Autoritățile din 
Pantelimon sfătuiesc cetățenii 
să se protejeze în continuare, să 
iasă din gospodării numai dacă 
este neapărată nevoie, să poar-
te întotdeauna măști de 
protecție în spațiile închise și să 
păstreze distanțarea socială. 

Perioada de urgență în România s-a încheiat la data de 15 mai, 
după două luni de restricții severe ale autorităților pentru 
menținerea sub control și evitarea răspândirii epidemiei cu vi-
rusul SARS-CoV-2 (coronavirus). 

Direcția de Asistență Socială Pantelimon a avut grijă ca nicio familie 
defavorizată să nu rămână fără alimente în perioada stării de urgență

    

N
u încercăm să facem neapărat 
referire la purtarea măștilor 
protectoare de către comer-
cianți sau prestatori de servicii, 
chiar dacă acest element este 

obligatoriu pentru cei din aceste dome-
nii. Atrage însă atenția atitudinea de car-
ton a multor asociații ale transportato-
rilor, hotelierilor sau comercianților din 
alimentația publică.

Cei mai vehemenți sunt reprezentanții 
transportatorilor mari și mici care, 
punând la colț regulile stricte de pro-
tec   ție sanitară, vociferează pe toate 
ca  nalele, anunțând sau amenințând cu 
săl  tarea tarifelor de călătorie, urmare a 
condițiilor impuse de autorități, în perioa-
da de alertă. Nimic despre confortul ori 

protecția călătorilor, care nu au decât să 
se înghesuie ca sardinele în cutie. 

În aceeași notă, vătafii asociațiilor 
taximetriștilor - cei cu masca de protecție 
așezată, invariabil, sub bărbie - susțin că 
protecția prin paravane de plexiglas este 
incomodă și prea costisitoare pentru 
șoferii mașinilor galbene, masca agățată 
numai de urechi fiind de ajuns pentru 
săltarea de tarife ale curselor la fel de 
mizere, ca și până acum.

Lăsându-i la o parte pe trăgătorii 
de volan și sfori, trebuie să aruncăm 
negreșit o privire asupra poziției unui 
important segment al lucrătorilor din 
alimentația publică și a celor care au da-
toria să controleze bunul mers al acestei 
zone comerciale. S-a încheiat „dictatura 

micilor”! Mai toată lumea (presă, ANPC, 
Autoritatea Sanitar-Veterinară) a fost 
multă vreme cu ochii pe servirea, în 
perioada legală și în condiții conforme, 
a mititeilor la grătar. A fost un spațiu de 
timp în care controalele s-au orientat 
exclusiv spre producătorii și vânzătorii 
de mici, dar nu au fost ocoliți nici cei 
care făceau să sfârâie grătarele în 
curți, înconjurați de mai mult de trei per-
soane. Totul, de parcă micii reprezen-
tau pericolul suprem. În tot acest timp, 
covrigăriile, șaormeriile și patiseriile 
serveau „la fereastră” produse ce ur-
mau să fie consumate pe trotuar. Despre 
purtarea măștilor și a mănușilor de către 
vânzători, înaintea și după instituirea 
stării de urgență/alertă e mai bine să nu 

vorbim, fiindcă îi putem face să strănute 
în pachetul cu prăjituri sau în punga cu le-
gume. Fructe și legume care au atins, pe 
alocuri, prețuri astronomice, simultan cu 
îndemnul autorităților de a cumpăra de 
la producătorii români întru susținerea 
a griculturii naționale.

Nu au lipsit din această campanie nici 
operatorii din turism, care se arată 
înghesuiți de pandemie și lipsiți de o 
gură de aer din partea autorităților. 
Ei, cei care susțin că vin cu contribuții 
substanțiale la PIB, dar au volatilizat cu 
anticipație banii primiți de la agenții, res-
pectiv de la clienți. 

Sunt doar unele dintre breslele care, 
pe banii noștri, își pun masca de petre-
cere sau jale. După plac. 

consumatorului
InfecţiaInfecţia Comerțul și serviciile, 

cu mască și fără mască

Direcția de Asistență Socială Pantelimon a avut grijă ca nicio familie Direcția de Asistență Socială Pantelimon a avut grijă ca nicio familie 

 DAS Pantelimon, 
alături de cei mai 
nevoiași dintre 
noi, în perioada 
stării de urgență
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Grădinița capătă formă 
din zi în zi

La grădinița cu clasele de 
antepreșcolari din strada Geor-
ge Călinescu continuă lucrările 
la capacitate maximă, la toate 
cele patru tronsoane pe care 
aceasta se construiește. Având 
în vedere faptul că a fost finali-
zată structura de rezistență a 
tronsonului IV aferentă nivelu-
lui parter, în prezent se fasonea-
ză armătura pentru stâlpii de la 
etaj. Pentru tronsonul III, cofra-
rea planșeului peste nivelul par-
ter a fost finalizată și acum se 
montează armătura, iar în scurt 
timp se va turna și placa. La cel 
de-al doilea tronson au fost fi-
nalizate lucrările de cofrare ale 
elementelor verticale peste par-
ter, urmând a fi turnați stâlpii 
aferenți. Pentru tronsonul I se 
lucrează la fasonarea fierului 
pentru armăturile stâlpilor de la 
nivelul parter.

Numeroase lucrări pe 
străzile orașului nostru

Sigur că grădinița nu este sin-
gurul proiect de dezvoltare în 
Pantelimon, ci și asfaltarea stră-
zilor și extinderile rețelelor edi-
litare sunt la fel de importante. 

De aceea, un alt proiect aflat 
în desfășurare este „Introduce-
rea rețelelor edilitare pe străzi-
le: aleea Satu Mare, Bistrița Nă-
săud, Batalionului, intr. Faguri-
lor, Cătinei, Icoanei, Viișoara, 
Zăganului, Corbului, Vulturu-
lui, Cocorului, Acvilei, Șoimului 
și Condorului”. Sub atenta su-
praveghere a angajaților primă-
riei, care au fost zi de zi pe teren 
să inspecteze lucrările, proiec-
tul a avansat rapid, iar până 
acum au fost finalizate lucrări-
le de introducere a rețelelor de 
alimentare apă și rețelelor de 
canalizare menajeră pe străzi-
le: intr. Fagurilor, aleea Satu 
Mare, Batalionului, Bistrița Nă-
săud, Cătinei, Drumul Gării-
Dunării.

La canalizarea pluvială s-a lu-
crat pe străzile Drumul Gării-
Dunării, Batalionului, Bistrița 

Năsăud, aleea Satu Mare. Oda-
tă cu punerea în funcțiune a 
acestora, în condiții normale de 
precipitații, va fi eliminată pro-
blema inundațiilor din zonă. 

Modernizarea străzilor a fost 
mereu introdusă în proiecte 
anuale din orașul nostru. În cel 
mai recent proiect de asfaltare 
al primăriei, unde sunt cuprin-
se 42 de străzi, împărțite în 3 lo-
turi, s-au finalizat complet lu-
crările la lotul nr. I. Loturile II și 
III continuă să fie în lucru, iar 
utilajele au reapărut pe străzile 
vizate, odată cu încălzirea vre-
mii și permiterea efectuării 
acestor tipuri de activități, ast-
fel încât lucrările să fie durabile 
și executate la o calitate înaltă. 
Însă înainte de a se asfalta, stră-
zile incluse în proiect benefici-
ază de lucrări de introducere a 
rețelei de canalizare pluvială. 

Un alt proiect ce vizează pre-
luarea apelor pluviale este „Re-
alizare Canalizare Pluvială 
Tronson str. Călărași - str. Câm-
pului, Etapa 1, Oraș Pantelimon, 
județ Ilfov”, proiect demarat 
deja, care se află în lucru. În 
acest moment se lucrează la 
stația de pompare. 

Încă un obiectiv de investiții 
în care s-au demarat lucrările 
este proiectul „Rețele edilitare 
în orașul Pantelimon, județul Il-
fov, pe străzile Afinului, 
Brândușei, Binelui, Bufniței, Co-
libri, Lopătarului, Măceșului, Si-
biu, Struțului, Phoenix, Stârcu-
lui și Flamingo”. Până în acest 
moment, primăria a introdus 
rețeaua de canalizare menajeră 
și alimentare cu apă pe strada 
Binelui și se lucrează la stația de 
pompare a apelor uzate care 
deservește rețeaua de canaliza-
re din zona respectivă. Proiec-
tul va fi finalizat până la sfârșitul 
anului. 

Tot privind rețelele de apă și 
canalizare, este în stadiul de 
aprobare la Bruxelles, un pro-
iect pe fonduri europene al ope-
ratorului Apă-Canal Ilfov SA 
pentru extinderea rețelei de 
distribuție apă potabilă pe 33 de 
străzi și extindere rețea de ca-
nalizare pe 21 de străzi din Pan-
telimon. În cadrul acestui mare 

proiect, numai în orașul nostru 
rețeaua de apă potabilă se va 
mări cu 30,392 km, iar cea de ca-
nalizare, cu 24,805 km. 

Probabil unul din cele mai 
discutate proiecte la nivel local 
este modernizarea străzii Răs-
coalei. După o luptă câștigată 
anul trecut cu Consiliul 
Județean Ilfov, care a cedat par-
tea de administrare și posibili-
tatea efectuării lucrărilor de 
investiții către Primăria Pante-
limon, autoritățile locale au re-
alizat studiul de fezabilitate de 
modernizare a străzii. Au fost 
identificate o serie de probleme 
juridice ale străzii, probleme pe 
care autoritatea publică luptă 
să le rezolve, pentru a începe 
proiectul tehnic și ulterior și lu-
crările de modernizare. După o 
convenție încheiată cu Consi-
liul Județean Ilfov de cofinanțare 
a asfaltării, Pantelimonul s-a 
trezit singur cu această stradă, 
pe care Consiliul Județean o 
vrea, dar nu mai are fonduri să 
investească în ea. Așadar, pri-
măria noastră luptă pentru a 
identifica surse de finanțare ne-
cesare completării sumelor pre-
văzute la bugetul locat pentru 
modernizarea străzii Răscoalei, 
și o să și reușească. 

Alte șase blocuri se 
pregătesc de reabilitare

Un alt proiect așteptat de 
multă vreme și care, acum, a 
obținut undă verde pentru 
execuție, este reabilitarea blo-
curilor. Din numărul de 14 
condominii solicitate de către 
UAT Pantelimon pentru 
finanțare, pentru anul 2020, a 
fost aprobat spre finanțare un 

număr de șase blocuri din 
orașul nostru. Blocurile care 
fac obiectul acestui proiect 
sunt situate în zona străzilor 
Livezilor, Duzilor și Eroilor și 
cât de curând vor avea o nouă 
față și facturi mai mici la 
întreținerea de iarnă. 

Primăria estimează că lucră-
rile vor începe în aproximativ 
4 luni, dacă nu vor apărea în-
târzieri cauzate de procedura 
de atribuire. 

Primăria are proiecte, 
dar finanțarea este dificilă

Una dintre problemele cu 
care se confruntă autoritățile 
locale în această perioadă este 
cea a încasărilor bugetare. În 
Pantelimon este un nivel redus 
al celor care își achită impozi-
tele și taxele locale, însă comu-
nitatea vrea proiecte cât mai 
mari din partea conducători-
lor localității. Un nivel redus al 
încasărilor determină o lipsă 
acută de finanțare a investițiilor 
atât de necesare în orașul nos-
tru, iar proiectele demarate pot 
rămâne fără buget pentru con-
tinuarea sau finalizarea lucră-
rilor. 

Chiar și în vreme de pande-
mie mondială, autoritățile lo-
cale nu s-au oprit din treabă! 
Au continuat să muncească cu 
spor, au depus la timp toate 
proiectele, au supervizat lucră-
rile, au fost prezente zi de zi la 
serviciu pentru a putea satisfa-
ce cu promptitudine nevoile 
cetățe nilor. Asemenea unei pe-
rioade normale, proiectele din 
Pantelimon nu au fost oprite, 
ci din contră, s-a lucrat la dez-
voltarea orașului nostru. 

Trăim cu toții vremuri neașteptate, iar viețile noastre, ale tu-
turor, s-au schimbat și a trebuit să ne adaptăm la un nou stil 
de viață, la noi reguli. Administrația locală a încercat, pe cât 
de mult posibil, ca pandemia să nu afecteze bunul mers al 
orașului Pantelimon. 

Proiectele nu încetează nici 
în vreme de pandemie

Năsăud, aleea Satu Mare. Oda- proiect, numai în orașul nostru număr de șase blocuri din 

Primăria Pantelimon continuă 
lucrările de dezvoltare a orașului 
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L-am vizitat pe starețul Mănăstirii 
Cernica, Protosinghel Vasile Pârjol, 
un om plin de har, care are mereu 
un cuvând blând și un gând bun 

pentru oricine îl vizitează. Am reușit să stăm 
de vorbă despre acest loc încărcat de isto-
rie și binecuvântat. 

Gazeta Pantelimon: Părinte, povestiți-ne 
puțin despre însemnătatea acestui lăcaș sfânt, 
poate cel mai mare așezământ monahal din 
zonă.

Starețul Protosinghel Vasile Pârjol: Mănăs-
tirea Cernica are începuturile încă în seco-
lul al XVII-lea, mai exact în 1608, un apro-
piat al voievodului Mihai Viteazul, anume 
Cernica Vornicul, a dorit ca să zidească un 
schit, o mănăstire, pentru slava lui Dumne-
zeu și neamul ctitorului să fie pomenit cât 
va dăinui mănăstirea. Pomenit de către 
părinții ce slujesc la sfintele altare ale celor 
3 biserici pe care mănăstirea le are.

Părinte, dincolo de însemnătatea istorică a 
mănăstirii, spuneți-ne câteva cuvinte despre 
oamenii care au fost la conducerea, dacă vreți,  
acestui loc pitoresc! Ce au însemnat aceștia 
pentru ducerea mai departe a Mănăstitii Cer-
nica, pentru ca noi, enoriașii, să ne bucurăm, 
peste veac, de măreția acesteia, sub toate as-
pectele ei.

Mănăstirea a devenit cunoscută și dato-
rită unor oameni importanți care și-au pus 
strădania, sufletul și tot ceea ce aveau ei mai 
bun în slujba Bisericii și a lui Dumnezeu. 
Dintre acești oameni amintim: ctitorul, Cer-
nica Vornicu, apoi la 1781, Starețul Gheor-
ghe, care vine și restaurează prima biseri-
că a lui Cernica Vornicu. Venind în 1781, 
totul era în paragină aici, călugări nu mai 
erau, deci practic viața călugărească era în-
treruptă atunci. El avea un zel duhovnicesc 
deosebit, Sfântul Cuvios Gheorghe, fiind 

ucenic al Starețului de la Neamț, Paisie Ve-
licicovschi, veniți din Athos cu accente pu-
ternice de viață duhovnicească și isihastm. 
Este o mișcare de reînnoire duhovniceas-
că în sânul Bisericii, întemeietorul ei fiind 
Sfântul Grigore Palama. Sfântul Paisie Ve-
licicovschi, fiind cunoscător al acestor tai-
ne duhovnicești, a venit în spațiul duhov-
nicesc și a adus această revigorare duhov-
nicească. Chiar și în literatura bisericească 
românească este cunoscut acest eveniment 
isihastm paisianist, adică Sfântul Paisie a 
fost cel care a făcut demersul acesta duhov-
nicesc. Ei, unul dintre uncenicii săi este 
Sfântul Cuvios Gheorghe, care la 1781 vine, 
aici, la Cernica, și reîntemeiază mănăstirea, 
dar întemeiază și o nouă obște călugăreas-
că. Apoi, Sfântul Calinic, cel care are și Sfin-
tele Moaște alături de ale Sfântului Cuvios 
Gheorghe, în Biserica Sf. Gheorghe, iarăși 
este o personalitate marcantă a mănăstirii, 
care a lăsat lucruri frumoase și pentru mă-
năstire, dar și pentru alte eparhii. Până în 
2005, când a fost canonizarea Sfântului Cu-
vios Stareț Gheorghe, Mănăstirea Cernica 
era cunoscută de credincioși mai mult da-
torită Sf. Ierarh Calinic. Un ierarh vrednic, 
care a avut o personalitate destul de puter-
nică, a luat parte și la Unirea Principatelor, 
făcând parte chiar din divanul ad-hoc, în 
timpul lui Cuza. Apoi, în 1850 este ales epis-
cop, după ce 32 de ani a fost stareț în Cer-
nica. În timpul stăreției lui, Mănăstirea Cer-
nica a cunoscut cu adevărat o înflorire, care 
mai târziu n-a mai fost egalată, nici din 
punct de vedere material, nici cultural, dar 
nici al numărului de călugări. În vremea 
Sfântului Calinic erau 354 de călugări. De 
aceea și bisericile acestea pe care mănăsti-
rea le are, și nu multe mănăstiri au aseme-
nea biserici încăpătoare și generoase, aces-

te biserici au fost făcute din necesitate, nu 
din grandomanie.

Câți călugări mai are acum mănăstirea?
Acum suntem 10% din numărul care erau 

pe timpul Sfântului Calinic, adică vreo 35. 
Deși sunt multe „scrieri” cu privire la 

Mănăstirea Cernica, am vrea să aflăm chiar 
de la dumneavoastră și alte aspecte de in-
teres, dincolo de simbolismul acestui loc, cu 
privire la curtea mănăstirii. Și aș vrea să punem 
accent pe un subiect care se referă la cimi-
tirul mănăstirii, unde știm că odihnesc per-
soane și personalități care au marcat atât 
viața duhovnicească, cât și lumea artistică, 
culturală și socială a vremurilor trecute sau 
contemporane nouă.

Cimitirul Mănăstirii Cernica, am putea 
spune că este ca un fel de panteon, unde 
odihnesc nume mari ale culturii românești, 
ale spiritualității, ale zonei artistice, toate 
aceste nume mari au fost atrase de acest loc 
impresionant, frumos și pitoresc și mai mult 
decât atât, omul a simțit în adâncul sufle-
tului că aici, la mănăstire, este un loc deo-
sebit. Și anume, toți cei care sunt 
înmormântați în jurul acestei mănăstiri 
sunt pomeniți de preot în timp ce săvârșește 
Sfânta Liturghie, prin formula: „...și pe toți 
cei ce sunt înmormântați în jurul acestei 
mănăstiri și pe toți cei pe care n-are nimeni 
cine să-i pomenească. Pentru toți cei care 
au ajutat sau au sprijinit într-un fel sau al-
tul mănăstirea, fiecare după numele său”. 
De aceea, mănăstirea sau cimitirul mănăs-
tirii este puțin atipic față de alte cimitire ale 
mănăstirilor, acolo unde doar monahii sunt 
înmormântați. Aici, la noi, sunt înmormân-
tate o seamă de personalități, cât și unii oa-
meni care, în anumite momente au ajutat 
în mod deosebit mănăstirea.

Avem oameni care odihnesc aici, de la 
academicieni, la profesori, la generali de ar-
mată, la părinți duhovnicești pe care mă-
năstirea i-a avut și alți episcopi, mitropoliți 
care, o seamă din ei, fiind chiar din Basara-
bia, sunt înmormântați aici. De la profesori, 
la academicieni, avem și artiști, cum ar fi 

doamna Stela Popescu, domnul Geo Sai-
zescu și mulți alții. Pictorul Ioan Țuculescu 
și din lumea șahului o avem pe doamna Eli-
sabeta Polihroniade aici... Un alt nume cu-
noscut ar fi cel al părintelui Grigore 
Pișculescu, pseudonimul lui literar fiind 
Gala Galaction. Vedem că unii dintre cei 
care poate au fost mai înstăriți financiar 
și-au făcut și câte un cavou sau un loc dea-
supra mormântului, care să fie reprezenta-
tiv peste veacuri. Aceste locuri sunt vizita-
te atât de familie, cât și de cei care vor să se 
intereseze de anumite personalități, multe 
dintre ele înmormântate aici, dar despre 
care vorbesc și mediile online sau celelalte 
prin care oamenii își mai iau informația. 

Am regăsit printre mormintele de aici 
unele care, cel puțin din punctul de vedere al 
însemnelor existente pe pietrele funerare, 
par extrem de interesante. Credeți că oame-
nii ar putea fi atrași și de aceste aspecte, ast-
fel încât mănăstirea să reprezinte pentru pu-
blicul larg nu doar un centru cultural-mona-
hal de rugăciune, un loc de pelerinaj, dar și un 
punct de atracție turistică?

Da, credem că pragul mănăstirii este căl-
cat nu numai de cei care neapărat sunt 
credincioși în așa-zisa măsură practicanți, 
ci și de oameni care vor să cerceteze sau să 
afle despre anumite personalități din anu-
mite domenii care sunt înmormântate în 
acest cimitir. Sunt oameni care, poate, la 
început, au o anumită reticență, au o anu-
mită rezervă, dar călcând pe acest tărâm bi-
necuvântat și sfințit de rugăciunile și 
nevoințele înaintașilor noștri, ei prind o pu-
tere. Fiecare dintre ei simte cum ceva tai-
nic le înrâurează sufletul, inima și practic, 
atunci când pleacă de la Cernica, mulți din-
tre ei mărturisesc că au simțit ceva inexpli-
cabil, ceva tainic, și noi la, rându-ne, spu-
nem că este lucrarea lui Dumnezeu, este 
glasul lui Dumnezeu care vorbește fiecăru-
ia dintre oameni. 

Iarăși ca punct turistic este aproape de 
București, unii, așa cum v-am spus, pot veni 
în primă fază și în calitate de turiști, dar pe 

urmă, descoperind atâtea lucruri frumoa-
se, sunt atrași și mai revin. 

În finalul interviului nostru, vă rugăm, sfinția 
voastră, să ne spuneți de ce este bine, de ce 
trebuie să fim aproape de biserică, întru 
curățirea sufletelor și pentru apropiere de 
Dumnezeu?

În general auzim de la o parte dintre oa-
meni că participarea efectivă la slujbe n-ar 
fi atât de importantă, atât timp cât fiecare 
își poartă credința în suflet și în inima lui. 
Este într-o oarecare măsură adevărat, dar 
în epistola lui Iacob din Noul Testament, 
Sf. Iacob spune că nu orice credință e mân-
tuitoare și adaugă „...și demonii cred și se 
cutremură” . Practic nu orice credință este 
mântuitoare, ci cea care este însoțită și de 
fapte și de empatii, dar cu atât mai mult, 
credința în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Oa-
menii au diferite percepții despre Dumne-
zeu, despre credință, ne aducem aminte de 
un sfat al unui părinte vechi, și anume Sfân-
tul Ciprian al Cartaginei, care spunea: „Cine 
n-are Biserica de mamă, nu are pe Dum-
nezeu de tată”. Practic, Biserica în adevă-
ratul sens al cuvântului însemnă adunare. 
Eclesia nu înseamnă neapărat doar zidul, 
ci, cum spunea cineva: „Biserica este sinap-
sa sau adunarea celor în care sălășluiește 
Duhul Sfânt”. Așa și fiecare membru al bi-
sericii este un mădular al Bisericii lui Hris-
tos, care este trupul tainic al lui Hristos. De 
aceea, fiecare participare a noastră la o sluj-
bă, la un eveniment al bisericii, este o par-
ticipare tainică și o împărtășanie tainică de 
trupul lui Hristos. 

Acum, paleta religioasă în România după 
anii ’90, este destul de diversificată, destul 
de mare. Noi avem datoria, în calitate de 
creștini ortodocși, să păstrăm moștenirea 
de la înaintașii noștri, dar în aceeași măsu-
ră, să avem și o îngăduință față de ceilalți, 
chiar dacă nu ne împărtășesc aceeași 
credință, aceleași idei, aceleași concepte. 
Pentru că, pentru a dobândi pe cineva sau 
oarecum, într-un sens spus mai larg acum, 
pentru a converti pe cineva, nu-i neapăra-

tă nevoie să-l constrângi și nici nu ar fi con-
structivă această abordare, ci în primul 
rând, trebuie exemplul personal să prime-
ze, exemplul fiecărui creștin. Este un părin-
te al bisericii, Sfântul Paisie Aghioritul, care 
spunea: „Cei care nu sunt creștini și în spe-
cial ortodocși, ei văd că noi avem credință 
adevărată, dar nu se convertesc, nu vin la 
credință, pentru că, uitându-se la purtarea 
noastră cotidiană, nu văd nicio diferență 
între noi, creștinii, și cei care nu sunt 
creștini”. Și de aceea puterea convingerii 
este mai scăzută, să spunem așa. 

Nu am vrea să încheiem discuția noastră 
fără a-i adresa rugămintea Sarețului Vasile 
și de a-i cere să ne bucure cu un cuvânt 
duhovnicesc, venit din partea unui slujitor al 
bisericii, care și-a dedicat mare parte din viață 
acestui lăcaș sfânt.

Cuvintele de folos și duhovnicești sunt 
mai greu de oferit, pentru că, în general, 
aceste sfaturi duhovnicești erau cerute 
celor care dobândeau o experiență du-
hovnicească și, în special, pustnicilor 
care stăteau o anumită perioadă singuri, 
izolați, în pustii și abia la bătrânețe ve-
neau și împărtășeau unele dintre trăiri-
le lor, celor care le cereau părerea. Acum, 
noi fiind mai tineri, e mai greu să dai 
învățătură doar prin prisma ta și nici nu 
este constructiv lucrul acesta, în Biseri-
ca Ortodoxă mereu se face apel la 
înțelepciunea sfinților părinți și de ace-
ea și tâlcuirea Scripturii, a Evangheliei în 
Biserica Ortodoxă nu se face fără a se ra-
porta la scrierile sfinților părinți. Pentru 
că a tâlcui Scripturile, Evanghelia, nu tre-
buie să ai o erudiție destul de bogată sau 
solidă, ci neapărat trăirea care conferă 
omului legătura tainică, mistică cu Dum-
nezeu. 

Dar mi-a venit un gând acum, o isto-
rioară despre iertare, pentru că acum, în 
veacul acesta, ne este foarte greu să ne 
iertăm unii pe alții. 

O familie avea un tânăr, un copil, ca-
re, devenind adolescent, a devenit puțin 

rebel și exact ca în Evanghelie, fiul risi-
pitor și-a cerut partea de averi să plece 
în lume să se realizeze, să-și facă propria 
carieră, propria viață, pe forțe proprii. 
Părinții au fost mai reticenți la început, 
dar în special tatăl era foarte intransi-
gent. Și deși trăia undeva cu chirie, făcea 
naveta cu trenul, și trecea calea ferată 
aproape de poarta părinților și mereu 
suspina când vedea casa părintească. La 
un moment dat, simțea acest dor de a se 
întâlni cu părinții săi, dar nu știa cum să 
reînnoade această legătură tainică cu ei. 
A reușit cu mama sa să ia legătura și a zis 
„să-i spui tatălui, dacă mă iartă, să lege 
o batistă albă în nucul de la poartă și 
atunci eu voi ști că tata m-a iertat”. Du-
pă două-trei zile, când a trecut iarăși cu 
trenul, el s-a uitat insistent să vadă dacă 
mama i-a lăsat semnul împăcării dintre 
tată și fiu și un lucru minunat s-a întâm-
plat: copacul era plin de batiste albe. El 
s-a dus acasă și a întrebat ce s-a întâm-
plat, iar tatăl atât de bucuros a fost să va-
dă că fiul vrea să vină în sânul familiei, 
încât i-a spus soției, nu numai o batistă 
albă să lege de copac, ci să împodobes-
că copacul cu batiste albe, semn al ier-
tării și al iubirii de care doar părinții sunt 
capabili. De cele mai multe ori, tinerii nu 
înțeleg acest sacrificiu și această putere 
a părinților de a se jertfi, de a ierta, de a 
iubi și de a merge mai departe. Cred că 
exemplul acesta este convingător nu nu-
mai pentru familiile cu copii, ci și pen-
tru noi, creștinii din ziua de astăzi. Sfân-
tul Pavel zice „Îngăduiți-vă unii pe alții, 
purtați-vă sarcinile unii altora, rugați-vă 
unii pentru alții și așa veți împlini legea 
lui Hristos”. Așadar, dragostea este sem-
nul și criteriul după care se vede auten-
ticitatea unui creștin și, mai mult decât 
atât, avem posibilitatea, prin dragoste, 
să devenim fii ai lui Dumnezeu, prin har. 
Cineva, un părinte spunea că „omul nu 
este mai mult asemenea cu Dumnezeu, 
decât atunci când iartă și iubește”. 

Mănăstirea Cernica este unul dintre locurile în care, atunci când ai pășit înăuntru, 
simți că ai plecat din lumea plină de stres, griji și neliniști și ai ajuns într-o lume cu to-
tul nouă, unde pacea domnește și sufletul și mintea se pot reculege. Oricine trece 
pragul mănăstirii, simte că îl regăsește pe Dumnezeu, își reface legătura cu Divinita-
tea și prinde încrederea și puterea de a depăși orice obstacol al vieții. 

«Cine n-are Biserica 
de mamă, nu are pe 
Dumnezeu de tată» 

De vorbă cu starețul Mănăstirii Cernica, Protosinghel Vasile Pârjol
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Clasa a VIII-a: Pe data de 15 
mai, 2020, Monica Anisie, mi-
nistrul educației și cercetării, a 
semnat ordinul de completare 
și modificare a Metodologiei de 
organizare și desfășurare a eva-
luării naționale pentru absolven-
ții clasei a VIII-a din acest an 
școlar. Metodologia a fost actu-
alizată în raport cu măsurile im-
puse de contextul pandemic 

COVID-19 și publicată în Moni-
torul Oficial.

Au fost consemnate urmă-
toarele modificări și comple-
tări aduse metodologiei:

- Elevii aflați în izolare sau 
depistați pozitiv cu noul coro-
navirus vor susține probele con-
form unei proceduri speciale, 
elaborată de Ministerul Edu-
cației și Cercetării. Pentru elevii 

care solicită și primesc, în cazuri 
justificate, aprobarea Comisiei 
Naționale de Organizare a eva-
luării naționale în vederea 
susținerii probelor cu subiectul 
de rezervă, se organizează pro-
ba scrisă/probele scrise după fi-
nalizarea ultimei probe prevă-
zute în calendarul de desfășurare 
a EN VIII.

- Programele pentru discipli-
nele de examen, valabile pentru 
acest an, sunt cele aprobate prin 
ordinul ministrului educației și 
cercetării nr. 4.115/2020. Din 
structura acestora au fost elimi-
nate conținuturile aferente se-
mestrului al II-lea.

- Contestațiile pot fi depuse 
sau transmise și prin mijloace 
electronice. În acest caz, 
candidații completează, sem-
nează și depun sau transmit prin 
mijloace electronice și o de-
clarație-tip în care se mențio-
nează faptul că au luat 
cunoștință că nota acordată ca 
urmare a soluționării contesta-
ției poate modifica, după caz, 
nota inițială, prin creștere sau 
descreștere. Pentru candidații 
minori, declarația-tip este sem-
nată și de părinții sau repre-

zentanții legali ai acestora.
- Supravegherea probelor scri-

se este asigurată, pentru fiecare 
sală, de minimum un asistent, 
cadru didactic de altă speciali-
tate decât cea corespunzătoare 
disciplinei la care se susține pro-
ba.

- Depunerea sau transmiterea 
contestațiilor se va realiza pe 
data de 22 iunie, între orele 16.00 
și 19.00 și pe data de 23 iunie, în-
tre orele 8.00 și 12.00.

Clasa a XII-a: Pe data de 14 
mai, în cadrul ședinței de Gu-
vern, a fost adoptată o nouă 
Ordonanță de Urgență care in-
clude precizări referitoare la pro-
bele de evaluare a competențelor 
lingvistice și digitale din cadrul 
examenului de bacalaureat pen-
tru anul școlar 2019-2020. 

- Conform Metodologiei ela-
borate de Ministerul Educației 
și Cercetării, probele de evalua-
re a competențelor lingvistice de 
comunicare orală în limba ro-
mână, probele de evaluare a 
competenţelor lingvistice de co-
municare orală în limba mater-
nă pentru elevii care au urmat 
studiile liceale într-o limbă a mi-
norităţilor naţionale, probele de 

evaluare a competenţelor ling-
vistice într-o limbă de circulaţie 
internaţională studiată pe par-
cursul învăţământului liceal și 
probele de evaluare a compe-
tenţelor digitale se echivalează/
se recunosc conform metodo-
logiei aprobate prin ordin al mi-
nistrului educației și cercetării, 
în termen de 15 zile de la intra-
rea în vigoare a ordonanței de 
urgență.

Clasele a VIII-a, a XII-a și a 
XIII-a: Pentru perioada premer-
gătoare examenelor, Guvernul 
României a aprobat prin Hotă-
rârea nr. 394/2020 privind insti-
tuirea stării de alertă, în confor-
mitate cu prevederile Legii 
55/2020, desfășurarea, după 
data de 2.06.2020, a unor 
activități de pregătire, pe o peri-
oadă de două săptămâni, pen-
tru elevii claselor terminale (a 
VIII-a, a XII-a și a XIII-a), precum 
și pentru organizarea examene-
lor naționale și de cercetare a 
competențelor profesionale, în 
condițiile respectării măsurilor 
de prevenire, stabilite prin ordi-
nul comun al ministrului 
educației și cercetării și minis-
trului s ănătății. 

Istoria Zilei Copilului a înce-
put în mod oficial în august 
1925, la Geneva, când cei 54 
de reprezentanți ai țărilor 

participante la Conferința Mon-
dială pentru Protejarea și Bunăs-
tarea Copiilor au semnat 
Declarația pentru Protecția Co-
pilului. În 1949 la Moscova, 
Federația Democratică Interna-
țională a Femeilor a adoptat ho-
tărârea de instituire a unei zile 
consacrate protecției infantile, 

care a fost denumită, începând 
cu 1954, „Ziua Internațională a 
Copilului” în urma unei rezoluții 
a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite. 
UNICEF a recomandat statelor 
membre să aleagă o dată calen-
daristică pentru a marca ziua 
„fraternității și înțelegerii între 
copiii de pretutindeni, a activi-
tăților dedicate promovării ide-
alurilor și obiectivelor Cartei și 
bunăstării copiilor din toată lu-

mea”. În majoritatea țărilor, a 
fost selectată prima zi de vară, 1 
iunie, dar există state care au pre-
ferat 20 sau 22 noiembrie, 25 de-
cembrie și diverse alte date de pe 
parcursul anului. 

În România, 1 iunie este zi 
nelucrătoare începând cu anul 
2016, devenind un moment 
important dedicat familiei, 
axat pe consolidarea relației 
dintre părinți și copii. Toți co-
piii sunt răsfățați cu o zi plină 
de jocuri, mai mult timp ală-
turi de părinți și mici surprize 
dulci.

UNICEF recomandă să-i săr-
bătorim pe copii prin activități 

care le oferă ocazia de 
a-și exprima părerea, îi 
învață cum trebuie să ia 
o decizie și îi implică în plani-
ficarea și desfășurarea întregu-
lui proces educativ-distractiv. 
Un joc de tipul „Copiii preiau 
conducerea” se poate realiza 
în familie rescriind împreună 
cu cei mici regulile casei, ast-
fel încât să conștien tizeze că 
părerea lor contează și că fie-
care membru trebuie să își 

aducă aportul la bunul 
mers al lucrurilor în 
gospodărie. Alte exem-
ple posibile includ ale-
gerea ținutei de servi-

ciu a părinților pentru o zi sau 
decizia privind meniul famili-
ei pentru cină. Prin interme-
diul unor astfel de jocuri amu-
zante, copiii sunt responsa-
bilizați și înțeleg mai bine că 
toți avem atât drepturi, cât și 
îndatoriri, iar familia are cel 
mai important loc în viața 
noastră. 

Modificări și completări aduse metodologiei de organizare și 
desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a 
VIII-a și noutăți privind probele de evaluare a competențelor 
lingvistice și digitale din cadrul examenului de bacalaureat.

Copiii au fost pentru prima dată celebrați în anul 1856, 
de către reverendul Charles Leonard din Chelsea, Massa-
chusetts, care a decis să țină în luna iunie slujbe bisericești 
educative pentru cei mai tineri enoriași.
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1 IUNIE, Ziua 
Internațională 
a Copilului
Sărbătoarea dedicată zâmbetului și inocenței ne oferă 
ocazia de a retrăi bucuriile copilăriei, alături de cei mici
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