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Analiza concurenţei producătorilor de energie electrică pe piaţa internă unică în Uniunea Europeană
Rezumat
Lucrarea de față reprezintă prima parte a unui studiu privind concurența producătorilor pe piața de energie electrică în piaţa internă unică a Uniunii
Europene, înainte și după criza economică din anul 2008. Pentru eliminarea monopolurilor de stat şi promovarea concurenţei în sectorul energetic,
Comisia Europeană a adoptat trei pachete legislative care au avut ca şi consecinţă separarea producției de distribuția energiei. Conform teoriei
economice, pe piețele liberalizate concurența mai ridicată este rezultatul unui număr mai mare de companii. În urma anlizării datelor Eurostat se
constată că în ţările din sudestul Uniunii Europene, deşi au fost aplicate reglementările europene, încă persistă monopoluri de stat în sectorul
producerii energiei electrice.
Cuvinte cheie: directivă, concurenţă, liberalizare, piaţa internă unică
1. Introducere
Actul Unic European, document semnat în anul 1986 la Luxemburg şi Haga prevede realizarea începând cu 1 ianuarie 1993 a unei pieţe fără frontiere
interioare în care să fie asigurată libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor. Obiectivele urmărite erau: coeziunea economică,
armonizarea politicii sociale la nivelul uniunii, recunoaşterea comerţului şi a concurenţei.
In Uniunea Europeană sectorul energetic era dominat de monopoluri de stat. Pentru a garanta buna funcţionare a pieţelor, autorităţile competente, mai
exact Comisia Europeană, trebuie să prevină sau să corecteze comportamentele producătorilor şi funizorilor.
2. Reglementări europene
Uniunea Europeană a început liberalizarea piețelor de energie la sfârșitul anilor 1990. Pe fundalul unor piețe naționale de energie dominate de
monopoluri puternice, de regulă implicate în aranjamente de lungă durată de ordin politic și social, procesul de liberalizare a fost declanșat de viziunea
unei piețe cu adevărat competitivă, transparentă, unică și extinsă la scară continentală. Fundamentul legal al acestui proces a fost conceput de Comisia
Europeană (CE) ca o serie de pachete legislative, în fapt seturi de Directive Europene și de Reglementări aferente.
Primul pachet legislativ (Directiva 96/92/CE) privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și Directiva 98/30/CE privind normele
comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale) a produs o deschidere incipientă a piețelor interne de gaz și electricitate. El a fost înlocuit în
2003 de un al doilea pachet legislativ privind pătrunderea unor noi furnizori de gaze și de energie electrică pe piețele statelor membre și lea permis
consumatorilor (consumatorilor industriali începând de la 1 iulie 2004, consumatorilor casnici începând de la 1 iulie 2007) să își aleagă singuri
furnizorii de energie electrică. În aprilie 2009, a fost adoptat un al treilea pachet legislativ, care modifică cel deal doilea pachet și urmărește
continuarea liberalizării piețelor interne ale energiei electrice și ale gazelor.
Directiva privind energia electrică (2009/72/CE) de abrogare a Directivei 2003/54/CE și Directiva privind gazele (2009/73/CE), de abrogare a
Directivei 2003/55/CE, reglementează dreptul de proprietate asupra rețelelor de transport prin asigurarea unei separări clare între activitățile de
furnizare și de producție și activitățile de exploatare a rețelei prin trei modele de organizare: separarea totală a dreptului de proprietate, operatorul de
rețea independent (responsabil de întreținerea rețelelor, activele rămânând în proprietatea companiei integrate) sau operatorul de transport independent
(un sistem de reguli detaliate asigurând autonomia, independența și investițiile necesare în activitățile de transport).
Al treilea pachet legislativ de liberalizare a piețelor de energie în septembrie 2007 a fost conceput pentru : crearea unei piețe competitive a energiei;
extinderea posibilităţii de alegere a consumatorului; promovarea prețurilor mai echitabile; o energie mai curată; și promovarea securităţii
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 Reglementarea 713/2009 din 13 iulie 2009 de stabilire a unei agenții pentru cooperarea autorităților de reglementare în domeniul energiei;
 Regulamentul 714/2009 din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a
Regulamentului 1228/2003.
Al treilea pachet privind energia, care a intrat în vigoare la 3 martie 2011, nu a fost încă transpus și pus în aplicare în întregime în mai multe state
membre.
3. Analiza concurenţei pe piaţa internă unică a energiei electrice
Conform teoriei economice, pe piețele liberalizate concurența mai ridicată este rezultatul unui număr mai mare de companii.
Tabelul nr. 1: Numărul de companii care produc energie electrică reprezentând cel puțin 95% din producția netă de energie electrică la nivel național,
în perioada 2003  2014

În anul 2014, numărul companiilor producătoare de energie electrică care reprezintă cel puțin 95% din producția națională de energie electrică netă a
rămas limitată la cinci sau mai puțin de cinci în cinci state membre ale Uniunii Europene, deşi au fost aplicate reglementările europene.
Între 2013 și 2014, numărul de societăți generatoare de energie electrică care reprezintă cel puțin 95% din producția națională de energie electrică netă
a rămas stabil în nouă state membre ale Uniunii Europene și creșteri ale acestuia pot fi observate în 13 state membre.
În perioada 20032014, numărul de producători principali, cu o acoperire de piață de peste 5% din producția națională de energie electrică din Uniunea
Europeană a fluctuat între 82 și 93 de companii, fără o tendință ascendentă sau descendentă clară (Tabelul nr.2).
Tabelul nr. 2: numărul de principalele companii care au o acoperire de piață de cel puțin 5% din producția totală de energie electrică națională netă, în
perioada 2003  2014
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Cinci state membre ale Uniunii Europene aveau doar o singură întreprindere cu o pondere semnificativă a producției de energie electrică la nivel
național în 2014. În Regatul Unit existau șapte și în Lituania și Irlanda, șase companii de energie electrică, companii generatoare de o importanță
considerabilă.
În România numărul de generatoare de energie electrică, cu o pondere de peste 5% din producția națională a scăzut cu două unități în 2014, comparativ
cu 2013.
Numărul companiilor sa redus în statele din sudestul Uniunii Europene. În trei state ale Uniunii Europene numărul companiilor de producere a
energiei electrice care reprezintă cel puțin 5% din producția națională a rămas constant, deşi au fost aplicate reglementările europene.
Concluzii
Pentru eliminarea monopolurilor în domeniul energetic Comisia Europeană a aprobat trei pachete legislative pentru energie, care se referă la
liberalizarea totală şi funcţionarea pieţelor interne de energie electrică şi gaze naturale în Uniunea Europeană. Pachetele au fost adoptate pentru a
accelera investiţiile în infrastructura energetică, a spori comerţul transfrontalier şi a facilita accesul la surse diversificate de energie. Prevederile de
bază ale reglementărilor se referă la: separarea efectivă a activităţilor operatorilor sistemelor/reţelelor de transport (OST) de activităţile de producere şi
furnizare de energie. Reglementarea concurenţei a avut ca şi consecinţă eliminarea barierelor în sectorul de producere a energiei electrice din piaţa
internă unică.
În fiecare stat membru există o singură autoritate naţională de reglementare în domeniul energiei, independentă şi autonomă; sa înfiinţat o Agenţie
europeană pentru cooperarea autorităţilor de reglementare, promovarea pieţei interne a energiei, eliminarea restricţiilor în comerţul dintre state şi
protejarea consumatorilor de energie.
Cu toate acestea, în urma cercetărilor efectuate am constatat că procesul de dezvoltare a unei pieţe cu adevărat competitive nu sa încheiat.
În urma cercetărilor efectuate sa constatat că fragmentarea pieţei în funcţie de frontierele naţionale, gradul sporit de integrare pe verticală şi
concentrarea pieţei se află la baza inexistenţei unei pieţe interne veritabile. Numărul companiilor producătoare de energie electrică care reprezintă cel
puțin 95% din producția națională de energie electrică netă a rămas limitat în cinci state membre ale Uniunii Europene în anul 2014.
Deşi au fost aplicate reglementările europene la nivel naţional, numărul companiilor de producere a energiei electrice care reprezintă cel puțin 5% din
producția națională sa redus în statele din sudestul Uniunii Europene, în perioada 2003  2014.
http://educatiaazi.wgz.ro/
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CONTRIBUȚIA ROMANULUI “Craii de Curtea Veche” LA DEZVOLTAREA
PROZEI ROMÂNEȘTI INTERBELICE
Rezumat: Opera literară „Craii de Curte Veche” este o lucrare care contribuie din plin la evoluția prozei românești de după primul război
mondial. Acest lucru se datoarează stilului pe care Mateiu Caragiale îl abordează în construcția romanului, a personajelor și a atmosferei
create în jurul subiectului abordat. Acea perioadă, corespunde maturității depline și a europenizării unei forme literare care, de acum înainte,
acaparează centrul interesului și cunoaște cele mai spectaculoase experiențe estetice.
Cuvinte cheie: roman, Mateiu Caragiale, modernism, maturizare, proză, evoluție
Cea dea doua mare etapă din istoria romanului românesc este cea a consolidărilor. Ea începe cu primul roman autohton de certă valoare, originală,
chiar dacă se situează sub semnul mimetismului și al Ciocoilor vechi și noi, de N. Filimon și se prelungește, practic, până către primul război
mondial. Romanul lui Filimon vede lumina tiparului mai întâi sub formă de foiletoane în Revista română a lui Alexandru Odobescu, pentru ca un
an mai târziu, în 1863, el să apară și în volum. În același an, Bogdan Petriceicu Hașdeu publică romanul Ursita. Perioada aceasta din istoria
romanului românesc se caracterizează, înainte de toate, prin saltul calitativ de la imitație la originalitate, adică la valoarea estetică. Depășirea
mimetismului îngust se petrece în paralel cu profesionalizarea scriitorului și cu câștigarea maselor de cititori, cu pătrunderea genului în conștiința
publică.
Asistăm acum la autohtonizare a romanului, la maturizarea lui rapidă, fenomen ce se datorează unor prozatori de certă vocație precum Nicolae
Filimon (considerat creatorul genului în literatura română), Duiliu Zamfirescu, Ioan Slavici, Ion Agârbiceanu, Alexandru Vlahuță și, mai târziu,
tânărul Sadoveanu. Tentația romanului o resimt însă și alți autori precum Hașdeu, Eminescu (chiar dacă Geniu pustiu rămâne mai mult o schiță de
roman), Al. Macedonski, iar operele lor demonstrează viabilitatea unei forme literare ce se adaptează tot mai mult realităților sociale românești. Și în
această perioadă romancierul român va fi preocupat, înainte de toate, de latura socială a existenței. Se impun acum câteva tipuri specifice mediilor
evocate „caractere” pe care se axează și romanul de tip balzacian. Galeria aceasta de portrete conține în primul rând tipul arivistului (Dinu Păturică
în operă lui Filimon, Tănase Scatiu la Duiliu Zamfirescu) și cel al avarului (Mara, la Slavici). Romanul Dan al lui Vlahuță deschide seria învinșilor,
un alt tip bine reprezentat în literatura română. De altfel, până către sfârșitul veacului al XlXlea, romanul românesc va fi dominat de două direcții
care își au originea în două modele incontestabile ale epocii: Manoil, romanul epistolar al lui Dimitrie Bolintinean și Ciocoii vechi și noi de Nicolae
Filimon.
http://educatiaazi.wgz.ro/
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maturității depline și a europenizării unei forme literare care, de acum înainte, acaparează centrul interesului și cunoaște cele mai spectaculoase
experiențe estetice. Criteriile extraliterare utilizate de semănătorism,de poporanism sunt definitiv abandonate, accentul punânduse pe recuperarea
rămânerii în urmă, adică pe sincronizarea cu marele roman european.Tonul îl dă deja Ion Agârbiceanu cu Arhanghelii (1914), dar opera a cărei
apariție marchează data nașterii romanului românesc modern este Ion, de Liviu Rebreanu (1920).
Celor doi li se adaugă rapid o serie de mari creatori aparținând celor mai diferite orientări: Mihail Sadoveanu, Hortensia PapadatBengescu, Cezar
Petrescu, Gib I. Mihăescu, Cămil Petrescu, Mihail Sebastian, Mircea Eliade, Anton Holban, M. Blecher, Mateiu Caragiale etc. Ei vor fi urmați de
câteva nume mai puțin sonore, dar care au avut rolul lor în impunerea și diversificarea unui gen privilegiat.
Hegemonia romanului interbelic se poate constata și din faptul că el nu constituie un punct de atracție doar pentru romancierii de profesie.
Romanul devine o autentică tentație pentru poeți precum N. Davidescu, Ion Minulescu sau Tudor Arghezi, pentru unii critici literari (G. Ibrăileanu,
E. Lovinescu, G. Călinescu), dar și pentru dramaturgi cum ar fi Victor Eftimiu, Mihail Sorbul, George Mihail Zamfirescu, Victor Ion Popa sau
Mihail Sebastian.

Fenomenul ilustrează supremația absolută a acestei forme a epicului, dar vorbește și de depășirea specializării înguste a

scriitorilor, de refuzul cantonării lor exclusive la anumite genuri și specii literare.
Romanul românesc devine teritoriul unor experiențe radicale, al deplinei afirmări și al unor generoase deschideri. În paralel, putem vorbi în această
perioadă, de maturizarea conștiinței estetice și de revoluționarea scriiturii, ceea ce a dus la dezvoltarea fără precedent a teoriei literaturii, în special a
poeticii romanului. O mare literatură nu se poate ridica fără o conștiință estetică pe măsură, de unde și saltul înregistrat în sfera preocupărilor
teoretice, critica punânduși tot mai mult problema condiției genului. Meditațiile nu dobândesc întotdeauna un caracter sistematic, nu se
concretizează, de fiecare dată, în tratate sau ample lucrări sintetice. Legile interne ale genului sunt intuite și deduse adesea mai mult din practica
scriiturii, una din modalitățile cele mai sigure de apropiere de poetica romanului. Uneori se manifestă chiar o serioasă discrepanță între teoriile de
ultimă oră (în general bine asimilate) și perspectiva auctorială tradițională din interiorul operei (cazul mai multor romane semnate de Mihail
Sebastian este elocvent). Alteori, situația este răsturnată (cazul lui Rebreanu), scriitorul conceptualizânduși viziunea artistică cu o stângăcie
evidentă. Există însă, mai rar, și situații privilegiate, când teoreticianul de vocație este dublat de un romancier de excepție, așa cum se întâmplă în
cazul lui Camil Petrescu sau cel al lui Mircea Eliade. Fapt cert, scriitorul român simte tot mai mult nevoia racordării sale la experiențele estetice ale
zilei, iar eventualele dereglări dintre viziunea artistică și practica scriiturii reușesc să declanșeze scurte momente de criză și drame interioare.
Din punct de vedere al romanului românesc interbelic, am putea formula următoarele concluzii.Metamorfozele romanului interbelic nau fost
accidentale, axânduse pe principiile și teoriile modernismului european a cărui influență se face resimțită și la nivelul tehnicilor romanești,
exprimate în opțiunea scriitorilor pentru punctul de vedere auctorial și pentru narațiunea homodiegetică.
Pornind de la realitatea obiectivă, autorul modern creează o realitate subiectivă, în conformitate cu viziunea sa. O dată cu modificarea perspectivei,
suportă serioase metamorfoze toate instanțele textului narativ, se modifică imaginea lumii și se tensionează relația subiect – obiect, narator – univers
reprezentat. Realitatea romanescă încetează a mai fi una actuală, devenind virtuală. Se modifică statutul naratorului, statutul personajului și
structura universului reprezentat. Se poate constata, de asemenea, fenomenul distorsionării coordonatelor spațiotemporale.
Naratorul modern coboară privirea la nivelul personajelor, filtrând imaginile prin conștiința acestora. Faptul că se vede nu numai o zonă a realului,
ci și privirea însăși, face ca acest roman să fie o oglindă a omului. Dezvăluirea pluralității spațiotemporale și a multitudinii punctelor de vedere
rămâne un câștig esențial, cu care sa soldat efortul de spargere a oglinzii cu focalizare zero.
Tipul narativ homodiegetic, care circumscrie perspectiva narativă internă, a fost studiat în raport cu dihotomia perspectiva fixă/perspectivă
variabilă. În proza interbelică românească romanele lui Max Blecher, Mircea Eliade, Anton Holban, Camil Petrescu se organizează conform unei
perspective fixe, cu un singur centru de orientare care este naratorulpersonaj, participant activ sau martor al evenimentelor, pe care le
interpretează subiectiv. O altă categorie o alcătuiesc romanele cu perspectivă variabilă, în care se constată mai multe centre de orientare și în care
punctul de vedere al naratoruluiactor tinde să fie concurat de o multitudine de puncte de vedere mărginite. În această categorie pote fi inclus și
romanul “Craii de Curte veche”.
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OPERA LUI MATEIU I. CARAGIALE ÎN MANUALELE ȘCOLARE
Rezumat: Romanul „Craii de Curte Veche” a scriitorului Mateiu Caragiale, este o operă literară prea puțin studiată în școli, în ciuda calității
excepționale a scriiturii, precum și a temei abordate. Prin acest articol ne propunem să oferim cititorilor o imagine concludentă, din
perspectiva criticii literare, asupra felului în care acest roman a influențat literatura română dea lungul vremii.
Cuvinte cheie: Mateiu Caragiale, Craii de Curte Veche, roman, literatură, școală
În manuale școlare, romanul “Craii de Curtea Veche” este prezentat sub o formă mai restrânsă, datorită posibilității de înțelegere a elevului.
Pornind de la titlu și continuând cu firul poveștii, la clasă, romanul ar putea fi prezentat astfel:
Titlul romanului “Craii de CurteaVeche” provine dintro anecdotă publicată de I. L. Caragiale în revista Vatra, după cum precizează George
Călinescu în Istoria literaturii romane de la origini până în prezent: “O ceată de mahalagii în frunte cu grecul Melanos sa răsculat, sub mazilirea
lui Grigore Ghica, și a început a jefui orașul. Melanos, cu cuca de domn în cap și cu haine voievodale furate, trecea prin oraș cu «craii» lui, beat
mort, călare pe măgar. Vechii crai erau deci un fel de boemi dezmățați, bucureșteni, cărora le corespunde, la altă epocă, eroii cărții”.
Roman gotic, “Craii de CurteaVeche” zugrăvește nobilimea crepusculară, după cum se exprima Șerban Cioculescu, o lume decadentă, a orgiilor și
a personajelor dantești, ieșite parcă din tablourile lui Hieronymus Bosch. Toate metaforele acestei lumi se construiesc sub semnul decadenței totale,
al lipsei de spațializare a sentimentelor, orizontul intelectual al personajelor limitânduse la dimensiunile lumii cu mistere a Bucureștilor, începând
să fie ilustrată tematic pe la mijlocul secolului al XlXlea de Pantazi Ghica sau G. A. Baronzi. Construcția romanului tine mai mult de arhitectura
unei nuvele extinse, cu detalii baroce semnificative, conturând o lume crepusculară. Epicul propriuzis nu exista, fiind înlocuit de detaliile
descriptive sau de contemplarea unei lumi în derivă. Astfel, în capitolul “Întâmpinarea crailor”, scriitorulnarator participa la fanteziile celor trei
personaje, Pantazi, Pirgu și Pașadia, când îi întâlnește la birtul din Covaci.
În “Cele trei hagialâcuri” se arata modul în care personajulnarator întâlnește pe cei trei “crai”, în “Spovedanii” se investighează în continuare lumea
birturilor bucureștene, iar în “Asfințitul crailor”, ultima parte, a patra, a romanului, sunt prezentate isprăvile eroilor în casa Arnotenilor, care duc la
declinul acestui trio insolit. Cele trei personaje aparțin boemei deșănțate a Bucureștilor, cu obiceiuri preluate de la fanarioții greci. Pasadia și Pantazi,
coborâți dintro nobilime locală, sunt paradoxali prin comportamentul lor, pentru că viciile extreme sunt combinate cu rafinamentul unei lumi
“întoarse pe dos”. Pirgu, spre deosebire de ceilalți doi, este de extracție mai joasă, o lichea declarată, cu puterea deosebită de a cunoaște aceste medii
corupte și de a se folosi de influența acumulată ocult. El este obsedat de dragostea fără rețineri, de cântecele fără perdea, de tot ceea ce ține de sfera
grotescului, a trivialului și a caracterului josnic al ființei umane. Nu e de mirare că în acest mediu corupt, al mahalalelor întunecoase, cu mistere
gotice, destinul personajelor este fulgerător, ele dispărând la fel de repede cum au apărut. Taverna și mahalaua devin doua din motivele literare ale
romanului, “adevărații Arnoteni “ fiind locuri de comemorare a unor adevărate orgii, punct de plecare pentru aventuri demne de romanele
rocambolești.
Mateiu Caragiale creează un întreg univers închis, de unde nu exista scăpare, la fel ca la poarta Infernului lui Dante, cel ce intra nu mai iese.
Atmosfera este târzie, înfățișând mahalalele Bucureștilor.Acolo, cei trei crai, care nu au alura celor patru cavaleri ai Apocalipsei, decăzuți pe ultima
http://educatiaazi.wgz.ro/

6/17

9/16/2016

Numarul Curent  Educatiaazi

gratuit
webîn orgii desfrânate.
treaptă Creaţivă
a umanității,
îșipropriul
petrec site
timpul

Publicitate

Vara asta te relaxezi

Înscrieți Clubul Sportiv !

Pariori profesioniști

Pasadia, Pantazi și Pirgu au structuri sufletești diferite: primii doi sunt aristocratici, iar ultimul, un bucureștean fără relevanță, un total necunoscut,
din lumea mahalalelor în care se simte foarte bine. Cei trei sunt tovarăși de viața ușoară, de speța cea mai joasă, angajați în petreceri deșucheate, în
“crailâcuri”, în care poveștile amoroase provoacă adversități și conflicte violente, specifice mediului de mahala. Mitologia spațiului este degradată,
universul marginal fiind populat cu o serie de caractere “comunitare”, confundabile în trăsăturile lor esențiale, parcă venind dintrun arbore comun
al decadenței, diferit doar prin ocupații sau proveniența imaginară.
În drumul lui spre modernitate, romanul românesc a parcurs mai multe etape bine diferențiate. Ele se dovedesc semnificative, deoarece reflectă
însăși evoluția conceptului de roman. De la o epocă la alta, noțiunea a însemnat mereu altceva, sa îmbogățit continuu prin acumularea unor noi
experiențe estetice, demonstrând caracterul deschis, proteic, al genului. Deși Istoria ieroglifică (1705) a lui Dimitrie Cantemir poate fi considerată
primul roman românesc, după cum a subliniat criticul Mircea Zaciu, opera prințului moldav nu constituie decât un „monument izolat” care „nu sa
bucurat de circulație, na cunoscut nici imitatori sau emuli” și care „nu reprezintă o direcție sau o tendință existentă măcar latent în mișcarea
cultural literară a secolului al XVIIIlea”. Ca urmare, prima etapă semnificativă din istoria romanului românesc (cea de pionierat) începe abia în
prima jumătate a secolului al XlXlea și ajunge la apogeu în răstimpul dintre 1845 și 1863. Este vorba despre o serie de proiecte epice dintre care,
din păcate, cele mai multe nu au putut fi finalizate. Calitatea acestor texte se dovedește adesea îndoielnică, în mod frecvent ele alcătuind doar simple
transpuneri pe tărâm autohton ale unor modele de succes aparținând literaturii universale. Imitația demască tocmai poziția de inferioritate în care
se găsește romanul românesc la începutul secolului al XDClea, dar ea are și un rol catalizator prin stimularea creației.
Bibliografie:
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Toponimia ca disciplină lingvistică.
Arealul lingvistic supus cercetării: Plasa Mălini
Rezumat: Prezenta scurtă cercetare toponimică în fosta Plasă Mălini evidențiază faptul că toponimia este baza factorilor lingvistici și extralingvistici.
Întregul sistem entopic din arealul cercetat reflectă atât evoluţia şi geografia aşezărilor din zonă, cât şi originea etnică a locuitorilor.
Cuvinte cheie: toponim, lingvistic, extralingvistic, entopic, apelativ.
Din punct de vedere lingvistic, toponimia are nevoie, în cele mai multe cazuri, de un entopic. Entopicul este acea unitate lingvistică provenită dintrun
nume comun, care desemnează, la bază, unităţi geografice (munte, deal, culme, câmp, coastă etc.). Involuntar, oamenii au folosit entopice pentru a
descrie aspecte ale mediului înconjurător şi, ulterior, pentru a desemna realitatea descrisă. Sistemul entopic din Plasa Mălini este foarte variat şi
seamănă cu sistemul entopic din întreaga Moldovă.
Gh. Bolocan consideră că termenii entopici sunt acele „cuvinte care au legătură cu situaţia topografică, cu hidrografia locală, cu expunerea către soare,
cu aşezările omeneşti, şi cu alte fenomene geografice ale solului”. Odată cu trecerea timpului, entopicele sunt supuse unor schimbări majore: fie îşi
pierd sensul iniţial, fie devin apelative cu dublă valoare, „de cuvinte obişnuite şi de toponime”. Doar localnicii sunt cei care hotărăsc uzitarea lor vreme
îndelungată: de îndată ce a apărut dreptul de proprietate, multe apelative au fost toponimizate, pe baza faptului că individualizarea unei unităţi
geografice a fost mai practică pentru vorbirea de zi cu zi.
Ţinând cont de faptul că la origine aproape toate toponimele sunt nume comune, care se pot cu uşurinţă identifica în entopicele de la care sau format,
dar care pe parcurs sau bucurat de nişte trăsături individualizatoare, evidenţiind o diferenţă între ele şi entopice, nu trebuie pierdut din vedere raportul
dintre numele topic şi apelativul care stă la baza formării acestuia. Apelativele topice sunt considerate de Iorgu Iordan un gen de „termeni tehnici”,
care fac parte „din nomenclatura geografică consacrată întocmai ca atâtea alte cuvinte, băştinaşe sau împrumutate”.
Numele topic are „o valoare de fapt istoric de o importanţă şi o vechime mai mare sau mai mică, dar el este în acelaşi timp un fapt lingvistic, astfel
încât un nume topic este un document pentru istorie, cu o precizare: e un document lingvistic”. Numele topic se identifică perfect cu un fapt de limbă,
http://educatiaazi.wgz.ro/
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despre vechimea unei aşezări, totuşi atestarea sau datarea respectivei aşezări nu poate fi confundată cu vechimea toponimului în sine: „dacă un
toponim presupune o aşezare umană la fel de veche cum o indică criteriul lingvistic, inversul situaţiei nu este valabil; un nume topic format întro
anumită epocă poate să fi înlocuit un nume mai vechi, să corespundă deci unei aşezări umane întemeiată întro epocă anterioară”.
În prezent, numele topice îndeplinesc o „funcţie individualizatoare”, dar în trecut li se atribuiau şi valori stilistice, deoarece orice toponim era iniţial un
nume comun, care „desemna o caracteristică dominantă a locului, a obiectului topografic, iar numele comune au fost toate, la începuturile lor, nişte
metafore”.

Toponimia arealului lingvistic supus cercetării noastre, fosta Plasă Mălini, reflectă atât evoluţia şi geografia aşezărilor din zonă, cât şi originea etnică a
locuitorilor. Migraţia populaţiei pe aceste meleaguri sa imprimat involuntar în nomenclatura topică, furnizând date esenţiale referitoare la
împrejurările socialistorice generatoare de nume topice. În cele mai multe cazuri, motivaţia numelor topice este în strânsă conexiune cu împrejurările
în care acestea au apărut, reprezentând reflecţia condiţiilor sociale, ideologice, economice ale vremii: „Fiecare nume topic este o mărturie istorică de
ordin lingvistic, chiar dacă o nouă realitate face ca vechiul nume să fie înlocuit, uitat sau tradus. Noul nume de loc nu este decât o reflectare a unui fapt
istoric, iar funcţia sa esenţială rămâne aceeaşi: diferenţierea unui obiect, reliefarea unui element al realităţii înconjurătoare din şirul similar de astfel de
fapte.”
Arealul cercetat de noi oferă exemple de schimbare a denumirii. Astfel de schimbări sau produs lent, în timp, iar vreme de câteva generaţii, denumirile
au circulat paralel. Denumirea Dealului Tărâţei din Horodniceni sa schimbat, în timp, în Dealul Zece Prăjini. Pe acest deal şiau avut sălaşurile robii
ţigani colonizaţi în număr foarte mare pe moşia Cantacuzinilor. Mulţi dintre urmaşii lor, dea lungul timpului, au fost integraţi în comunitatea
românească, iar descendenţii lor sau „românizat”. Dar pentru că pe moşia Cantacuzinilor era un atât de mare aflux de populaţie – necesară pentru
lucratul pământului – boierii au fost nevoiţi să mărească vatra satului, posibil chiar cu zece prăjini, de unde şi denumirea de Dealul Zece Prăjini.
De asemenea, la Baia se utiliza hidronimul Pârâul Ruginii. Respectivul curs de apă se numea astfel deoarece documentele arată că în secolul al XVII
lea au fost descoperite în zonă rezerve de minereu de fier. Astăzi, acelaşi pârâu se numeşte Pârâul Bogăţii.
Există şi exemple de sinonime, care sunt, la rândul lor, dovada clară că procesul de înlocuire a unor denumiri este în continuă desfăşurare. Dovadă e
emergotoponimul simplu La Obârşie, pe care localnicii îl folosesc şi cu denumirea de La Hăţăie; este vorba despre zona de izvoare din Pădurea
Brădăţel, care, uninduse, formează Pârâul Brădăţel.
După cum bine remarca Antol Eremia, „Fiece nume exprimă un anumit conţinut semantic, ne comunică o anumită informaţie: lingvistică, istorică,
etnologică, geografică. De aceea, numele topice nu pot fi substituite sau modificate la întâmplare, după bunul plac al cuiva.” În arealul lingvistic
cercetat, am descoperit şi toponime noi, moderne, în special cele care denumesc cârciumile din sate: Crâşma Ultimul Leu, Crâşma Haşbubu, La
Market.
Şi totuşi, ar trebui „Să utilizăm numele noastre de locuri şi localităţi în formele lor corecte, să le păstrăm intacte, aşa cum ni sau transmis din generaţie
în generaţie, curate, străluminate de înţelepciunea poporului, întru binele şi folosul contemporanilor şi urmaşilor, întru memoria strămoşilor noştri.”
În concluzie, toponimia este în primul rând o disciplină lingvistică, iar legătura dintre numele comune (apelative) şi numele proprii (toponime) este una
nu de excludere, ci de completare reciprocă, servind studierii istoriei unui neam.
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ACTIVITĂŢILE NONFORMALE, FOARTE UTILE ASTĂZI
Rezumat:
În vederea adaptării individului la cerinţele societăţii. Este necesar să participe la activităţi nonformale, pe lângă cele formale şi informale, care să îi dezvolte competenţe,
abilităţi: organizatorice, de cooperare, de colaborare, de asumare a responsabilitǎţii. Elevul are şansa de a acumula experienţe de viaţǎ prin contactul nemijlocit cu
oamenii, cu fenomenele de culturǎ materialǎ şi spiritualǎ. Educatul devine resursǎ, producǎtor, lider de opinie, cu alte cuvinte participant activ la propria învǎţare.
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Cuvintecheie: nevoia de comunitate, sintalitate, autoeducaţia, educaţia permanentă
Fiind o societate de tranziţie între cea “industrialǎ a celui deal Doilea Val şi cea tehnotronicǎ a celui deal Treilea Val”, lumea în care trǎim se bazeazǎ pe relaţiile sociale
care constituie fundamentul celei de mâine. Astfel, pentru a crea un climat psihologic sǎnǎtos este imperios necesar sǎ ţinem cont de trei elemente care îşi pun amprenta
asupra fiecǎrui individ: nevoia de comunitate, de structurǎ şi de sens.
Studiile de psihologie socialǎ au atras atenţia asupra faptului cǎ societatea trebuie sǎ genereze individului în mod constant un sentiment al apartenenţei la comunitate pentru
a putea rezista provocǎrilor. Izolarea socialǎ este o racilǎ care nu ţine cont de vârstǎ, poziţie socialǎ, nivelul de inteligenţǎ sau cetǎţenie, ci se manifestǎ încǎ din copilǎrie.
Singurǎtatea socialǎ reprezintǎ o formǎ acutǎ de maladie comunitarǎ cu efecte diferite la nivel macrosocial. Unii oameni încearcǎ sǎ depǎşeascǎ problema prin
achiziţionarea unor animale de casǎ, prin dependenţa de imagine (T.V., Internet ) sau de droguri (tutun, alcool, droguri medicale şi nonmedicale).
Datoritǎ variatelor moduri de rǎspândire din societatea contemporanǎ, singurǎtatea socialǎ tinde sǎ devinǎ experienţǎ colectivǎ. Ea a condus la destabilizarea sistemului
şcolar românesc, datoritǎ ridicǎrii zidului de necomunicare dintre pǎrinţi şi copii, dintre profesori şi elevi, dintre elevi, a lipsei de coerenţǎ în ceea ce priveşte viitorul, a
accentuǎrii deosebirilor dintre oameni (nu au aceleaşi interese, valori, gusturi, apare competiţia, dispar compasiunea şi întrajutorarea).
Întrucât rolul familiei în educarea propriilor odrasle a scǎzut vertiginos, acestea trebuie stimulate sǎ o facǎ, chiar sǎ se implice mai mult în activitǎţile şcolare.
Unitǎţii de învǎţǎmât îi revine rolul de a crea acel sentiment al apartenenţei la grup prin crearea unor activitǎţi specifice, care sǎ evidenţieze atât rolul elevului, cât şi pe cel
al clasei ca sintalitate. Putem în acest fel marşa pe ideea cǎ fiecǎrui membru al unui grup de elevi îi revine sarcina de a fi responsabil pentru ceilalţi.
Deoarece oamenii primesc influenţe educative din multiple direcţii, activitǎţile formale (instituţionalizate) trebuie conjugate cu cele nonformale (extraşcolare) şi cu cele
informale (difuze) pentru aşi dovedi eficienţa. Deşi educaţia formalǎ se situeazǎ pe primul loc, cea nonformalǎ are o acţiune mai evidentǎ în momentul în care educabilii
ajung la autoeducaţie.
Educaţia nonformalǎ a primit dea lungul timpului o serie de definiţii, dintre care reţinem cǎ ea constituie ”ansamblul acţiunilor pedagogice proiectate şi realizate întrun
cadru cadru instituţionalizat extradidactic sau/ şi extraşcolar” vǎzut ca “o punte între cunoştinţele asimilate la lecţii şi informaţiile acumulate informal”.
Existǎ patru opţiuni metodologice generale în ceea ce priveşte activitǎţile nonformale: centratǎ pe conţinuturi (sǎnǎtate, planning familial, formare agricolǎ), pe probleme
de viaţǎ, pe conştientizare (pentru respectarea drepturilor şi libertǎţilor individuale), pe educaţia umanistǎ (cultivarea unei imagini corecte despre sine, a încrederii în
capacitǎţile de creaţie, de iniţiativǎ, de decizie).
Trebuie sǎ precizǎm cǎ este utilǎ respectarea unor reguli şi principii pentru a desfǎşura activitǎţi nonformale de calitate. Acestea au la bazǎ competenţele şi conţinuturile
educaţiei formale şi oferǎ diverse posibilitǎţi de aplicare a cunoştinţelor dobândite în cadrul educaţiei oficiale. Nu exclud efortul elevilor şi sunt atractive datoritǎ formelor
lor variate (cercuri de lecturǎ, sportive, culturalştiinţifice, întâlniri cu scriitori, cluburi de ştiinţǎ, serbǎri şcolare, drumeţii, excursii, tabere, expediţii, Şcoala de Week
End, concursuri, vizionǎri de spectacole, vizite la muzee, biblioteci etc.). De regulǎ, activitǎţile au loc în şcoalǎ şi sunt constituite din cercuri pe discipline cu caracter
tematic sau pluridisciplinar, competiţii culturale/ sportive, sesiuni de comunicǎri ştiinţifice, comemorǎri sau festivitǎţi, olimpiade etc. Au caracter formativeducativ, sunt
facultative sau opţionale, cunosc modalitǎţi diferite de finanţare, nu presupun acordarea de note şi evaluarea riguroasǎ, promoveazǎ munca în echipǎ, presupun un demers
cross/trans/interdisciplinar, sunt dirijate de personal specializat, aflat în strânsǎ legǎturǎ cu pǎrinţii, elevii, organizaţiile socioculturale sau politice. Conţinutul este
organizat pe arii de interes, nu pe ani de studiu sau pe discipline academice.
Valenţele educative ale activitǎţilor nonformale reliefeazǎ relaţia mai destinsǎ, mai apropiatǎ dintre educator şi educat. Chiar dacǎ profesorul conduce întregul demers
didactic, elevii se pot manifesta spontan şi liber. Adultul nu îşi impune punctual de vedere, cel mult sugereazǎ, coopereazǎ şi îi sprijinǎ sǎ devinǎ buni organizatori ai
propriei activitǎţi. In primplan se aflǎ educabilul, în plan secund rǎmânând cadrul didactic, tocmai pentru ca elevul sǎ îşi poatǎ valorifica abilitǎţile organizatorice, de
cooperare, de colaborare, de asumare a responsabilitǎţii. Paleta de strategii didactice variate oferǎ elevului şansa de a acumula experienţe de viaţǎ prin contactul nemijlocit
cu oamenii, cu fenomenele de culturǎ materialǎ şi spiritualǎ. Educatul devine resursǎ, producǎtor, lider de opinie, cu alte cuvinte participant activ la propria învǎţare.
În vederea creşterii interesului şcolarilor pentru cunoaştere şi a dezvoltǎrii unor trǎiri emoţionale autentice, activitǎţile nonformale trebuie sǎ ţinǎ cont de interesele,
înclinaţiile, preocupǎrile, preferinţele elevilor.
Pentru a stimula dezvoltarea cognitivǎ, spiritualǎ, interpersonalǎ şi socialǎ, activitǎţile nonformale, ca şi cele formale, se adapteazǎ cerinţelor individuale ale elevilor,
potenţial a cestora.
Nu putem nega valenţele psihologice ale educaţiei nonformale: individul se adapteazǎ mai uşor cerinţelor ulterioare ale societǎţii, observânduse schimbǎri la nivelul vieţii
de familie, a pieţei forţei de muncǎ, a comunitǎţii, a societǎţii multiculturale şi a globalizǎrii.
Şcoala din zilele noastre nu poate ignora experienţele acumulate de elevi în cadrul acestor activitǎţi. Ca şi educaţia formalǎ, cea nonformalǎ urmǎreşte formarea unor
comportamente propice învǎţǎrii continue, chiar şi prin mijloace proprii, achiziţionarea unui volum de informaţii şi transferarea lui în diverse domenii ale cunoaşterii,
dezvoltarea gândirii critice, multiplicarea experienţelor pozitive.
În ultimul timp, constatǎm o tendinţǎ de apropiere între educaţia formalǎ şi cea nonformalǎ: prima tinde sǎ devinǎ tot mai flexibilǎ, mai adaptatǎ nevoilor şi motivaţiilor
specifice educabililor, în vreme ce a doua se organizeazǎ din ce în ce mai riguros, urmǎreşte o cât mai explicatǎ recunoaştere publicǎ, foloseşte metode deja probate şi
recunoscute de specialişti, urmǎreşte asigurarea unei anumite calitǎţi.
Cu toate acestea, educaţia nonformalǎ îşi are rolul ei, sprijinind eforturile celor care doresc sporirea coerenţei procesului instrutiveducativ: educaţia permanentǎ şi
orientarea prospectivǎ a educaţiei.
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Constantin Stere: primii ani și începuturile activității intelectuale
Rezumat
Prezenta cercetare istorică, intitulată Constantin Stere: primii ani și începuturile activității intelectuale îşi propune evocarea anumitor aspecte biografice şi publicistice din
activitatea scriitorului, gazetarului şi omului politic Constantin Stere. Acest demers biograficointelectual şi reconstituire diacronică a personalităţii basarabeanului
Constantin Stere are ca obiectiv să readucă în vizorul istoriografiei actuale o expunere a primilor ani din viață celui care a transmis în Basarabia concepția unei ideologii
culturale și identitare românești.
Cuvintecheie: biografii, identitate națională, personalități, intelectualitate românească, cultură.
Constantin Stere sa născut la data de 14 noiembrie 1865, în localitatea CerepcăuSoroca, întro familie de moşieri cu tradiţie istorică venită din Botoşani. Stabilit la
Cerepcău, bunicul lui Constantin Stere, Ştefan Stere, era deţinătorul unor domenii întinse, locuri unde a copilărit nepotul său. Bunicul îi lasă tatălui său, Iorgu Stere,
moştenire numeroase moşii. Şi mama lui, Pulcheria (Tulcheria Fedorovna) provenea dintro familie de moşieri, primii ani de viaţă fiind petrecuţi la Cerepcău, loc unde
primeşte o educaţie în spiritul obiceiurilor şi tradiţiilor din acea perioadă. Familia Stere a avut patru copii, Constantin Stere fiind al treilea copil. Aşa cum susţine Virginia
Muşat, dar cum se poate observa şi în romanul În preajma revoluţiei, copilăria lui a fost marcată de lipsa de afecţiune a mamei sale, acest lucru ducând la o apropiere a
tânărului Constantin Stere de oamenii simpli din popor, se împrieteneşte cu copiii ţăranilor. Dragostea maternă a fost canalizată către doica care la crescut. Viitoarea sa
ideologie, poporanismul, se dezvoltă încă din această perioadă fragedă, fiind de acum afectat de nedreptăţile aduse oamenilor din mediul rural. Această atracţie a lui Stere
pentru ţărănime era dezavuată de părinţii săi, fapt care ducea la pedepse şi admonestări, fiind oprit în nenumărate rânduri să se joace cu fiii sătenilor. Contextul oferit de
satul natal prin desele întâlniri cu ţăranii, timpul petrecut la câmp, dragostea pentru pământul strămoşilor, toate acestea fiind metamorfozate în formarea viitorului scriitor
şi om politic de mai târziu. Fiind dintro familie înstărită, Constantin Stere îşi permite un profesor particular, urmând pensionul sub îndrumarea pastorului Faltin. Studiile
şi le continuă la Chişinău, loc unde este înscris la o şcoală de băieţi, unde învaţă limba germană. Promovează cu succes examenul în urma celor doi ani de studiu, iar în
timpul studiilor liceale se familiarizează cu literatură rusă şi noile curente de gândire (narodnicismul, marxismul), fiind în această perioadă atras de studiul limbilor clasice.
Încă din liceu citeşte atât operele permise (Puşkin, Gogol ș.a.), cât şi literatura interzisă (Turgheniev, Goncearov, Tolstoi, Dostoievski, etc). Acest tip de literatură era
cenzurată pe motivul că ar duce la concretizarea unor manifestări anarhice, dar cu toate aceste constrângeri tinerii liceeni, printre care se afla şi Stere, îşi procurau astfel de
cărţi pe ascuns, de la biblioteci. După această perioadă de formare, Constantin Stere, alături de alţi tineri care prefigurau viitoarea intelectualitate, este ales să facă parte din
Partidul Narodna Volia (Voinţa Poporului). În acest interval cronologic se dezvoltă viitoarea sa ideologie politică şi resentimentele antiţariste. Anii de liceu au fost
favorabili pentru formarea sa intelectuală, gândirea sa fiind un mixaj cultural între operele lui Kant, literatura rusă, materialismul dialectic al lui Marx şi Engels, adoptând
câte ceva din aceste curente şi idei filosofice, îmbrăţişând romantismul specific perioadei, iar toate aceste idei de gândire se pot observa în ideologia poporanistă. După ce
promovează examenul de maturitate (Bacalaureatul), în 1886 Constantin Stere merge la Odessa pentru aşi continua formarea intelectuală. Acesta este momentul când
Stere are primele iniţiative politice, viitorul profesor și om politic aderă la organizaţia nihilistă a tinerilor, promovând totodată concepţii şi idei antidinastice. Datorită
calităţilor sale de mare orator, ţine un discurs public muncitorilor din Odessa, acest lucru ducând la o atmosferă cu o puternică încărcătură socială şi mesajul lui Stere fiind
primit cu entuziasm de muncitori. Devenind o prezenţă incomodă, Constantin Stere este pus sub urmărire, iar în cele din urmă este arestat în anul 1883, la vârsta de 18 ani.
Concluzii:
Prin actualul demers istoricobiografic am adus în siajul cercetării științifice o prezentare diacronică a primilor ani de existență ai marelui ideolog de mai târziu,
toate acestea metamorfozate în cele dintâi inițiative culturale și identitarpolitice din Basarabia. Finalizăm excursul nostru referitor la viaţa şi activitatea lui Constantin
Stere, afirmând că acesta a reprezentat o personalitate a cărui contribuţie merită valorificată şi pusă în circuitul istoriografic alături de alte nume importante din epoca sa.
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nu trebuie omisă.
Putem concluziona că personalitatea lui Constantin Stere, prin contribuţia sa în plan politic, cultural, publicistic şi literar trebuie amintită şi pusă în valoarea, aducând reale
contribuţii social democraţiei româneşti, alături de Alexandru Dobrogeanu Gherea şi Constantin Rădulescu Motru.

*(Phd. to Doctoral School History. Civilization. Culture at Babeş Bolyai University, 1, M. Kogălniceanu St., ClujNapoca; email: ruset_raducu@yahoo.com. This work was
supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research and Innovation CNCSUEFISCDI, project number PNIIRUTE201440263.)
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Finanțarea proiectelor de protecție a mediului în România.
Considerații din sectorul deșeurilor neferoase
Abstract
Articolul prezintă strategii de management și finanțare pentru industria metalelor neferoase din România. Proiectele dedicate acestei industrii se subscriu în categoria
extinsă a celor din industria prelucrătoare, care, prin prisma protejării mediului înconjurător, ocupă poziții din ce în ce mai importante în societatea actuală. În lucrare
sunt prezentate succint importante linii de finanțare din România aferente protecției mediului, în special cele aferente Programului Operațional Infrastructură Mare
2014-2020.

Cuvinte cheie: managementul proiectelor, protecția mediului, industria de metale neferoase
1.Considerații privind protecția mediului în România prin managementul proiectelor
Proiectele de mediu urmăresc prevenirea și combaterea poluării, respective utilizarea rațională a resurselor și deșeurilor. Prin Criteriile de la Copenhaga, România
precum și celelalte state componente ale Uniunii Europene, realizează o serie de măsuri menite să asigure protecția mediului. Una dintre cele mai importante coordonate ale
protecției mediului în România este finanțarea națională și internațională a proiectelor dedicate acesteia. Acest fapt se stipulează expres în acquis-ul comunitar.
”Transpunerea în practică a capitolului privind protecţia mediului din cadrul acquis-ului impune statelor candidate să adopte o legislaţie-cadru, să accepte prevederile
convenţiilor internaţionale, să protejeze biodiversitatea, să adopte standardele privind produsele şi să ia masuri care să asigure reducerea poluării la nivel naţional,
transfrontalier şi global.”1
România, prin instituțiile abilitate, face progrese considerabile în direcția finanțării programelor și proiectelor dedicate mediului înconjurător. Instituțiile responsabile
pentru aceste programe și politici sunt Parlamentul României și Guvernul României, în special prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP). MMAP coordonează
direct strategiile de mediu prin inițierea și implementarea de măsuri specific. Prin multitudinea de direcții, departamente și servicii din cadrul MMAP dedicate mediului,
România asigură sustenabilitate politicilor și programelor dedicate biodiversității. O atenție deosebită este acordată și cercetării dedicate asigurării unui mediu înconjurător
sustenabil, prin instituțiile de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea Academiei Române, dar și în subordinea altor instituții, respectiv Institutul Naţional de CercetareDezvoltare pentru Protecția Mediului (INCDM - ICIM), Institutul Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare Marină Grigore Antipa (INCDM), Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare “Delta Dunării” (INCDD) şi Institutul Naţional de Meteorologie, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor, etc. Și alte ministere, cum
ar fi de exemplu Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, participă la dezvoltarea politicilor și programelor destinate protejării mediului
înconjurător. Instituțiile amintite colaborează permanent în vederea asigurării fondului legislativ aferent mediului înconjurător.
Taxonomia politicilor de mediu este complexă asigurând atât legislația aferentă mediului înconjurător, cât și pe cea dedicată finanțării proiectelor de mediu. La baza
strategiei naționale pentru protecția mediului se află câteva documente de maximă importanță, precum Planul Național de Acțiune 2016-2020 privind schimbările climatice2,
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă 2013-2020-2030, Ordonanța 195/2005 privind protecția mediului (cu modificările și completările ulterioare), Ordonanța
196/2005 privind fondul pentru mediu (cu modificările și completările ulterioare), Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice (cu
modificările și completările ulterioare), Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor (cu modificările și completările ulterioare), HG 1037/2010 privind deşeurile de
echipamente electrice şi electronice, HG 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum și alte programe și proiecte
strategice din domeniul socio-economic și educațional referitoare la mediu, etc.
http://educatiaazi.wgz.ro/
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2. Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, suport pentru mediu
Cele mai importante surse de finanțare pentru mediu sunt alocate prin fondurile structurale și de coeziune. În perioada de programare 2007-2013 acestea au fost
implementate sub denumirea de Programul Operațional Sectorial Mediu. În prezent, România aplică proiectele de mediu sub tutela Programului Operațional Infrastructura
Mare (POIM), care are drept ”obiectiv global dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării
premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de siguranță şi utilizare eficientă a resurselor naturale”3.
Prin cele șase axe prioritare destinate mediului, din totalul de opt aferente POIM, România demonstrează că a înțeles și aplică lecțiile de bună practică în domeniul mediului
încojurător. În perioada de programare 2014-2020, axele aferente mediului, schimbărilor climatice, enegieie curate și eficienței energetice sunt:
- Axa prioritară 3: ”Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, prin care se finanțează investițiile în sectorul deșeurilor. Prin
obiectivele acestei axe se urmărește ”reducerea numărului depozitelor neconforme şi creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România și reciclarea
deșeurilor”4.
- Axa prioritară 4: ”Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric”, care
finanțează investițiile privind ”protejarea și refacerea biodiversității și a solurilor și promovarea unor servicii ecosistemice, inclusiv prin Natura 2000 și de infrastructură
ecologică”4.
- Axa prioritară 5: ”Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor”, prin care se finanțează ”sprijinirea investițiilor pentru adaptarea la
schimbările climatice, inclusiv abordări bazate pe ecosistem”5.
- Axa prioritară 6: ”Promovarea energiei curate şi eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon”, care finanțează ”promovarea
producerii și distribuției de energie derivate din surse regenerabile”6.
- Axa prioritară 7: ”Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate”, prin care se finanțează ”sprijinirea eficienței
energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul
locuințelor”7.
- Axa prioritară 8: ”Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale”, care finanțează ”îmbunătățirea eficienței energetice și a
securității aprovizionării prin dezvoltarea unor sisteme inteligente de distribuție, stocare și transport al energiei și prin integrarea descentralizării producției de energie din
surse regenerabile”8.
3. Finanțarea reciclării corespunzătoare a deșeurilor neferoase
Finanțarea reciclării corespunzătoare a deșeurilor neferoase se face printr-o multitudine de fonduri și programe, în lucrarea de față POIM ocupând locul central.
POIM este un fond de provenință europeană, dar și la nivel național deșeurile reprezintă o problemă de finanțare. Guvernul României, prin ministerele enumerate anterior,
oferă finanțare pentru reciclarea deșeurilor, în speță a celor neferoase. Actorii din industria deșeurilor neferoase pot alege, din multitudinea axelor enumerate anterior, să
acceseze finanțarea proiectelor proprii prin intermediul obiectivului specific 3.1. din cadrul POIM, și anume ”Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea
gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România”. Pentru perioada 2014-2020 acest obiectiv strategic are alocată o sumă de aproximativ 351.857.279 Euro,
Comisia Europeană acoprind 299.078.687 de Euro și statul român 52.778.592 de Euro.
În România finanțarea din domeniul protecției mediului a crescut considerabil în ultimii ani. Necesitatea finanțării s-a impus ca urmare a dificultăților în colectarea,
depozitarea și reciclarea deșeurilor. Problema cea mai stringentă o reprezintă existența numeroaselor depozite necorespunzătoare. Conform Tratatului de Aderare, România
trebuie să reducă până în 2017 aproximativ 63 dintre acestea. Prin același document, România și-a mai asumat că, tot până în 2017 în raport cu 1995, va reduce cu 35%
cantităţile de deşeuri biodegradabile, adică cu aproximativ 1.680.000 tone. Rata de depozitare a deşeurilor municipale, de aproximativ 78,7%, excede rata din multe state
europene. De asemenea, rata de reciclare din deşeurile municipale este de 1,3%, iar ”gradul de conectare a populaţiei la serviciile de salubritate era de aproximativ 76% (90%
în mediul urban şi 59% în mediul rural) la nivelul anului 2012. Prin urmare, este necesară modernizarea infrastructurii existente și acoperirea colectării separate în toate
județele pentru a se îndeplini, pe de o parte, obiectivele stabilite în Directiva-cadru privind deșeurile și Directiva privind depozitele de deșeuri”9.
Pentru atingerea obiectivelor amintite mai sus, Comisia Europeană a impus următorii indicatori de program, care să fie atinși obligatoriu de către România: indicatori de
rezultat, respectiv cantitatea de deşeuri biodegradabile depozitată și rata de reciclare a deșeurilor menajere și similare, și indicatori de realizare imediată, respectiv deșeuri
solide: capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor, capacitate suplimentară de recuperare deşeurilor (exclusiv reciclare) și depozite de deșeuri neconforme închise/
reabilitate.
Proiectele din domeniul deșeurilor, în speță neferoase, trebuie să fie bine fazate, urmărindu-se consolidarea şi dezvoltarea sistemelor integrate de management al
deşeurilor. Proiectele trebuie să cuprindă un studiu de fezabilitate, actualizat în funcție de ultimele informații în domeniu; o analiză cost-beneficiu, care să ia în calcul cât mai
multe variabile pentru reducerea eventualelor riscuri și o analiză de impact asupra mediului, care să fie însoțită de acordul de mediu, avizul Natura 2000 și de autorizațiile de
construcție (dacă este cazul).
În cadrul acestor proiecte activitățile care sunt eligibile fac referire la5:
- implementarea sistemelor de colectare selectivă;
- construcţia de instalații de transfer și valorificare/tratare, inclusiv platforme de compostare şi unități de compostare individuală;
- construcţia de staţii sortare și de tratare mecano-biologică etc.;
- închiderea și reabilitarea de depozite neconforme, inclusiv a sistemului de colectare a levigatului, a sistemului de extragere a biogazului;
- deschiderea/extinderea de noi depozite;
- asistenţă pentru managementul proiectelor, supervizare și publicitate (inclusiv conştientizarea publicului);
- consolidarea capacităţii instituţionale a beneficiarilor în domeniul sistemelor integrate de management al deşeurilor, ca parte integrantă a proiectelor individuale
(întărirea capacității instituționale a beneficiarilor prin organizarea sesiunilor de instruire/training, inclusiv “on the job training” în sectorul de management integrat al
deșeurilor (studiu de fezabilitate, analiza cost beneficiu, evaluarea impactului asupra mediului, evaluarea aplicațiilor de finanțare, gestionarea nămolului, etc.
În cadrul aceleiași operațiuni statul roman acordă și un Ajutor de stat, care vine în întâmpinarea Deciziei Comisiei Europene din 20 decembrie 2011 privind aplicarea
articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public
http://educatiaazi.wgz.ro/
12/17

9/16/2016

Numarul Curent  Educatiaazi

Creaţivă
gratuit
propriul
site web
 construcţia
de staţii
sortare
și de tratare
mecanobiologică etc.;

Publicitate

Vara asta te relaxezi

Înscrieți Clubul Sportiv !

Pariori profesioniști

acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general (2012/21/UE).Oricare ar fi modalitatea de finanțare,
România mai are de realizat pași considerabili în direcția tratării corespunzătoare a deșeurilor, în speță neferoase. În consecință atragere tuturor sumelor din cadrul
Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 este imperios necesară.
Bibliografie:
1. Eugen Străuțiu (coord.) (2011), Politici și programe de mediu în România și în lume, Editura Universității Lucian Blaga din Sibiu, capitolul Iulia Crăciun, Politici de
mediu în România;
2. POAT 2007-2013 (2015), Planul Național de Acțiune 2016-2020 privind schimbările climatice – Versiunea 1, document realizat în cadrul Acordului pentru servicii de
asistență tehnică pentru „România: Programul privind schimbările climatice și creșterea economică cu emisii reduse de dioxid de carbon” finanțat prin Banca Internațională
pentru Reconstrucție și Dezvoltare
3. POIM 20142020 (2014), http://www.fonduriue.ro/poim2014;
4. Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (2014), Ghidul Solicitantului, Axa Prioritară 3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management
eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1: Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România;
5. Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (proiect, versiunea 2) Rezumat pentru cetăţeni, septembrie 2014;

Note:
Eugen Străuțiu (coord.) (2011), Politici și programe de mediu în România și în lume, Editura Universității Lucian Blaga din Sibiu, capitolul Iulia Crăciun, Politici de
mediu în România, p. 193; textul este prelucrat din volumul JoAnn Carmin, Stacy D. VanDeveer, Extinderea UE şi protecţia mediului. Schimbări instituţionale şi politici
de mediu în Europa Centrală şi de Est, Ed. ARC, Chişinău, 2009, p. 3
2 POAT 2007-2013 (2015), Planul Național de Acțiune 2016-2020 privind schimbările climatice – Versiunea 1, document realizat în cadrul Acordului pentru servicii de
asistență tehnică pentru „România: Programul privind schimbările climatice și creșterea economică cu emisii reduse de dioxid de carbon” finanțat prin Banca
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare
3,9 Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (proiect, versiunea 2) - Rezumat pentru cetăţeni, septembrie 2014
4,4,5,6,7,8 POIM 2014-2020 (2014), http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014
5 Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (2014), Ghidul Solicitantului, Axa Prioritară 3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management
eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1: Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în
România;http://www.fonduri-ue.ro/calendar-lansari/details/5/24/calendar-lans%C4%83ri-obiectivul-specific-3-1-reducerea-num%C4%83rului-depozitelor-neconforme%C5%9Fi-cre%C5%9Fterea-gradului-de-preg%C4%83tire-pentru-reciclare-a-de%C5%9Feurilor-%C3%AEn-rom%C3%A2nia

Balogh Gabriela Monica
email: gabrielanz@yahoo.co.nz
Liceul Tehnologic Nicolae Teclu, CopșaMică

DE LA TRADIȚIONAL LA MODERN
Rezumat: Societatea informatică reprezintă o nouă etapă a civilizației umane, un nou mod de viață calitativ superior care implică
folosirea intensivă a informației în toate sferele activității și existenței umane, cu un impact economic și social major.
Profesorul trăiește el însuși întro societate în schimbare, și astfel va trebui să se adapteze, să se acomodeze, să se perfecționeze continuu.
Folosirea calculatorului poate mări puterea de concentrare a elevului, încrederea în forțele proprii precum și respectul față de propriile sale
posibilități.
Cuvinte cheie: instruire, pași, inserare, fișier, program, viruși, calitate
Societatea informatică permite accesul larg la informație membrilor săi, oferă un nou mod de lucru și de cunoaștere, amplifică posibilitatea
globalizării economice și a creșterii coeziunii sociale.
Pornind de la ideea lui Seneca, „ nu pentru școală, ci pentru viață învățăm,” aș putea afirma că, școala se legitimează nu prin ceea ce face între
pereții ei, ci prin rezultatele ei în viață. În acest sens, trebuie să ne îndreptăm atenția asupra factorilor care influențează motivația elevului către
învățare și necesitatea de al situa în centrul activității de învățare și de formare a acestuia. Pentru ca învățarea să fie eficientă elevul trebuie să preia
controlul asupra propriei învățări și să o administreze, el este cel care își va spune ce, cum, unde și când să gândească.
O persoană care învață eficient are scopuri clare privitoare la ceea ce învață, are o gamă largă de strategii de învățare și știe când să le utilizeze,
folosește resursele disponibile în mod eficace, știe care îi sunt punctele forte și punctele slabe, înțelege procesul de învățare, își controlează
sentimentele în manieră adecvată, își asumă responsabilitatea pentru procesul lor de învățare, își planifică, își monitorizează, își evaluează și își
adaptează procesul de învățare. Această paradigmă nouă, caracterizată prin accentul pus pe învățare, pe construirea cunoașterii de către elev, pe
dezvoltarea de competențe noi, poate fi facilitată prin utilizarea adecvată a tehnologiei informației și comunicațiilor în procesul de predare –
învățare – evaluare. Introducerea calculatorului în școală nu trebuie să constituie un scop în sine, ci o modalitate de creștere a calității, a eficienței
învățării și predării. Folosirea calculatorului reprezintă o nouă strategie de lucru, un nou mod de concepere a instruirii și învățării, care îmbogățește
sistemul activităților didactice și prezintă importante valențe formative și informative. Calculatorul simulează procese și fenomene complexe pe care
http://educatiaazi.wgz.ro/
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proceselor și conceptelor abstracte, ilustrări ale proceselor și fenomenelor neobservate sau greu observabile din diferite motive, așezarea corpurilor
în spațiu, măsurători, ilustrarea problemelor.
Crearea unui document Word  La deschiderea aplicației Word se creează automat un document nou numit Document 1. Crearea unui
document nou se face prin una metodele următoare: clic pe butonul New aflat în partea stânga pe bara de butoane (același efect se obține dacă se
apasă simultan tastele Ctrl+N), selectând comanda New din meniul File se va deschide o fereastră nouă în care butonul Blank Document este
selectat automat; un clic pe butonul OK determină deschiderea unui document nou.
Salvarea unui fișier Word  De reținut că numele sub care este salvat un document nu poate conține niciunul din caracterele / . \ * < > : ; | ?
Închiderea unui document WordSe selectează FileClose sau Ctrl+F4 sau un clic pe butonul Close aflat în partea dreaptăsus a documentului.În
cazul în care sunt deschise mai multe documente se execută un clic pe meniul Fileî timp ce se ține tasta Shift apasată și din meniul derulant se alege
comanda Close All.
Deschiderea unui document word existent se poate face astfel: din meniul FileOpen sau Ctrl+O sau dacă este un document la care ai lucrat recent
sar putea găsi în partea de jos a meniului File.
Introducerea textului  În mod implicit la deschiderea aplicației Microsoft Word textul este inserat, pe măsură ce este introdus, începând de la
punctul de inserție spre dreapta și trece pe rândul următor în mod automat fără să se apese tasta Enter. Poate fi folosit și modul de scriere
Overwriting care înlocuiește caracterele existente, de la stânga la dreapta, pe măsură ce este introdus alt text. Modul Overwriting poate fi activat prin
apăsarea tastei Insert fie cu dubluclic cu mouseul pe butonul OVR aflat pe bara de stare. Atunci când modul de scriere este Insert, pe bara de stare
butonul OVR apare estompat (pe fond gri). În modul de scriere Insert textul va apărea pe măsură ce este introdus începând cu punctul de inserție
(de la stânga la dreapta). Dacă se dorește sa se completeze un text poziționați cursorul mouselui în locul dorit si executați clic pentru ca punctual
de inserție să fie mutat acolo unde se dorește să se facă adăugarea și după fixarea punctului de inserție se poate introduce textul.
În Microsoft Office Word este posibilă inserarea simbolurilor matematice în ecuații, astfel: în fila Inserare, în grupul Simboluri, faceți clic pe săgeata
de lângă Ecuații, apoi pe Inserare ecuație nouă, sub Instrument ecuație, pe fila Proiectare, din grupul Simboluri, faceți clic pe săgeata Mai multe,
faceți clic pe săgeata de lângă numele setului de simboluri, apoi faceți clic pe numele simbolului care doriți să se afișeze, faceți clic pe simbolul pe
care doriți săl inserați.
Scrierea unei ecuații  Pentru a scrie o ecuație, aveți posibilitatea să utilizați codurile de caracter Unicode și intrările AutoCorecție Matematică
pentru a înlocui un text cu simboluri. Pentru mai multe informații, consultați Inserarea unui simbol sau a unui caracter special. Când se tastează o
ecuație, Word efectuează conversia automată a ecuației întro ecuație formatată profesionist: în fila Inserare, în grupul Simboluri, faceți clic pe
săgeata de lângă Ecuații, apoi pe Inserare ecuație nouă, tastați ecuația.
Inserarea unei ecuații utilizate frecvent sau preformatate: în fila Inserare, în grupul Simboluri, faceți clic pe săgeata de lângă Ecuații, apoi faceți
clic pe ecuația dorită.
Adăugarea unei ecuații întro listă a ecuațiilor utilizate frecvent: selectați ecuația care doriți să fie adăugată, sub Instrument ecuație, pe fila
Proiectare, în grupul Instrumente, faceți clic pe Ecuație, apoi pe Salvare selecție în galeria Ecuații; în caseta de dialog Creare bloc component nou,
tastați un nume pentru ecuație; în lista Galerie, faceți clic pe Ecuații; selectați alte opțiuni dorite.
Inserarea unei structuri matematice utilizate frecvent: în fila Inserare, în grupul Simboluri, faceți clic pe săgeata de lângă Ecuații, apoi pe Inserare
ecuație nouă; sub Instrument ecuație, pe fila Proiectare, în grupul Structuri, faceți clic pe tipul de structură dorită, cum ar fi o fracție sau un radical,
apoi faceți clic pe structura dorită.Dacă structura conține substituenți, faceți clic pe substituenți și tastați numerele sau simbolurile dorite.
Substituenții de ecuație sunt casetele mici punctate dintro ecuație
Virușii informatici  Devirusarea calculatorului  Virusul informatic este, în general, un program care se instalează fără voia utilizatorului și
provoacă pagube atât în sistemul de operare cât și în elementele hardware ale computerului. Sunt viruși: hardware : sunt cei care afectează hard
discul, floppydiscul și memoria, software : afectează fișierele și programele aflate în memorie sau pe disc, inclusiv sistemul de operare sau
componentele acestuia. Câteva dintre efectele pe care le generează virușii software sunt: distrugerea unor fișiere; modificarea dimensiunii fișierelor;
ștergerea totală a informațiilor de pe disc, inclusiv formatarea acestuia; diverse efecte grafice/sonore inofensive; încetinirea vitezei de lucru a
calculatorului până la blocarea acestuia. Din păcate, Windowsul este un sistem de operare care este afectat de foarte mulți viruși creați de hakeri
care vor să folosească calculatorul altor persoane pentru fraudă, să fure informații private, sau vor să îndemne oamenii să cumpere un antivirus.
Devirusarea completă a unui sistem afectat nu este întotdeauna posibilă, dar de cele mai multe ori se pot obține rezultate satisfăcătoare. Din
fericire sunt multe programe antivirus și unelte cu care se poate realiza o devirusare întrun timp relativ scurt. De foarte multe ori utilizatorii nici
nu sunt conștienți că au calculatorul virusat. În aceste cazuri calculatorul găzduiește viruși care nu sunt activați, sau desfășoară activități care nu
produc simptome vizibile pe calculator. De exemplu simptomul de scăderea vitezei de răspuns a calculatorului. Acești viruși se mai numesc și botzi,
warmuri, spywaresi sunt administrați de la distanță de pe servere sparte sau private, unde hackeri au spart conturi de găzduire și șiau instalat
scripturile. O devirusare trebuie începută cu detectarea simptomelor. De foarte multe ori simptomele prezenței virușilor nu sunt observabile. Alteori
calculatorul aproape nici nu mai răspunde la comenzi din cauza virușilor. În acest caz nu se mai pune întrebarea dacă avem viruși sau nu, însă și în
aceste cazuri trebuie să detectăm unde și ce cauzează problema.
Pașii pe care ar trebui săi urmăm pentru a detecta problemele calculatorului sunt: închidem toate programele, inclusiv torrentul și Yahoo
http://educatiaazi.wgz.ro/
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Windows 7 va trebui să selectam Task menagerul dintrun meniu, după ce am apăsat CTRL+ALT+DEL, după ce am apăsat CTRL+ALT+DEL și a
apărut Task managerul, în interiorul ferestrei în care sa deschis, dăm click pe Performance. În această secțiune putem să ne uitam cât de mult este
folosit procesorul și cât din memorie este ocupată de Buffer. Este foarte important să închidem toate programele înainte de a porni Task Manager,
pentru că altfel nu ne vom putea face o imagine corectă a ceea ce consumă resursele calculatorului, adică să observăm dacă avem nevoie de o
devirusare sau nu. Deci închidem totul, și pornim Task Manager cu CTRL+ALT+DEL, dăm click pe Performance și ne uităm la CPU Usage. Dacă nu
avem calculatorul virusat atunci la CPU Usage ar trebui să observăm că procesorul este folosit între 0% si 2%. Când sare la 2% sau poate 3 – 4%, dar
în nici un caz nu mai mult, Task Managerul updatează datele și din cauza proceselor folosite în această activitate este folosit procesorul în acea
proporție. Dacă avem toate programele închise, și în Task Manager CPU Usage are o proporție mai mare de 2 – 5%, înseamnă că avem calculatorul
virusat! Cu alte cuvinte: Daca calculatorul nu lucrează nimic, numai Task Manager este pornit, atunci procesorul nu trebuie sa fie folosit întro
proporție mai mare de 2 – 5%. Dacă este folosit mai mult, atunci foarte probabil un virus folosește procesorul pentru ceva ce rulează în background.
Acest semn arată întrun mod evident dacă există un virus activ. Sar putea să se întâmple ca această procedura să nu arate adevărul în toate
cazurile, dar în 90% dintre cazuri așa se poate observa dacă e nevoie de o devirusare sau nu.Devirusarea se poate face: manual, cu antivirus, online.
Devirusare manuală  Dacă reușim să detectăm procesele virusate, sau virușii care se văd în Task manager, primul lucru pe care trebuie săl facem,
este să încercăm să omorâm procesele respective. Foarte probabil, nu vom reuși, dar chiar și dacă reușim, trebuie să le și ștergem de pe disc. O altă
situație foarte comună este când nu putem porni prin CTRL+ALT+DEL Task Managerul pentru că e blocat de un virus. În ambele cazuri cel mai
recomandat este să repornim calculatorul în Safe Mode. Ce înseamnă Safe Mode? Safe modul înseamnă pornirea Windowsului numai cu serviciile
necesare pentru rularea sistemului cu drepturi de administrator. Dar, înainte de a porni calculatorul în Safe Mode, trebuie să notăm undeva numele
proceselor care par a fi viruși, și să căutăm fișierele executabile în care sunt salvate. Este recomandat să căutăm și pe internet după numele virușilor,
sau proceselor, pentru că deseori se găsesc articole pentru anumiți viruși care descriu cum se face dezinfectarea lor. Deci, după ce am găsit procesul,
sau procesele care cauzează probleme, intrăm în Safe Mode, căutăm fișierele suspecte și le ștergem.
Devirusare cu antivirușiAntivirușii sunt programe care se instalează în calculator și sunt create special pentru:detectarea virușilor prin verificarea
conținutului fișierelor și semnalarea prezenței semnăturii unui virus cunoscut sau a unor secvențe suspecte în interiorul lor,dezinfectarea sau
ștergerea fișierelor infectate, prevenirea infectării prin supravegherea acțiunilor din memorie și semnalarea întâlnirii unor anumite acțiuni care ar
putea fi generate de existența în memorie a unui virus.
Devirusare onlineDevirusarea online este gratuită. Acest tip de devirusare nu poate să fie atât de puternică precum instalarea unui program
antivirus complet, însă de multe ori această procedură poate să fie foarte eficientă. Avantajul devirusării online este că nu trebuie să instalezi un
program complet și nici nu trebuie să ai un program pornit tot timpul. Deci, calculatorul nu pierde din viteză, iar dacă efectuezi această procedură
destul de des, atunci sunt șanse mari să reușești să ții sistemul curat. Sfaturi simple pentru evitarea virușilor: aveți grijă unde dați click, folosiți
ultima versiune de browser, nu vizitați situri pornografice și situri cu baze de date cu seriale și crackuri pentru programe, când downloadați de pe
torrent un program scanațil înainte de al instala, dacă cineva vă trimite ceva prin Yahoo Messenger, rugațil să vă trimită mai bine prin email, de
exemplu prin Yahoo Mail, de unde, când îl veți downloada fișierul va fi scanat automat, nu dați clickuri pe linkuri pe care le primiți de la persoane
necunoscute (pe care nu le aveți în lista de messenger sau nu le cunoașteți personal), actualizațivă sistemul (uptodate), adică folosiți ultima
versiune a fiecărui program, dacă se poate (nu doar a Windowsului).
Calculatorul este foarte util atât elevului cât și profesorului însă folosirea acestuia trebuie realizată astfel încât să îmbunătățească calitativ procesul
instructiveducativ, nu să îl îngreuneze. Acesta trebuie să fie pregătit pentru schimbări, să le întâmpine cu entuziasm nu cu frică și rezistență. Dacă
elevii sunt orientați cu încredere spre schimbare, ei vor simți nevoia de a fi instruiți cât mai bine pentru a face față noilor tipuri de profesii. Eșecul în
dezvoltarea capacității de a reacționa la schimbare poate atrage după sine pasivitatea și alienarea.
Fiecare cadru didactic ar trebui să valorifice potențialul educativ al Internetului, indiferent de forma de învățământ în care este implicat,
dezvoltând și stimulând abilitatea elevilor în utilizarea tehnicilor informatice actuale, pentru o mai bună informare și specializare în domeniile de
activitate de interes. Nu trebuie uitat faptul că perfecționarea actului învățării implică și perfecționarea celui care conduce procesul educației.
Principiul pedagogic ce trebuie să stea în fața dascălului este: „Nu trebuie să educăm copiii pentru ceea ce suntem noi azi, ci pentru ceea ce vor fi
ei mâine.” (Gheorghe Mihoc)

Costea Agnes Ildico
email: agnes_ildico@yahoo.com
Liceul Tehnologic pentru Transport Rutier Tîrnava

MANAGEMENTUL CALITĂŢII Gradul de însuşire a metodologiei 6 sigma
Rezumat: Sigma este un termen preluat din statistică, folosit cu scopul de a măsura variaţia unui proces faţă de specificaţii sau faţă de o altă
referinţă cum ar fi cerinţele consumatorului. Cu cât nivelul sigma este mai ridicat, cu atât procesul în cauză răspunde mai bine cerinţelor
consumatorului. Ţinta acestei metode este obținerea de produse şi procese fără defecte.
http://educatiaazi.wgz.ro/
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Cuvinte cheie: activități, criterii, cauze, diagramă, matrice, evaluare;
Reprezentanţii managementului instituției de învățământ: Liceul Tehnologic pentru Transport Rutier Tîrnava au organizat o şedinţă de
brainstorming cu scopul de a identifica problemele cu care sau confruntat în ultimul an .
Probleme importante

Echipa de îmbunătăţire care să ducă la îndeplinire misiunea trasată

Nr. crt.

Probleme alese

1.

Abandon

2.

Absenteism

3.

Violenţa

4.

Analfabetismul

5

Probleme materiale
Funcţia

Numărul de membrii

Director

1

cuprinde o serie paşi, grupați pe tipuri de activități: activități preliminare, identificarea tipurilor de
probleme existente în organizaţie, evaluarea problemelor existente în organizaţie, elaborarea

Profesori

10

criteriilor de selectare, întocmirea matricei de evaluare, identificarea problemei prioritare, defini

Părinţi

40

Elevi

20

rea problemei, trasarea misiunii, selectarea echipei, activități necesare, măsurare şi analiză, defi nirea
limitelor, identificarea cauzelor/diagrama cauzăefect pentru problema identificată, ponde rea

Consilier şcolar

Un proces de
îmbunătăţire şase sigma

cauzelor/diagrama Pareto, îmbunătăţirea, identificarea alternativelor, evaluarea alternativelor
/matricea de selectare a alternativelor, proiectarea/planificarea îmbunătăţirilor controlul/diagrama de
control, activități recomandate, multiplicarea rezultatelor, concluzii
Pentru

Probleme cu care se confruntă instituția școlară
1 Analfabetismul este o problemă cu care se confruntă aproape 40% din populaţia adultă

întocmirea matricei de

2. Deficitul de personal didactic calificat reprezintă o problemă cu care se confruntă multe unităţi de învăţământ din mediul rural

evaluare
au
identificate

3 Situează mediul rural întro poziţie defavorizată faţă de urban (gradul redus de echipare tehnicoedilitară, cantitatea şi calitatea
necorespunzătoare a infrastructurii sociale şi serviciilor, slabă dezvoltare a sistemelor de comunicaţii, starea necorespunzătoare

4. Nivelul redus de

a reţelei de transport, în special rutier, pauperizare accentuată a unor grupuri de populaţie)

instruire
5. Participarea redusă la educaţie a copiilor romi din zonele rurale
7.

6. Calitatea și cultura calității în instituția școlară

următoarele criterii:
cronicitateaproiectul
trebuie să corecteze o
problemă care apare

8. Probleme emotionale legate de scoala, cu care se

frecvent, nu una recentă;
durataproiectele trebuie

10. Una dintre cauzele abandonului şcolar o reprezintă problemele materiale

să aibă o durată mai mică

Prevenirea si combaterea violentei in scoala

pot confrunta copiii

9. Vârstă preşcolară şi şcolară mică

fost

de un an; urgenţa
proiectul este urgent dacă abordează probleme care fac organizaţia vulnerabilă în raport cu mediul extern; rezistenţa posibilă la schimbarealegem
proiectul care probabil va întâmpina cea mai redusă rezistenţă; problema trebuie să fie măsurabilăproiectul nu se demarează dacă nu se dispune de
datele necesare. Pentru evaluarea problemelor se vor acorda punctaje pe o scală de la 1 la 5 unde:
1 – problemă puţin importantă; 5 – problemă foarte importantă
Criteriile de selectare sunt ponderate în funcţie de importanţă

tricea de evaluare a problemelor

enteism

alfabetism

Cronicitatea

Durata

Urgenţa

Rezistenţa posibilă la Problema trebuie să fie

0,2

0,3

schimbare
0,1

măsurabilă
0,1

Total

0,3
5

3

5

2

1

2,4

5

3

5

2

1

2,4

5

3

5

2

1

2,4

5

3

5

2

1

2,4

5

3

5

2

1

2,4

blema prioritară

Abandonul şcolar

inirea problemei prioritare identificată
Abandonul şcolar reprezintă una din multiplele forme ale eşecului şcolar.

Noţiunea de eşec şcolar are conţinuturi diferite de la un sistem de învăţământ la altul, printre cele mai întâlnite
http://educatiaazi.wgz.ro/
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Creaţivă gratuit
propriul asite
web numărânduse: decalajul între potenţialul
Publicitate personal
Vara asta
relaxezi
suri, pe lângă abandonarea
prematură
şcolii,
şi terezultate,
ăsirea şcolii fără o calificare, dificultăţile individuale de învăţare, repetenţia şi analfabetismul, incapacitatea de a

Înscrieți Clubul Sportiv !

Pariori profesioniști

ge obiectivele pedagogice, eşecul la examenele finale etc. Se fac chiar diferenţieri între un eşec de tip cognitiv, care
eferă la neîndeplinirea obiectivelor stabilite, şi unul de tip necognitiv, care presupune inadaptarea copilului la

genţele mediului şcolar.
Noţiunea de abandon şcolar este folosită cu sensul de părăsire a sistemului de educaţie înainte de absolvirea

ăţământului obligatoriu – nivel care constituie centrul de interes al studiului  neluând în considerare elevii care au

olvit clasa a VIII fără promovarea examenului de capacitate, iar cea de neşcolarizare este utilizată cu referire la
iii în vârstă de şcolarizare (714 ani) care nu au frecventat niciodată şcoala.
Trasarea misiunii necesare pentru ameliorarea problemei definite

e mai semnificative, în acest sens, sunt următoarele:

NETA  Program privind educaţia tinerilor adulţi cu parcurs şcolar întrerupt promovează măsuri de ameliorarea a
telor abandonului şcolar.

A doua şansă – dezvoltă măsuri de integrare în sistemul de educaţie a tinerilor care au abandonat învăţământul
gatoriu în vederea completării educaţiei de bază şi asigurării unei minime pregătiri profesionale.Prevenirea şi

mbaterea abandonului şcolar – stimulează iniţiativele comunităţii în susţinerea educaţiei de bază pentru categorii
avorizate; ameliorarea activităţii de învăţământ prin crearea de facilităţi pentru transportul elevilor din mediul rural

i propune asigurarea condiţiilor de transport care să conducă la scăderea absenteismului, a abandonului şi a
articipării elevilor din zone defavorizate; sprijinirea elevilor ce provin din familii cu venituri reduse prin acordarea

rechizite şcolare – urmăreşte creşterea participării şcolare prin asigurarea de facilităţi pentru elevii săraci.

gramul naţional Hrana în şcoli – vizează asigurarea unei mese pentru toţi elevii din învăţământul obligatoriu;
urarea de şanse egale pentru copiii/tinerii aparţinând minorităţilor naţionale – promovează măsuri de asigurare a

diţiilor pentru
ularea învăţământului în limba maternă şi pentru studiul istoriei, culturii şi limbii materne. Aceste măsuri au în

ere ameliorarea cauzelor de natură socioeconomică ale absenteismului, abandonului şi neşcolarizării, care
rmină, conform studiilor efectuate, cele mai frecvente situaţii de neparticipare la educaţie.

Monitoare de calitate ieýine - Monitoare profesionale DELL super
pret Monitoare HP, Fujitsu, Eizo, Alienware
Descoperire în genetică! - A fost descoperită o substanţă care arde
grăsimile!
Publicitate

Servicii oferite de Webgarden
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