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Cuprins: 

 

 Noutăți de la Ministerul Educației Naționale  

 Cum putem susține școala românească în vremea COVID-19 

 Apel de proiecte: Working Together to Improve Governance and Anticorruption 

 Pascal Bruckner - În spatele ușilor închise 

 2 aprilie - Ziua Internațională de conștientizare a autismului (World Autism Awareness 

Day)  

 

  

       
Noutăți  

 

 Ministerul Educației și Cercetării a lansat o platformă digitală pentru a 

veni în sprijinul cadrelor didactice 

 

Data publicării: Marţi, 24 Martie, 2020 

 

Ministerul Educației și Cercetării a lansat platforma Digital pe educred.ro 

(digital.educred.ro), un spațiu creat pentru toate cadrele didactice care doresc să valorifice 

noile tehnologii în activitățile de învățare cu elevii. Această platformă a fost dezvoltată de 

echipa proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” - CRED, cu 

sprijinul experților Institutului de Științe ale Educației (IȘE), în scopul susținerii cadrelor 

didactice și elevilor pentru continuarea învățării de acasă. 

 

În acest spațiu virtual - digital.educred.ro - sunt centralizate mai multe tipuri de resurse digitale și 

informații utile, în activitățile educaționale desfășurate. Toate resursele colectate pe platformă sunt 

gratuite. 

 

https://digital.educred.ro/
https://digital.educred.ro/


 

RENINCO - Buletin Informativ nr.13, anul 8, saptamana 30 martie – 6 aprilie 2020 

 

 

 

 

P
ag

e2
 

Cadrele didactice vor avea posibilitatea de a accesa resurse de învățare necesare pentru susținerea 

activităților la distanță cu elevii, instrumente digitale cu ajutorul cărora pot fi dezvoltate astfel de 

resurse, platforme de învățare colaborativă, adaptată contextului clasei de elevi (și resurselor de la 

nivel de școală), dar și instrumente utile de comunicare și colaborare la distanță, precum și 

comunități de învățare în care pot fi împărtășite experiențe și resurse cu alți colegi de disciplină. 

 

Platforma pusă la dispoziție de Ministerul Educației și Cercetării conține, de asemenea, o secțiune 

de Resurse Educaționale Deschise – RED, centralizate în secțiunea „Resurse ISE” a site-ului. 

Încurajăm cadrele didactice să se implice în acest efort de colaborare și sprijin, la nivel național, să 

împărtășească tuturor colegilor de breaslă resursele dezvoltate, prin completarea unui formular de 

încărcare, accesibil pe prima pagină a platformei. 
sursa: https://edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-lansat-o-platform%C4%83-

digital%C4%83-pentru-veni-%C3%AEn-sprijinul-cadrelor 

 

 

 Ministerul Educației și Cercetării a lansat un amplu proces de consultare publică 

pentru realizarea profilului de competențe ale cadrului didactic 

 

Data publicării: joi, 19 martie 2020 

 

Ministerul Educației și Cercetării a lansat un amplu proces de revizuire a modului în care se 

organizează în România pregătirea personalului didactic. Prima acțiune a acestui proces este 

aceea de realizare a profilului de competențe ale cadrului didactic, iar în acest sens, 

Ministerul Educației și Cercetării a realizat un chestionar pentru opinia publică. 

 

Ministerul Educației și Cercetării a propus, pentru anul universitar 2020-2021, bugetarea de locuri 

pentru programe-pilot de masterat didactic. Grupul de lucru format cu acest obiectiv va propune un 

profil de competențe ale cadrului didactic, astfel încât să poată fi structurat programul de pregătire 

profesională. 

Procesul de elaborare a acestui profil de competențe va cuprinde mai multe activități, printre care și 

o consultare publică a părților interesate, prin intermediul unui chestionar, disponibil în perioada 19 

martie - 5 aprilie 2020, aici: https://profilcd.questionpro.com 

 

În acest sens, Ministerul Educației și Cercetării invită toate persoanele interesate să completeze 

acest chestionar. 

Considerăm că opiniile fiecărui actor implicat în procesul educațional sunt importante și contăm pe 

un număr cât mai mare de răspunsuri pentru a înțelege cât mai bine așteptările din societatea 

românească.  

Răspunsul va fi anonim și va fi utilizat doar pentru demersul de cercetare realizat de Ministerul 

Educației și Cercetării. 
sursa: https://edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-lansat-un-amplu-proces-de-

consultare-public%C4%83-pentru-realizarea 

 

 

 Ministerul Educației și Cercetării inițiază demersurile privind selecția viitorilor 

membri CNATDCU (mandatul 2020-2024) 

Data publicării: luni, 16 martie 2020 

https://edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-lansat-o-platform%C4%83-digital%C4%83-pentru-veni-%C3%AEn-sprijinul-cadrelor
https://edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-lansat-o-platform%C4%83-digital%C4%83-pentru-veni-%C3%AEn-sprijinul-cadrelor
https://profilcd.questionpro.com/
https://edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-lansat-un-amplu-proces-de-consultare-public%C4%83-pentru-realizarea
https://edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-lansat-un-amplu-proces-de-consultare-public%C4%83-pentru-realizarea
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Având în vedere faptul că mandatul membrilor comisiilor de specialitate și ai Consiliului General al 

Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) 

încetează în data de 10 iunie 2020, Ministerul Educației şi Cercetării inițiază demersurile pentru 

selecția viitorilor membri CNATDCU - mandatul 2020-2024. 

Pentru asigurarea transparenţei şi calităţii procesului de selecţie a viitorilor membri, Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării a decis constituirea, pentru fiecare comisie de specialitate a CNATDCU, a 

câte unui Comitet de selecție ad hoc, fiecare format din 3-5 personalități. Dintre acestea, este 

preferabil ca una să aibă afiliere instituțională în afara României. Membrii comitetelor de selecție 

nu vor face parte din CNATDCU în mandatul 2020-2024. 

 

Comitetele de selecție, a căror componență va fi făcută publică, vor analiza aplicațiile încărcate pe 

platforma brainmap.ro pentru calitatea de membru al CNATDCU şi vor înainta Ministerului 

Educației și Cercetării lista cuprinzând propunerile pentru componența respectivei comisii de 

specialitate a CNATDCU. 

Facem precizarea că Academia Română, instituțiile de învățământ superior, cercetare științifică, 

cultură și sport pot face propuneri de membri în CNATDCU pentru mandatul 2020 - 2024, asumate 

prin completarea unor aplicații individuale. 

Aplicațiile individuale pentru calitatea de membru CNATDCU - mandatul 2020 - 2024 - se 

depun pe platforma brainmap.ro. Pentru deschiderea contului pe această platformă este necesară o 

adresă de e-mail și o parolă aleasă de utilizator. 

 

Apelul este deschis în perioada 18 martie - 30 aprilie 2020. 
Principiile care stau la baza selecției membrilor CNATDCU sunt: transparența, evitarea 

incompatibilităților și a conflictelor de interese, inclusiv a imixtiunii factorului politic, asigurarea 

reprezentativității profesionale și instituționale. 

 

Profilul membrilor CNATDCU trebuie să răspundă următoarelor cerinţe minimale: 
 experiență proprie de cercetare științifică, recunoscută la nivel național/internațional, 

dovedită și validată prin realizări specifice și prin îndeplinirea standardelor minimale 

naționale pentru abilitarea în domeniu; 

 disponibilitatea asumată de a activa în cadrul CNATDCU, implicit renunțând la activitatea 

în alte consilii consultative ale Ministerului Educației și Cercetării; 

 echilibru şi capacitate de analiză obiectivă; 

 integritate profesională. 

 

Nu sunt eligibili demnitarii şi membrii structurilor de conducere ale partidelor politice.  

Listele cuprinzând propunerile comitetelor de selecție vor fi făcute publice până în data de 20 mai 

2020. Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să transmită eventuale obiecții și sesizări 

argumentate pe adresa de e-mail dgis@edu.gov.ro 

După finalizarea termenului de consultare publică, din listele de propuneri întocmite de către 

comitetele de selecție, se numesc membrii Consiliului General și ai comisiilor de specialitate ale 

CNATDCU pentru mandatul 2020 - 2024, prin ordin al ministrului educației și cercetării. 
sursa: https://edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-ini%C8%9Biaz%C4%83-demersurile-

privind-selec%C8%9Bia-viitorilor-membri-cnatdcu 

 

 

https://www.brainmap.ro/
mailto:dgis@edu.gov.ro
https://edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-ini%C8%9Biaz%C4%83-demersurile-privind-selec%C8%9Bia-viitorilor-membri-cnatdcu
https://edu.ro/ministerul-educa%C8%9Biei-%C8%99i-cercet%C4%83rii-ini%C8%9Biaz%C4%83-demersurile-privind-selec%C8%9Bia-viitorilor-membri-cnatdcu
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 Cum putem susține școala românească în vremea COVID-19 

 

 Federația Coaliția pentru Educație salută eforturile 

directorilor, cadrelor didactice și părinților care fac posibilă continuarea procesului de 

învățare în această perioadă. 

 

“Dorim să mulțumim și să felicităm fiecare dascăl din România care în această perioadă de grea 

încercare și-a înțeles cu adevărat misiunea, s-a reinventat și a încercat să gestioneze, de la catedra 

din sufrageria sa, situația de urgență cu care ne confruntăm. Mulțumim părinților care au dedicat 

timp și au susținut dascălii, pe lângă grija de a nu-și pierde serviciul în fiecare zi din cele două 

săptămâni de când a fost luată decizia de închidere a școlilor. A fost o hotărâre curajoasă și luată 

la timpul potrivit”, transmite Coaliția pentru Educație. 

 

“Cu toții ne confruntăm în prezent cu o situație de urgență fără precedent, care ne afectează și pe 

fiecare dintre noi, în Coaliția pentru Educație, atât în viața profesională, cât și în cea personală. 

Pare a fi aproape imposibil să rămânem calmi și raționali în această atmosferă de nervozitate. 

Acest spirit de flexibilitate, deschidere spre învățare și responsabilitate față de misiunea de dascăl 

sau a celei de părinte va fi necesar și în următoarele săptămâni și, cu atât mai mult, în cazul 

consecințelor pe termen mai lung pe care va trebui să le gestionăm”, se precizează în comunicatul 

Coaliției. 

 

Coaliția pentru Educație salută inițiativa Ministerului de a nu îngheța anul, decizie care ar fi 

aruncat o întreagă generație în aer. Pentru a readuce sentimentul de calm în rândul copiilor și 

familiilor într-o perioadă care oricum este nesigură, este important să fie luate cu celeritate 

deciziile majore cu privire la situația elevilor din ani terminali și a examenelor aferente. 

Solicitarea noastră este ca aceste decizii să țina cont de faptul că majoritatea elevilor din 

medii dezavantajate nu au posibilitatea de continua învățarea în această perioadă. 

 

Coaliția pentru Educație apreciază eforturile de orientare către soluții care să facă posibilă învățarea 

la distanță prin platforme de e-learning, lecții video și alte resurse furnizate pe diferite canale. 

Salutăm, de asemenea, faptul că se încearcă asigurarea formării online a cadrelor didactice în 

utilizarea instrumentelor de învățare online. 

În același timp, Coaliția subliniază că este necesar ca toate școlile să fie sprijinite pentru ca procesul 

de învățare să continue, inclusiv pentru copiii fără acces la tehnologie. Opțiunile valabile pentru 

colegiile naționale din orașe mari nu sunt aplicabile în școlile din mediul rural. Ca atare, solicităm 

Ministerului Educației și Cercetării să vină cu soluții și scenarii alternative care să-i ia în 

considerare și pe copiii dezavantajați, mai ales că inechitățile sociale din sistem sunt accentuate pe 

timp de criză. 
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O mare parte dintre elevi care provin din mediul rural care dezavantajați din punct de vedere 

educațional, neavând acces la resurse de bază și nici la tehnologie, calculatoare sau telefoane mobile 

conectate la Internet. Reamintim că, potrivit testelor PISA 2018, elevii din mediul rural 

înregistrează rezultate ce îi plasează cu aproape un an în urma elevilor din mediul urban. Mai mult, 

rezultatele la evaluările naționale arată că elevii din mediul rural nu reușesc să realizeze sarcinile 

decât într-un procent foarte mic. Mai bine de 50% dintre elevii din mediul rural nu iau note peste 5 

la matematică la evaluarea națională. 

Având în vedere contextele diferite și varietatea resurselor disponibile, soluțiile trebuie să țină 

seama de nevoia de autonomie și de descentralizare, pentru ca măsurile ulterioare să fie pe măsura 

eforturilor depuse. Este un context în care “înfrățirea” sau “adoptarea” unei școli mai neajutorate ar 

putea ajuta în această perioadă. 

 

Ceea ce primează acum este siguranța și sănătatea populației și, de aceea, considerăm că este 

important ca directorii unităților de învățământ și cadrele didactice să-și exercite mai ales rolul de 

vectori de opinie în comunitate pentru a transmite părinților și elevilor mesaje legate de un 

comportament responsabil și să-i încurajeze să-și protejeze sănătatea și să-și mențină calmul. De 

aceea, este necesar să avem în vedere sănătatea și starea de bine a directorilor și cadrelor didactice, 

astfel încât să îi poată susține, la rândul lor, pe elevi și pe părinți. 

De aceea, în această situație de urgență, este necesar ca toate celelalte instituții care interacționează 

cu școlile să le acorde sprijin acestora și să vină cu o atitudine pozitivă, de susținere, care să 

înlocuiască abordarea tradițională, de control, care pune presiune suplimentară prin solicitare de 

hârtii/situații în termene nerezonabile. Este nevoie de un alt fel de atitudine din partea autorităților - 

una de empatie și sprijin, care să favorizeze echilibrul emoțional și procesul de învățare și nu de 

creare a unui stres suplimentar asupra personalului didactic. 

Putem folosi aceste timpuri pentru a conștientiza lecția pe care o avem cu toții de învățat/repetat, 

indiferent de vârstă și de rol, și care ține de cultivarea unor valori precum empatia, 

responsabilitatea, solidaritatea, răbdarea, recunoștința etc. De aceea, stabilirea unui cadru general cu 

obiective meta de învățare în această perioadă ar fi de ajutor pentru că este nerealist să ne așteptăm 

că învățarea online - ca soluție de criză - să țină ritmul cu învățarea la clasă. Coaliția pentru 

Educație consideră că învățarea online din această perioadă să fie văzută ca un mod de conectare al 

profesorilor cu elevii – fiecare copil are nevoie să fie văzut, apreciat, iar eforturile lui să fie validate 

-, de învățare recapitulativă și mai puțin de introducere de noțiuni noi. Mediul online poate fi unul 

propice și pentru alte activități de menținere a interesului pentru învățare și de reflecție asupra unor 

repere/valori, pentru că educația înseamnă mai mult decât conținut. 
sursa: stiriong, 26 martie 2020 

 

 

 Apel de proiecte: Working Together to Improve Governance and 

Anticorruption 

  Open Society Initiative for Europe anunță un apel pentru propuneri pentru 

susținerea actorilor societății civile care lucrează pentru a combate corupția, capturarea 
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statului și proasta guvernare, sub titlul „Working Together to Improve Governance and 

Anticorruption”. 

Sunt așteptate aplicații inițiate de organizațiile din societatea civilă urmărind creșterea transparenței, 

responsabilității și proceselor de participare publică, pentru consolidarea instituțiilor publice. Aceste 

inițiative ar trebui puse în aplicare în parteneriat cu instituțiile publice la nivel local, municipal, 

regional sau național. De asemenea, potențial (dar nu neapărat), este recomandat să fie 

implementate colaborând cu părțile interesate din mediul de afaceri / sectorul privat. Acestea ar 

trebui să abordeze provocările importante de guvernanță sau corupție și să pună în aplicare abordări 

practice și orientate către soluții pentru a îmbunătăți guvernanța instituțiilor publice și impactul 

acestora asupra cetățenilor. 

Apelul este deschis organizațiilor din România, Bulgaria, Slovacia, Ungaria, Cehia și Polonia. 

Proiectele vor avea o durată între 12 și 24 de luni, și un buget solicitat de maxim 60.000 USD. O 

organizație poate propune cel mult două proiecte. Aplicații vor fi depuse online, în limba engleză.  

 

Termenul pentru transmiterea proiectelor este 13 mai 2020. 

 

Pe 1 aprilie 2020, va fi organizat un webinar pentru a răspunde întrebărilor potențialilor aplicanți. 

Mai multe informații pe pagina finanțatorului:  

https://www.opensocietyfoundations.org/grants/working-together-to-improve-governance-

and-anticorruption 
sursa: stiriong, 25 martie 2020 

 

 

 În spatele ușilor închise – Pascal Bruckner 

 

  „Nefericirea oamenilor vine dintr-un singur lucru: nu 
știu să rămână liniștiți în camera lor” – iată ce spunea Pascal despre divertisment. Apoi: „Faptul că 

oamenilor le place atât de mult zgomotul și agitația face ca închisoarea să fie un supliciu oribil. Și 

ca plăcerea singurătății să fie un lucru de neînțeles.” Am putea să-i răspundem: necazul europenilor 

se trage tocmai din faptul că trebuie să rămână în camerele lor. Ceea ce ne amenință astăzi nu este 

atât virusul cât lipsa de acțiune, nu atât riscul de a ne îmbolnăvi cât acela de a muri de plictiseală. 

Orice ar zice Pascal, divertismentul este esențial, inutilitatea vitală, căci fără aceste intermitențe care 

fragmentează cotidianul, existența ar începe să semene cu o pedeapsă. 

Dar cum să-ți reorganizezi zilele până acum pigmentate de ieșiri, vizite la cafenea, perspective de 

vacanță și călătorii? Pentru mulți, conviețuirea permanentă cu partenerii de viață și cu copii de 

vârstă fragedă seamănă cu un coșmar. Prevăd deopotrivă multe nașteri, prunci Covid și numeroase 

https://www.opensocietyfoundations.org/grants/working-together-to-improve-governance-and-anticorruption
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/working-together-to-improve-governance-and-anticorruption
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divorțuri. Atât de puțin separă șarmul vieții comune de servitute! Iată, o lecție stranie: îndrăgostiții 

pot supraviețui războaielor, adulterului, disputelor, dar nu și izolării. Calmul cel plat este fatal 

pentru iubire. 

Epidemia este o încercare, dar nu toți o trăiesc în același mod. În vârful ierarhiei se poziționează 

tragedia și lupta: bolnavii aflați la reanimare, medicii, infirmierele care-i îngrijesc și care-și riscă 

propria viață, epuizați, furioși din cauza lipsurilor de orice fel – măști, paturi, aparate de respirat. 

Avem de-a face cu un sistem spitalicesc încolțit, care scârțâie din toate încheieturile, mai ales în 

sudul Europei, care a devenit un fel de lumea a treia a luxului. În aceeași situație se află „vârstnicii”, 

închiși în propria lor casă sau în azil, abandonați de familie, baricadați în Casa Morții și statistic 

destinați dispariției. După care vine majoritatea, supraviețuitorii care s-au vindecat, care au ieșit din 

spital: îi privim cu invidie, ei sunt cei care au traversat infernul. Mai jos, vin salariații care continuă 

să muncească până la epuizare, soldații, polițiștii care asigură securitatea pe riscul lor. Și, nu în 

ultimul rând, numeroasele tragedii, imposibilele înmormântări, funeraliile la repezeală, părinți și 

copii despărțiți de continente diferite. 

Ne vine apoi și nouă rândul: eu, voi, masa celor izolați. Există, sigur, o mare diferență între familiile 

blocate în 50 de mp cu prunci care urlă de-ți sparg urechile și care nu pot fi ținuți nicicum în frâu și 

cele care se răsfață în confortul vreunei reședințe de lux de 200 de mp, aflată pe vreo proprietate din 

care contemplă venirea primăverii, citind Proust sau Fitzgerald. O imagine care ne trimite în anii 

1914-1918: pe front, trupe de medici care se luptă cu prețul unor sacrificii incredibile, iar în spate 

mulțimea celor ascunși care se plâng și se vaită. Toți se află în război, chiar dacă majoritatea în 

papuci și pijama, grămadă pe Netflix sau Canal plus. 

Un autor elvețian mai puțin cunoscut, Henri Frédéric Amiel, a scris în secolul al XIX-lea un 

gigantic jurnal de peste 16 mii de pagini, un fel de monument al vidului absolut, în care fiecare zi e 

remarcabilă prin aceea că nu se întâmplă nimic. Veleitar maniac, autorul și-a petrecut tot timpul 

visând la cărțile pe care ar fi putut să le scrie și la femeile cu care ar fi putut să se căsătorească. 

Doar jurnalul pe care-l ținea minuțios i-a dat iluzia unei vieți pline. Amiel ne-a devenit maestru în 

acest moment, căci el a știut să-și ducă insignifianța la un nivel de neegalat. Jurnalul lui este un 

sanctuar de hârtie închinat unei noi divinități: nimicnicia. Stări, anecdote, penibile digestii, 

dificultăți respiratorii (iată, și el!), toate aceste lucruri mărunte sfârșesc prin a crea o poveste. 

Întrevăd în toamna acestui an un aflux de Jurnale de izolare care ne vor oferi maldăre de mici trăiri 

ridicate la rang de epopee. 

Iată-ne, asemenea lui Amiel, condamnați la înfiorătoarea datorie de a nu exista. Trăim vertiginoasa 

însoțire a recluziunii sterile cu moartea gurmandă, care zi de zi devorează noi victime. Oscilăm între 

dezinvoltură și panică, vinovați că trăim sănătoși la noi acasă, în timp ce tovarășii cad în jurul 

nostru, iar Moartea seceră. Fiecare zi este o colosală enciclopedie a neantului, singurele evenimente 

notorii fiind certitudinea de a face un duș, de a stabili meniul, de a face exerciții fizice, de a schimba 

locul fotoliului și de a ne suna apropiații pentru a-i încuraja. Ni se cere să devenim eroi ai extincției 

asemenea lui Oblomov, celebru personaj al literaturii ruse care manifestă o exorbitantă forță de 

inerție: refuză să se scoale dimineața și să se ridice din pat. Viața larvară devine o asceză, exact 

inversul isteriei consumiste sau romantice. Șaizeci și șapte de milioane de francezi sunt rugați să se 

convertească și să devină extremiști ai rutinei spre binele lor. Umanitatea este neajutorată, aflată la 

latitudinea unor viruși. 

„La revedere, Domnule, să rămânem solidari!” – îmi spune un vânzător. Solidari? Ori cuvintele nu 

au niciun sens, ori asta este o vorbă aiurea! Dimpotrivă, ni se cere să rămânem solitari, să evităm 

chiar și cel mai mic contact. În jargonul actual, a te arăta altruist înseamnă să fii cât se poate de 
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egoist, să devii culmea egoismului! Rămâi la tine acasă, respectă distanța de rigoare, poartă mască 

sau batistă la gură, pândește chiar și cea mai timidă prezență de pe străzile goale și evit-o de parcă 

ar fi ciumată… Asta este solidaritate? Covid 19 dă credit deplin celor două ipostaze care ne 

amenință, cea paranoică și cea ipohondră: suspiciunea față de ceilalți și suspiciunea față de propria 

persoană. Corpul tău adăpostește un inamic care te poate pune la pământ în orice clipă. Este firesc 

să te temi! De acum înainte, spirit civic înseamnă să te gândești doar la tine. Să mergi să-ți cumperi 

o pâine echivalează cu o expediție în jungla amazoniană, printre tornade și vipere. Vânzătorii îți 

înapoiază restul cu o privire piezișă. Să nu îndrăznești să tușești: toți se vor întoarce brusc, gata să te 

linșeze. Simplul fapt de a trece pragul propriei case, al propriului apartament este un pericol major.  

„Îmi împrumutați câinele dumneavoastră? Vi-l închiriez pentru o oră.” Ce vom face pentru a ucide 

monotonia, pentru a găsi un motiv să ieșim pe străzile astea goale, în care nu răsună decât pașii 

noștri? Tăcerea Parisului noaptea este înfiorătoare. Nici măcar un avion care să rupă monotonia sau 

o mașină care să claxoneze… Este stupefiant contrastul dintre natura care explodează de culoare în 

acest moment, care înflorește, și fețele trase ale trecătorilor. 

O lume a egoismului opac în care oamenii se intersectează fără să-și vorbească: aceeași situație ca 

în teatrul absurdului sau ca în acele filme de avangardă din anii ‘70, în care tinerii cultivați discutau 

la infinit despre incomunicabilitatea ființelor umane. Exact ca în peliculele distopice, gen Le Jour 

dʼaprès, Contagion, La Route, în care fiecare om care se profilează la orizont este un potențial 

ucigaș. La fel ca Roma sau Madrid, Parisul a devenit decorul unui film de groază, numai că 

monstrul de data aceasta ești chiar tu pentru vecinul tău, chiar el pentru tine. 

S-ar putea spune că prezentul și-a fabricat o boală după chipul și asemănarea sa: nu mai departe de 

ieri, ne feream de străini, astăzi ne temem de vecinul de palier. Am trecut de la agorafobie, spaima 

de spații mari, fără frontiere sau pază, la claustrofobie, sentimentul încarcerării acasă. Aceasta este 

lumea co-prezentă sieși, astăzi mai mult ca oricând, suntem pentru prima oară contemporani cu 

propriii noștri contemporani în timp real, cu cei din Iran, Argentina sau Coreea. Globalizarea 

pandemiei a luat locul comerțului global. 

Să relativizăm: nu este Ciuma neagră, nici Ocupația germană și cu atât mai puțin situația unui 

ostatic capturat de teroriști. Dar este provocarea noastră; și este inedită. Nu depinde de noi să 

învingem această boală, după cum nici să îi frânăm propagarea. În schimb, depinde de noi să 

rămânem la înălțimea a ceea ce va urma. Fiecare zi este o luptă discretă împotriva îndoielii și 

descurajării. Într-o astfel de situație excepțională este important să nu ne lăsăm la voia întâmplării, 

să ne purtăm „ca și cum”: să ne îmbrăcăm ca și cum viața socială ar continua, să ne aranjăm casa ca 

și cum am primi musafiri, să înfrumusețăm camerele, să pregătim mese somptuoase, pe scurt să ne 

ținem firea. 

Cu siguranță nu suntem egali în fața plictisului; unii îl omoară printr-o continuă distracție, alții se 

bazează pe el pentru a putea accede la o reverie fecundă: aceștia din urmă sunt aristocrații vieții 

interioare. O aristocrație care este, în principiu, deschisă oricui, care nu depinde nici de bogăție, nici 

de origine. Este o igienă a spiritului care ne forțează să descoperim în noi resursele necesare pentru 

a supraviețui. S-a schimbat percepția pe care o avem despre timp: nu mai este orientat către niciun 

scop, poate doar spre o improbabilă izbăvire. Nu mai există duminică, nici luni, fiecare zi seamănă 

cu oricare alta. Un prezent perpetuu. Pentru că boala, ceea ce ne amenință este un spectru al 

disoluției, o furtună de ore blegi. Fiecare dintre noi inventează o sumedenie de trucuri pentru a 

păcăli monotonia: unii își transformă livingul în sală de sport, balconul în pistă de alergare sau pur 

și simplu își instalează patul pe hol, ca să mai schimbe atmosfera. Alții își trimit poeme, fac schimb 

de melodii. Vedem chiar și cupluri făcând amor pe balcon pentru a sfida bunele maniere, în timp ce 
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pe partea cealaltă a străzii melomani improvizează arii de operă. Ne întrecem în ingeniozitate grație 

telefoanelor și filmulețelor video. Circulă mii de glume, unele dintre ele, trebuie să recunoaștem, 

de-a dreptul geniale în nonsensul lor. Istoricii vor relata mai târziu cum populații întregi au 

dezvoltat un fel de imunitate mentală la frică. Cum și-au construit o fortăreață interioară pentru a 

respinge suferința și a lasă să treacă doar frumusețea, talentul, umorul, insolitul – toate dovezi ale 

iubirii și prieteniei. Iată-ne constrânși să transformăm recluziunea într-o artă de a trăi, să convertim 

detenția în libertate. E o calamitate, dar e și o șansă. 

Text apărut în Le Monde și publicat în Republica cu sprijinul Editurii Trei, traducere de Magda 

Mărculescu, 27 martie 2020 

 
 2 aprilie - Ziua Internațională de conștientizare a autismului (World Autism 

Awareness Day)  

 

 

Toți pentru unul, unul pentru toți! 


