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Prof.univ.dr. Bogdan Murgescu:
„Societatea trebuie aºezatã pe valori
ºi pe cunoaºtere, pe care þi le dã istoria”
ªcoala nr. 2 ”Mihai Viteazul”
din Alexandria a fost gazda unei
întâlniri de lucru cu tema
”Probleme actuale ale istoriei”,
la care au participat profesori
de istorie din judeþul Teleorman.
În prezenþa reputatului istoric
prof.univ.dr. Bogdan Murgescu,
preºedintele Societãþii de
ªtiinþe Istorice (SSI) din
România, prof. dr. Bogdan
Teodorescu, vicepreºedintele
Societãþii de ªtiinþe Istorice din
România, inspectorului ºcolar
de specialitate Luminiþa Pinþur
ºi a actualului preºedinte al SSI
Teleorman, Gheorghe Vlad, au
fost identificate mai multe
dificultãþi întâmpinate de
dascãli în predarea acestei
materii.
Ales preºedinte al Societãþii
de ªtiinþe Istorice din România
în noiembrie 2011, Bogdan
Murgescu a recunoscut cã
istoria se confruntã cu multe
probleme. ”Suntem într-un efort
colectiv de a recoagula breasla
i s t o r i c i l o r. I s t o r i a e s t e

importantã pentru cã toatã
mintea oamenilor de astãzi este
modelatã dupã felul cum îºi
imagineazã cã ºtiu informaþii
despre trecut, care sunt
esenþiale pentru modelarea
minþii oamenilor, pentru felul
cum ajung sã-ºi conceapã
viitorul. Este esenþial sã
spunem cã dacã vrem sã avem
o societate mai bine aºezatã,
aceasta trebuie aºezatã pe
valori ºi pe cunoaºtere, pe care

þi le dã istoria. Eu cred cã
societatea noastrã de astãzi ºia neglijat în mare mãsurã istoria
ºi o neglijeazã prin scãderea
numãrului de ore, prin multe
disfuncþii ºi o lipsã de grijã
pentru sistemul de educaþie.
Societatea de astãzi suferã de
o dezarticulare a corpului civic,
de slãbiciune a valorilor ºi, din
acest punct de vedere, de o rea
conducere de ansamblu”, a
declarat Bogdan Murgescu.

La rândul sãu, revenind în
judeþul natal, Bogdan
Teodorescu ºi-a reamintit de
prima parte a vieþii, perioada
când locuia ºi profesa pe
m e l e a g u r i te l e o r m ã n e n e .
”Întorcându-mã în Teleorman e
ca ºi cum aº fi regãsit teritoriul
mirific al copilãriei, pentru cã
pânã la vârsta de 34 de ani am
învãþat, am profesat, am trãit
aici. Referindu-mã la tema de
astãzi, consider cã istoria a
primit în anii din urmã lovituri
grele ºi acestea s-au întors
împotriva celor care le-au
orchestrat, în sensul cã un
interes scãzut pentru istorie în
ºcoala preuniversitarã de toate
gradele a avut drept consecinþã
imediatã, între multe altele, ºi o
proastã guvernare”, a precizat
Bogdan Teodorescu.
Primul dintre profesorii de
istorie de la noi care a þinut sã-ºi
spunã OF-ul legat de
problemele pe care le
întâmplinã în acest domeniu a
fost Florin Iordãchiþã, de la

Ministerul Sãnãtãþii:

Dentiºtii pot avea cabinete mobile
pentru consultaþii în zonele izolate
Ministerul Sãnãtãþii (MS) dã
posibilitatea dentiºtilor, printr-un proiect
de ordin, sã aibã cabinete mobile pentru
intervenþii simple în zonele izolate, în
condiþiile scãderii numãrului de consultaþii
stomatologice de la 1,62 pe locuitor în
1998 la 0,35 în 2008.
Cabinetele mobile vor fi dotate cu
truse ce pot fi sterilizate ºi cu rampe de
acces pentru persoanele cu handicap, se
precizeazã în proiectul lansat marþi în
dezbatere publicã.
Proiectul de ordin reglementeazã
organizarea ºi funcþionarea cabinetelor
de medicinã dentarã, inclusiv a celor
mobile.
Potrivit referatului pentru aprobarea
proiectului de ordin, în prezent, acordarea
serviciilor de medicinã dentarã se
realizeazã la nivelul cabinetelor de
medicinã dentarã organizate ºi înfiinþate
la nivelul structurilor imobile.
În 2010, în România erau înregistraþi
12.990 de medici stomatologi, revenind
1.650 de locuitori la un medic stomatolog
ºi 6,1 stomatologi la 10.000 locuitori, se
mai precizeazã în referat.
Conform datelor disponibile la nivelul
Centrul Naþional pentru Organizarea ºi
Asigurarea Sistemului Informaþional ºi
Informatic în Domeniul Sãnãtãþii
(CNOASIIDS), tendinþa numãrului de
consultaþii ºi tratamente stomatologice în
România a fost una în continuã scãdere,
de la 1,09 consultaþii ºi tratamente pe
locuitor în 1970 la 1,62 în 1998, pentru a
ajunge, în 2008, la 0,35 consultaþii ºi
tratamente pe locuitor.

Populaþia din zonele rurale, precum ºi
cea din ariile administrativ teritoriale
defavorizate, nu au acces la servicii de
medicinã dentarã datoritã absenþei unor
unitãþi medicale autorizate, astfel fiind
necesarã parcurgerea unor distanþe mari
pentru obþinerea acestor servicii
medicale, se mai aratã referatul de
aprobare a ordinului.
În aceste condiþii, autoritãþile vor sã
permitã dentiºtilor sã aibã unitãþi mobile,
la care sã acorde consultaþii ºi tratamente
simple.
Potrivit proiectului, cabinetul de
medicinã dentarã propriu-zis, indiferent
de sistemul în care funcþioneazã (închis,
semideschis sau deschis), va avea
alocat, pentru fiecare unitate de lucru, un
spaþiu de minimum nouã metri pãtraþi,
respectiv ºase metri pãtraþi, dacã este
mobil.
Prin acest proiect, spun iniþiatorii, se
asigurã cadrul legal necesar pentru
îmbunãtãþirea accesului la consultaþii ºi
tratamente stomatologice în România ºi
dezvoltarea activitãþilor de profilaxie ºi de
educaþie pentru sãnãtate oralã.
"Cabinetele medicale ºi de medicinã
dentarã, inclusiv cabinetul mobil de
medicinã dentarã, pot asigura sterilizarea
instrumentarului, dispozitivelor ºi
materialelor sanitare, pe baza
contractelor încheiate cu unitãþi
specializate ºi autorizate în acest sens",
se mai aratã în proiect.
De asemenea, în toate unitãþile
dentare, inclusiv cele mobile, trebuie
respectate obligatoriu normele igienico-

sanitare.
Potrivit proiectului, unitãþile vor avea
asiguratã apa potabilã ºi racordare la
reþeaua de canalizare a localitãþii astfel
încât apele uzate sã nu producã poluarea
apei, aerului ºi solului.
Este necesarã, de asemenea, dotarea
cu instalaþii proprii de colectare, tratare ºi
evacuare a apelor uzate, astfel încât sã
nu se producã poluarea solului, a apei ºi a
aerului, ºi la cabinetele medicale din
localitãþile în care nu existã sisteme
publice de canalizare, dar ºi la cele
mobile. În plus, deºeurile rezultate în
urma activitãþilor medicale vor fi
colectate, depozitate, evacuate ºi
neutralizate conform prevederilor legale
în vigoare.
În cabinete va fi asigurat unui
microclimat corespunzãtor, luminã
naturalã ºi artificialã necesare
desfãºurãrii în condiþii optime a activitãþii
medicale ºi de medicinã dentarã.
Proiectul impune ºi asigurarea limitãrii
zgomotului sub normele admise ºi
asigurarea protecþiei antifonice eficiente
în interiorul ºi în afara cabinetelor. De
asemenea, cabinetele trebuie sã aibã
asigurate materiale pentru efectuarea
curãþeniei, dezinfectante, antiseptice ºi
decontaminante autorizate/înregistrate
de Comisia Naþionalã pentru Produse
Biocide.
"Personalul va avea echipament de
protecþie specific, în conformitate cu
legislaþia în vigoare, ºi va fi instruit
periodic privind precauþiile universale", se
mai aratã în proiect.

Colegiul Naþional ”Anghel
Saligny” din Roºiorii de Vede,
fost student al prof.univ.dr.
Bogdan Murgescu. ”Aº putea
identifica nenumãrate
probleme, dar le voi evoca pe
cele esenþiale. La clasa a XII-a,
programa nu are nicio logicã
pentru cã nu este cronologicã,
pe de o parte, iar la liceele de
profil tehnic, unde se face doar
o orã pe sãptãmânã este cu atât
mai grav pentru cã elevii nu pot
înþelege coerenþa
evenimentelor istorice
desfãºurate într-o cronologie ºi
este absurd sã sari de la o lecþie
de etnogenezã, la una despre
constituþiile României, dupã
care sã revii la Mihai Viteazul.
Altã problemã o avem la clasa a
IX-a. Nu putem începe istoria
de clasa a IX-a fãrã o lecþie
despre teoria evoluþiei omului”.
Acestea ºi alte disfuncþionalitãþi
ale modului în care se predã
aceastã materie în ºcoli au
fãcut obiectul întâlnirii de ieri.
Monica Vasilescu

Urmãrit naþional,
condamnat la 4 ani
închisoare pentru
furt calificat,
depistat de poliþiºtii
din oraºul Zimnicea
Poliþiºtii din oraºul Zimnicea au
depistat pe raza localitãþii pe M. Vasile,
de 29 de ani, din oraºul Azuga, judeþul
Prahova, urmãrit national, pe numele
cãruia judecãtorii din judeþul Giurgiu au
emis un mandat de executare a
pedepsei cu închisoarea.
Cel în cauzã este condamnat la 4
ani închisoare, pentru sãvârºirea
infracþiunii de furt calificat, pe raza
acestui judeþ.
Susnumitul a fost introdus în
Centrul de Reþinere ºi Arestare
Preventivã din cadrul I.P.J. Teleorman.

