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Spirit tutelar al universitãþii noastre
Spirit deschis ºi constructiv, adevãratul fãuritor
al învãþãmântului românesc modern, reprezentant de
frunte al ºtiinþei ºi culturii naþionale, Spiru Haret a
fost ºi rãmâne, prin activitatea ºi opera sa, un
întemeietor ºi un creator de prestigiu, moºtenirea
sa spiritualã purtând peste generaþii imaginea sa
vie de patriot luminat. Spiru Haret a contribuit
hotãrâtor la împletirea destinului ºcolii cu acela al
întregii naþiuni. Fructuoasa lui activitate în sfera
învãþãmântului, ºtiinþei ºi culturii se constituie într-un
luminos model al intelectualului legat de popor,
animat de aspiraþiile ºi nevoile acestuia.
Încã de la înfiinþare, Universitatea Spiru Haret
ºi-a propus sã întruchipeze nobilele idei ºi speranþe
ale marelui înaintaº.
Aducându-i un profund omagiu, cadrele didactice
ºi studenþii Universitãþii noastre înþeleg sã-i urmeze
cu stãruinþã generoasele învãþãturi ºi îndemnuri.

naþionalã

Sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes naþional

Prof. univ. dr. Aurelian Gh. BONDREA
(Din cuvântarea rostitã la Sesiunea ªtiinþificã Omagialã
organizatã de Senatul Universitãþii Spiru Haret, februarie 2001)

MESAJUL

prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea,
cu prilejul sãrbãtorilor Crãciunului ºi ale Anului Nou
Cu prilejul sãrbãtorilor Crãciunului ºi ale Noului An, am onoarea ºi deosebita plãcere
ca, în numele Fundaþiei România de Mâine, al Universitãþii Spiru Haret, Televiziunii ºi
Radio-ului România de Mâine, precum ºi al Societãþii Naþionale Spiru Haret pentru
Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã, sã adresez studenþilor ºi masteranzilor haretiºti, cadrelor
didactice, oamenilor de ºtiinþã ºi culturã, întregului personal din instituþiile noastre,
telespectatorilor ºi radioascultãtorilor posturilor proprii de televiziune ºi radio, tuturor
celor care ne sunt alãturi ºi ne sprijinã în nobilele demersuri de a face din învãþãmânt,
ºtiinþã ºi culturã factori propulsori ai progresului României de azi ºi de mâine, calde
mulþumiri ºi cele mai sincere felicitãri pentru realizãrile obþinute în anul 2007, pentru
efortul, dãruirea ºi solidaritatea manifestate în atingerea generoaselor obiective care
ne animã pe toþi.
Permiteþi-mi, totodatã, sã vã transmit, pentru anul 2008, cele mai alese urãri de
sãnãtate, fericire ºi prosperitate, bucurii ºi depline succese în activitatea profesionalã
ºi în viaþa personalã, pace ºi liniºte în suflete.

La mulþi ani!

Prof. univ. dr. Aurelian Gh. BONDREA,
Preºedinte ºi Rector

Imagini din viaþa de zi cu zi
a universitãþii care poartã cu
cinste numele celui ce a rãmas
în istoria naþionalã, dãruind
acesteia viaþa ca exemplu
ºi numele ca epocã:

Spiru Haret
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În pleiada de personalitãþi
luminate ale istoriei naþionale, care
rãmân peste timp modele vii de
acþiune ºi îndemn constructiv la
acþiune în fiecare nouã epocã, un
loc aparte revine lui Spiru Haret.
Originalitatea ºi valoarea
contribuþiei sale la afirmarea
spiritualã ºi materialã a României
moderne îºi au izvorul în dãruirea
patrioticã pentru întemeierea ºcolii
naþionale, în militantismul inspirat al
unor miºcãri energice de ridicare
economicã ºi culturalã a populaþiei.
Meritele sale ca reformator social

în condiþiile româneºti ºi europene
ale secolului al XIX-lea ºi începutului
celui de-al XX-lea rãmân peste timp
un tezaur de învãþãminte. Esenþa ºi
perenitatea acestora constau în
considerarea cetãþeanului ca pivot
sau agent al vieþii sociale,
beneficiar al îmbunãtãþirii existenþei
ºi acþiunii oamenilor în contextul unui
necesar echilibru social al forþelor
generative ale civilizaþiei, pe care
o considera ca împlinindu-se prin
creºterea coordonatelor sociale
ale fiecãrui individ, ale grupurilor
sociale.

Acel care a lucrat atât de mult ºi
de bine pentru ridicarea ºi întãrirea
dumneavoastrã, a ºcoalei ºi þãrãnimii,
ºi cãruia îi datoraþi, în cea mai mare
mãsurã, puterea pe care o
reprezintã în opera de luminare a
poporului, este fostul ministru al
ºcoalelor, Spiru Haret.
ªi când vã vorbesc despre el, în
semn de respect, sculaþi-vã în picioare.

lucrat. Haret a fost unul din cei care
n-au vorbit, dar au muncit, care au lãsat
ceva în urma lor, unul, care prin
activitatea lui, a contribuit într-un chip
real la propãºirea acestei þãri ºi la
consolidarea întocmirii ei sociale.

Nicolae IORGA
Numele lui Spiru Haret se va
repeta mereu, fiindcã în þara aceasta,
în care mulþi au vorbit, dar puþini au

Vreme trece, vreme vine,
îngropând anul cel vechi ca pe o fiinþã
ºi nãscând altul nou ºi tânãr, conform
unei stranii ºi misterioase mitologii.
În unele zone ale României, în crucea
nopþii de Anul Nou, luminile se stingeau
simbolic în casele oamenilor, pentru
câteva clipe, vestind îngropãciunea
bãtrânului an. Noaptea care îngroapã
anul. Asta ne spun ºi versurile
coºbuciene: Noaptea asta-i noapte
sfântã. Aceastã tradiþie ruralã strãveche
vrea, parcã, sã ne aminteascã cine
suntem ºi de unde venim, pânã unde
merg rãdãcinile noastre ancestrale, în
mitologia Antichitãþii.
Acum, în atmosfera acestor zile
sãrbãtoreºti, când se contureazã mai bine
fiinþa în mijlocul Neantului
(Heidegger) sau Neantul în miezul
fiinþei (Sartre), se întrezãreºte, totuºi,
un sentiment (firav ºi discret) de
solidaritate, faþã în faþã cu Timpul
trecãtor care ne înfioarã, îndemnând la
meditaþie.
Din aceastã perspectivã, am putea fi
de acord cu aforismul ce înglobeazã un
mare adevãr, conform cãruia
Eternitatea devoreazã Timpul, timpul
devoreazã Viaþa, iar Viaþa se devoreazã
pe ea însãºi.
ªi, totuºi, cu optimismul care ne
caracterizeazã neamul, suntem datori sã
luptãm, sã biruim, atât cât se poate, în
confruntarea cu Destinul ºi legile
implacabile ale Firii, sã ne autoanalizãm
la bilanþul de Anul Nou, sã ne cunoaºtem,
dupã îndemnul lui Socrate de pe templul
lui Apollo: Cunoaºte-te pe tine însuþi,
sã ne înlãturãm scãderile morale care ne
nãpãdesc, sã muncim cu rãspundere, la
câmp, la ºcoalã, la Universitate, în
instituþiile de tot soiul, îndeplinind
îndemnul evanghelistului Luca:
Strãduiþi-vã sã intraþi prin poarta
strâmtã  Sã nu rãmânem la poarta
lumii civilizate, ca viþelul la poarta nouã.
E ceea ce face Universitatea Spiru
Haret, cu un spirit modern, democratic,
cu rigoare ºi exigenþã.

I.G. DUCA
Dl Spiru Haret poate avea astãzi
mulþumirea rarã, pe care o dã unui om
de muncã ºi talent, recunoaºterea
unanimã a meritelor ºi valorii sale.
Astfel de oameni sunt necesari
vieþii noastre publice nu numai pentru
acþiunea lor directã, dar ºi pentru

Anul care pleacã în Veºnicie duce cu
el ºi o parte din existenþa fiecãruia, cu
bucurii ºi tristeþi, cu împliniri ºi
neîmpliniri, cu speranþe ºi dezamãgiri, cu
deznãdejdi, dar cu robustã încredere în
anul care vine, în ciuda enigmelor din
zilele lui.
Omul e îndreptãþit la aceasta, pentru cã
dintre toate vieþuitoarele care aleargã pe
pãmânt, spintecã apele, zboarã în vãzduh,
are sentimentul tridimensional al Timpului
ºi pe mãsurã ce-ºi trãieºte clipa prezentã
ºi-ºi cucereºte viitorul, îºi recucereºte ºi
trecutul structurat în istorie. În istoria

Cele bune
sã se adune,
cele rele
sã se spele
adevãratã, nu în cea contrafãcutã de niºte
jalnici istorici mercenari, pretinºi elitiºti 
Istoria în care ni s-au sedimentat
credinþele, datinile, obiceiurile atât de
numeroase ºi semnificative, de la Anul
Nou,
toate
definindu-se
la
Welthanschaung-ul, felului specific de a
gândi, a munci ºi a se aºeza într-o ecuaþie
existenþialã cu Divinitatea, cu Timpul ºi
Spaþiul, cu Viaþa ºi Moartea, cu dorinþa lui
de a-ºi cunoaºte viitorul.
E semnificativ, în acest sens, obiceiul
de Anul Nou ºi de la Sf. Vasile  Sanvasiul,
când tinerii se strâng într-o casã în jurul
unei mese ºi pun sub numeroase farfurii
întinse tot felul de obiecte cu funcþie
simbolicã, dintre care ridicã trei, rând pe
rând, cei prezenþi.
Dacã sub farfuriile alese se aflã pâine,
viitorul partener  soþ sau soþie  va fi
bogat; dacã se aflã inel, oglindã, pieptene
etc., aflã alte date despre cel (cea) cu care
va vieþui.

Aceastã tezã exprimã, în esenþã,
concepþia sociologicã originalã a
haretismului, acea miºcare socialã de
amploare naþionalã iniþiatã ºi
promovatã de Spiru C. Haret, ctitor
al ºcolii moderne româneºti, creator
al unei teorii de mecanicã socialã,
matematicianul ºi sociologul care a
întrevãzut ºi întemeiat aplicarea
creatoare a matematicii la studiul
fenomenelor ºi proceselor sociale.
Prof. univ. dr. Aurelian Gh. BONDREA
(Din volumul Neoharetism
la începutul secolului XXI)

exemplul concret pe care-l
reprezintã în faþa tinerelor
generaþiuni, pentru autoritatea
izbândei lor, în numele muncii ºi
patriotismului.

Traian LALESCU
Haret fusese un izvor de apã
vie pentru þãrãnimea ºi luminãtorii
ei  învãþãtorii. M-am gândit sã fac o
fântânã arhaicã, stilizatã pentru una
din pieþele Bucureºtiului. O fântânã
realã, cu apã pentru cãlãtorii însetaþi.
ªi am scris pe ea «Fântâna lui Haret».

Constantin BRÂNCUªI

Obiceiul e mult felurit în alte regiuni
ale þãrii: Transilvania, Moldova,
Bucovina, Muntenia...
Sunt obiceiuri neîntâlnite la
popoarele din Apusul Europei, dar
prezente într-un fel sau altul la greci ºi
la popoarele slave.
Obiceiurile acestea, cu caracter
oracular, descifrãtoare ale viitorului, sunt
foarte numeroase ºi sugestive, capabile
sã contribuie la definirea portretului
nostru etnopsihologic, consolidat prin
veacuri maºtere ºi grele în spaþiul
mioritic.
La acest bilanþ imaginar trebuie sã
fim sinceri ºi sã mãrturisim cã datinile,
credinþele, superstiþiile, obiceiurile
populare cu rostiri atât de profunde,
decad tot mai mult în ridicole ºi penibile
chiciuri  cu funcþii mercantile.
E adevãrat, pe mulþi îi chinuie
sãrãcia, disperarea, bolile fãrã leac ºi fãrã
leacuri, foamea, indiferenþa faþã de ei a
celor îmbogãþiþi fulgerãtor...
Într-un anume fel, unitatea
proverbialã a neamului s-a cam zdrobit
ºi Anul Nou se pare cã ne gãseºte mai
dezbinaþi ca niciodatã. Ne gãseºte mai
egoiºti, mai lacomi, mai intoleranþi, mai
sãraci sufleteºte ºi, îndrãznesc sã zic, mai
rãi de la opincã, pânã la vlãdicã, de la
primarul unui sãtuc uitat de lume, dar
nu ºi de pãcate grele, pânã la cei mai
înalþi conducãtori.Bilanþul acesta virtual
ne aratã cã mulþi ºi-au pierdut Ruºinea
ºi Omenia.
Nu pot sã nu remarc faptul cã fastul
extern triumfã, dar virtuþile sufleteºti ...
împreunã cu datinile, credinþele, obiceiurile frumoase ºi semnificative odatã cu
tradiþionala omenie rãmân. De aceea,
sã ne urãm unii altora cu vorbele din
colinde ºi din Pluguºor:
Cele bune sã se adune,
Cele rele sã se spele.

Prof. univ. dr.
Ion Dodu BÃLAN
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În ziua de 13 decembrie 2007, a avut loc, la Lisabona, un eveniment de o importanþã crucialã pentru
destinul comunitãþii europene  semnarea Tratatului de reformã a Uniunii Europene.
Din partea þãrii noastre, membrã a Uniunii Europene, documentul comunitar a fost semnat de Preºedintele
României, Traian Bãsescu ºi ºeful guvernului, Cãlin Popescu Tãriceanu.
Actul semnãrii ºi, deci, însuºirii prevederilor acestui document, se constituie într-un moment istoric de
dimensiuni europene, ale cãrui efecte se vor resimþi, firesc, ºi în evoluþia þãrii noastre, în anii care urmeazã.
Conf. univ. dr. Radu Stancu, prin însemnãrile de mai jos, bogate în informaþii ºi riguros formulate, ne
ajutã sã înþelegem nu numai oportunitatea ºi însemnãtatea acestui document, dar ºi evoluþia gândirii politice,
a opþiunilor ºi demersurilor statelor membre ale Uniunii Europene, eforturile politice ºi diplomatice care
au fãcut posibilã realizarea consensului necesar pentru semnarea noului Tratat comunitar.
Tratatul de reformã a Uniunii Europene, cum deja s-a consacrat
ca denumire, se numeºte în realitate Tratat de modificare a
Tratatului privind Uniunea Europeanã ºi a Tratatului de instituire
a Comunitãþii Europene.
Prin urmare, acesta nu intrã în rândul tratatelor institutive, ci
al celor modificatoare.
Cu privire la importanþa lui, la locul lui în construcþia
comunitarã, nu poþi decât sã-þi pui întrebarea : Este Tratatul de
reformã un succes al construcþiei comunitare sau este doar
cosmetizarea eºecului Constituþiei pentru Europa.
Rãspunsul la aceastã întrebare este dat de analiza conþinutului
celor douã documente, dar ºi a contextului istoric al adoptãrii lor.
În evoluþia construcþiei europene au fost identificate mai multe
curente de gândire privind sensul ºi finalitatea ei. Amintim aici
doar principalele orientãri.
Funcþionalismul sectorial al lui Monnet, inspirat din
instituþionalismul juridic francez (integrarea funcþionalã) a stat
la baza realizãrii CECO ºi Euratom care au avut o abordare
sectorialã a cooperãrii. Tratatul CEE a vizat guvernarea tuturor
sectoarelor economice;
Interguvernamentaliºtii se pronunþã pentru cooperarea
interguvernamentalã. Acest curent a fost reprezentat ºi de fostul
preºedinte francez Charles de Gaulle care s-a exprimat în sensul
cã trebuie reorientat procesul de construcþie europeanã de la un
caracter supranaþional la unul interguvernamental. Era rãspunsul
la planul Fouchet (1961-1962) care avea ca obiectiv crearea unei
Uniuni a Statelor care sã aibã o politicã externã ºi de apãrare
comunã prin centralizarea instituþiilor comunitare. Ulterior, în
1965, în relaþia Franþei cu ceilalþi parteneri europeni s-a produs
criza numitã a scaunului gol. Charles de Gaulle a respins
propunerile instituþiilor comunitare vizând extinderea votului
majoritar în Consiliu, creºterea atribuþiilor bugetare ale
Parlamentului European ºi a propus ca majorarea cheltuielilor
Comunitãþii sã se facã din resurse proprii. Ca urmare, Franþa nu
ºi-a mai ocupat locul în Consiliu. Criza a încetat în 1966, în urma
compromisului de la Luxemburg prin care s-a decis cã, în cazul
în care sunt în joc interese foarte importante ale unui stat membru,
Consiliul va prelungi discuþiile pânã la ajungerea la un compromis
care poate fi adoptat în unanimitate;
Neofuncþionalismul având ca întemeiere teoreticã conceptul
spillover process. Este vorba de revãrsarea competenþelor
comunitare de la un domeniu la altul;
Federalismul interguvernamental ca metodã a construcþiei
europene în opoziþie cu metoda interguvernamentalã ºi într-o
anumitã continuitate cu funcþionalismul sectorial. Are la bazã
propunerea lui Joschka Fischer, ministru german de externe,
inspiratã din experienþa germanã a federalismului corporatist.
Printr-un discurs þinut în mai 2000, la Universitatea Humboldt
din Berlin, acesta a lansat o dezbatere europeanã privind trecerea
de la UE la Statele Unite ale Europei. Viza Tratatul instituþional
ºi Constituþia Europeanã, instituirea unui guvern unional ºi a unei
preºedinþii europene. Europa statelor naþiune urma sã fie
conciliatã cu Europa popoarelor, prin urmãtoarele mãsuri:
 realizarea unui parlament bicameral prin crearea a douã
camere care sã reprezinte naþiunile, actualul Parlament European
fiind un reprezentant al popoarelor;
 distribuirea competenþelor între cele trei nivele ale
administraþiei (europeanã, naþionalã, regionalã), în lipsa cãreia
nu putea exista o corectã aplicare a principiului subsidiaritãþii;
 adoptarea unei Constituþii Europene care sã includã ºi un
Catalog al drepturilor fundamentale ale cetãþenilor europeni1.
Rãspunsul francez la propunerea lui Fischer a fost dat prin
Hubert Vedrine care a apreciat propunerea ca fiind precipitatã,
arãtând, totodatã, cã Franþa nu a abandonat teza apãrãrii identitãþii
naþionale în construcþia europeanã ºi în procesul de integrare
europeanã. Franþa continua sã aibã o viziune suveranistã a statului,
iar modelul de Uniune dorit de Franþa era al unei Uniuni de state
faþã de Federaþia europeanã a lui Fischer2.
În acest context, preºedintele francez Chirac, în anul 2000,
aflat în faþa Parlamentului german, pãstrând unele dintre ideile
unanim acceptate de francezi, respectiv identitatea naþionalã,
refuzul realizãrii unui suprastat european, repartizarea mai clarã
a competenþelor, participarea Parlamentelor naþionale la activitatea
comunã, specificitatea instituþiilor europene, a trebuit sã accepte
ºi unele dintre ideile lui Fischer, fapt ce a permis deblocarea crizei
de proiect comunitar ºi apropierea extremelor federaliste ºi
interguvernamentale. În discursul rostit cu aceastã ocazie, deºi
a respins termenul de federal, a fost de acord cu Fischer în
douã direcþii importante:
 crearea unui grup pionier de state în jurul axei francogermane, care, ajutat de o instituþie nouã, Secretariatul General
al Cooperãrii Întãrite, trebuia sã ducã la capãt, începând cu 2001,
o accelerare a integrãrii în domeniile politicilor economice,
politicii externe ºi de securitate comunã, apãrãrii comune,
securitãþii interne;
 elaborarea unei Constituþii Europene care sã includã Carta
drepturilor fundamentale ale UE, sã facã o mai clarã distribuþie a
funcþiilor în UE ºi sã stabileascã limitele geografice ale acesteia3.
Acceptarea ideii necesitãþii adoptãrii unei Constituþii este în
favoarea federalismului pentru cã, în mod firesc, o constituþie
presupune a avea ºi un stat.
Putem aprecia, deci, cã evoluþia Uniunii Europene s-a fãcut
în douã direcþii:
 de la economic la politic, constând în evoluþia de la trei
comunitãþi economice iniþiale (CECO, CEE ºi Euratom) spre o
uniune cu competenþe lãrgite;
 de la naþional la federal, constând în existenþa unor instituþii
supranaþionale ºi în existenþa unei constituþii.
Totodatã, evoluþia a avut loc ºi în planul întinderii europene,
de la cele 6 state fondatoare la cei 27 membri în prezent.
Viaþa a dovedit cã adoptarea unei Constituþii pentru Europa nu
a fost cea mai fericitã soluþie. Cu atât mai mult cu cât Tratatul de
instituire a unei Constituiþii pentru Europa, adoptat la Consiliul
European de la Bruxelles din 17-18 iunie 2004 ºi semnat la Roma,
la 29 octombrie 2004, nu conþinea nici o soluþie de avarie. Nu s-a
prevãzut nimic cu privire la calea de urmat în situaþia în care unul
sau mai multe state membre îl resping. Încrederea în reuºita
proiectului a fost deplinã. Chiar ºi dupã apariþia semnelor de
respingere nu s-a decis nimic în acest sens. Cã încrederea în reuºitã
a fost totalã o dovedeºte ºi includerea în Tratatul de aderare a
Bulgariei ºi României a unei prevederi, potrivit cãreia, dacã aderarea
are loc dupã adoptarea Constituþiei, celor douã noi state membre li
se aplicã prevederile acesteia. Trecuserã deja doi ani de la semnarea
Tratatului de instituire a unei Constituþii pentru Europa.
La referendum, Franþa ºi Olanda au respins Constituþia pentru
Europa. Poziþia Franþei este explicabilã datã fiind consecvenþa sa
în pãstrarea atributelor de suveranitate. Evoluþia comunitarã în
direcþia adoptãrii unei Constituþii pãrea sã dea câºtig de cauzã
federalismului, direcþia fiind de la interguvernamental spre
integrat. Uniunea Europeanã tindea spre un nou statut, depãºind
formal categoria organizaþiilor internaþionale. Tratatul conferea

Constituþiei comunitare cadrul juridic unitar pentru exercitarea
unor competenþe ce þin mai degrabã de esenþa statului federal:
monedã unicã, buget provenit ºi din resurse proprii (existã, însã,
ºi contribuþii naþionale), control integrat la frontiere, o serie de
politici comune decise ºi gestionate direct de la Bruxelles, o
politicã externã comunã (cu limitele ei), înfiinþarea parchetului
european, a jandarmeriei europene, a poliþiei europene de
frontierã, precum ºi atribuþii, deocamdatã embrionare, în domenii
ca apãrarea ºi securitatea4.
La nici trei ani de la semnarea Tratatului de instituire a unei
Constituþii pentru Europa, concluzia eºecului era clarã. Statele
care încã nu se pronunþaserã asupra lui au preferat sã se opreascã.
ªi de data aceasta Germania, cãreia, potrivit algoritmului, i-a
revenit dubla preºedinþie a celor douã consilii (Consiliul European
ºi Consiliul de Miniºtri al U.E.) în semestrul I al anului 2007, în
calitatea ei de premotoare a ideii de Constituþie, a preluat iniþiativa
salvãrii de la eºec a ideii de reformare a Uniunii Europene.
În Declaraþia din 25 martie 2007 de la Berlin, cu ocazia
aniversãrii a cinzeci de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma,

instituþiile ei ºi transmit astfel un semnal greºit opiniei publice.
Parlamentul mai regretã bunãvoinþa ºi curajul politic tot mai
scãzute ale reprezentanþilor statelor membre ºi îºi exprimã
îngrijorarea cu privire la evoluþia atitudinilor opuse ideilor
europene de solidaritate ºi integrare.
Îngrijorarea degajatã din aceastã Rezoluþie a Parlamentului
European ºi argumentele pe care se sprijinã, genereazã fireasca
întrebare: de ce a cãzut Constituþia pentru Europa ?
Rãspunsul nu poate fi dat decât analizând schimbãrile pe care
le propune Tratatul de reformã.
Un prim aspect de abordat legat de Tratatul de reformã, este
cel al naturii juridice a acestuia. Mandatul C.I.G. precizeazã clar
cã este un tratat de modificare a tratatelor existente, respectiv a
Tratatului privind Uniunea Europeanã (TUE) care îºi va pãstra
titulatura ºi a Tratatului de instituire a Comunitãþii Europene
(TCE) care se va numi Tratatul privind funcþionarea Uniunii.
Uniunea are personalitate juridicã unicã, înlocuieºte
Comunitatea ºi îi succede acesteia. Se renunþã astfel la conceptul
constituþional care consta în abrogarea tuturor tratatelor existente
ºi înlocuirea cu un text unic intitulat Constituþie.
Cele douã tratate, rãmase în vigoare, nu vor avea un caracter
constituþional.
De aici rezultã un prim rãspuns al eºecului Constituþiei care
este de fapt un eºec al curentului federalist interguvernamental.
Constituþia este legea fundamentalã a unui stat. Respingerea
Tratatului constituþional este semnul clar al respingerii
federalizãrii Europei prin realizarea Statelor Unite ale Europei ºi
pierderii suveranitãþii statelor membre. Popoarele Europei nu sunt
pregãtite pentru acest pas ºi reprezentanþii statelor membre, aºa
cum constata Parlamentul European, ºi-au pierdut curajul politic
de a înainta în aceastã direcþie.
Încã un argument în susþinerea rãspunsului de mai înainte îl
constituie renunþarea la denumirile de lege ºi lege cadru,
propuse prin Tratatul Constituþional, la supremaþia dreptului
comunitar ºi eliminarea oricãrui articol care sã facã referire la
simbolurile U.E. precum steagul, imnul sau deviza.

Semnificaþia ºi perspectivele
deschise de
TRATATUL DE REFORMÃ
A UNIUNII EUROPENE
Conf.univ.dr. Radu STANCU

Referitor la delimitarea competenþelor, Tratatul prevede cã Uniunea acþioneazã numai în
limita competenþelor care îi sunt conferite de statele membre prin vot. Conform art.4 din
TUE, care înlocuieºte prin renumerotare art.3, orice altã competenþã neatribuitã Uniunii
prin tratate, aparþine statelor membre. Redactarea în continuare a art.4 susþine ideea de bazã
a Uniunii privind cedarea unor atribute ale suveranitãþii cãtre Uniune care respectã egalitatea
statelor membre în faþa tratatelor, precum ºi identitatea lor naþionalã, inerentã structurilor
lor fundamentale politice ºi constituþionale, inclusiv în ceea ce priveºte autonomia localã ºi
regionalã. Aceasta respectã funcþiile esenþiale ale statului, ºi, în special, cele care au ca
obiect asigurarea integritãþii sale teritoriale, menþinerea ordinii publice ºi apãrarea securitãþii
naþionale. În special, securitatea naþionalã rãmâne responsabilitatea exclusivã a fiecãrui
stat membru.
s-a subliniat cã Uniunea Europeanã este rãspunsul la provocãrile
majore care depãºesc graniþele naþionale. Cã acest model
european îmbinã succesul economic cu responsabilitatea socialã.
Piaþa comunã ºi moneda euro ne fac puternici. Astfel, putem
modela, în funcþie de valorile noastre, interdependenþa tot mai
accentuatã a economiei globale ºi concurenþa tot mai mare de pe
pieþele internaþionale. Bogãþia Europei stã în cunoºtinþele ºi
capacitatea cetãþenilor sãi. Acestea reprezintã cheia creºterii
economice, a ocupãrii forþei de muncã ºi a coeziunii sociale. ( .)
Istoria noastrã ne aminteºte cã trebuie sã protejãm aceastã
unificare pentru binele generaþiilor viitoare. Concluzia finalã a
Declaraþiei de la Berlin a fost cã trebuie sã reînnoim mereu forma
politicã a Europei pentru a þine pasul cu vremurile ºi cã Uniunea
Europeanã trebuie aºezatã pe noi baze comune înainte de alegerile
parlamentare europene din 2009.
În Rezoluþia Parlamentului European din 11 iulie 2007 privind
convocarea Conferinþei interguvernamentale (CIG) s-a arãtat
textual cã Parlamentul regretã o serie de elemente importante cu
privire la care se convenise deja la Conferinþa interguvernamentalã
din 2004, cu privire la Constituþie, ºi anume: ideea unui singur
tratat constituþional, simbolurile Uniunii, o denumire inteligibilã
a actelor juridice ale Uniunii, o declaraþie clarã privind prioritatea
dreptului Uniunii ºi definirea U.E. ca Uniune a cetãþenilor ºi
statelor, precum ºi o întârziere prelungitã în introducerea altora.
S-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul cã mandatul permite
acordarea unui numãr sporit de derogãri pentru unele state
membre, de naturã sã ducã la slãbirea coeziunii Uniunii. Cã
anumite schimbãri în elaborare, în comparaþie cu Tratatul
constituþional, dau impresia unei neîncrederi faþã de Uniune ºi

România a semnat primul document
european în calitate de stat membru cu
drepturi depline al UE.
Premierul Tãriceanu vrea ca România sã
fie printre primele state care sã ratifice, anul
viitor, Tratatul.
JOSÉ MANUEL DURAO BARROSO

Preºedinte al Comisiei Europene:
Prin noul tratat se naºte o Europã
lãrgitã la 27 de state membre reunificate
prin libertate ºi prin democraþie.
Parlamentele naþionale vor putea cere de
acum executivului comunitar reexaminarea
propunerilor legislative.

Pentru actele normative comunitare se pãstreazã în continuare
denumirile de regulamente, directive ºi decizii. Termenul
de lege este specific pentru actele normative ale unui stat. Uniunea
nefiind un stat, ci o asociere internaþionalã unicã în felul sãu, trebuia
sã se particularizeze ºi prin denumirea actelor normative pe care le
adoptã sau emite. Dintre toate, cea mai gravã pentru evoluþia
construcþiei europene este renunþarea la simbolurile Uniunii care
arãtau dorinþa clarã de unitate, renunþare care nu poate fi acoperitã
de personalitatea juridicã unicã pe care Uniunea o pãstreazã.
Un al doilea rãspuns îl gãsim în elementele de noutate aduse
de C.I.G. 2004 care au fost încorporate în Tratatul constituþional
ºi care urmeazã sã fie incluse cu modificãri în TUE ºi Tratatul
privind funcþionarea Uniunii. Aceste elemente privesc în principal
delimitarea competenþelor care revin U.E. ºi statelor membre,
natura specificã a PESC, rolul consolidat al parlamentelor
naþionale, caracterul atribuit Cartei drepturilor fundamentale,
crearea mecanismelor de cooperare judiciarã, poliþieneascã, în
materie penalã, care sã permitã statelor sã avanseze în privinþa
unui act specific.
Referitor la delimitarea competenþelor, Tratatul prevede cã
Uniunea acþioneazã numai în limita competenþelor care îi sunt
conferite de statele membre prin vot. Conform art.4 din TUE,
care înlocuieºte prin renumerotare art.3, orice altã competenþã
neatribuitã Uniunii prin tratate, aparþine statelor membre.
Redactarea în continuare a art.4 susþine ideea de bazã a Uniunii
privind cedarea unor atribute ale suveranitãþii cãtre Uniune care
respectã egalitatea statelor membre în faþa tratatelor, precum
ºi identitatea lor naþionalã, inerentã structurilor lor fundamentale,
politice ºi constituþionale, inclusiv în ceea ce priveºte autonomia
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localã ºi regionalã. Aceasta respectã funcþiile esenþiale ale
statului, ºi în special cele care au ca obiect asigurarea integritãþii
sale teritoriale, menþinerea ordinii publice ºi apãrarea securitãþii
naþionale. În special, securitatea naþionalã rãmâne
responsabilitatea exclusivã a fiecãrui stat membru.
În Tratatul constituþional la art.1.1 se prevedea cã Uniunea
coordoneazã politicile statelor membre care au drept scop
atingerea obiectivelor comune ºi exercitã în manierã comunitarã
competenþele pe care acestea i le atribuie.
Art.5 din TUE reformat prevede cã delimitarea competenþelor
Uniunii este reglementatã de principiul atribuirii, iar exercitarea
lor este reglementatã de principiul subsidiaritãþii ºi
proporþionalitãþii. Nu este o întâmplãtoare sau nesemnificativã
schimbare de nuanþã aceastã renunþare la sintagma, manierã
comunitarã, chiar dacã în TCE reformat, devenit Tratatul privind
funcþionarea U.E., se pãstreazã aceleaºi domenii de competenþã
exclusivã, de competenþã partajatã, de competenþã pentru a
desfãºura acþiuni de sprijinire, de coordonare sau completare a
acþiunilor statelor membre cu cele care erau prevãzute în Tratatul
constituþional.
Pe acest fond s-au produs schimbãri ºi în raporturile dintre
Parlamentul European ºi Consiliu, în direcþia punerii lor pe picior
de egalitate prin extinderea codeciziei la 50 de domenii, printre
care libertatea, securitatea, justiþia, bugetul U.E. ºi acordurile
internaþionale.
Fãrã a aduce atingere competenþelor instituþiilor Uniunii,
parlamentele naþionale vor monitoriza modul în care se respectã
principiul subsidiaritãþii. Astfel s-a convenit un Protocol (nr.1),
anexã la Tratat, privind rolul parlamentelor naþionale în cadrul
Uniunii Europene. Potrivit Tratatului ºi Protocolului, Comisia
transmite parlamentelor naþionale o serie de documente de
consultare (cãrþi verzi, cãrþi albe ºi comunicãri), programele
legislative anuale, alte instrumente de programare legislativã sau
de strategie politicã.
La fel ºi proiectele legislative înaintate de Parlamentul
European se transmit parlamentelor naþionale, iar cele înaintate
de un grup de state membre, de Curtea de Justiþie, de Banca
Centralã Europeanã sau de Banca Europeanã de Investiþii se
transmit de cãtre Consiliu parlamentelor naþionale.
Câºtigul în favoarea parlamentelor naþionale nu îl constituie
aceastã informare, ci competenþele de intervenþie în activitatea
legislativã instituite în favoarea acestora, care au semnificaþia
unei noi retrageri a curentului federalist.
Tratatul constituþional nu prevedea nimic în acest sens.
Tratatul de reformã prevede cã parlamentele naþionale pot adresa
preºedinþilor Parlamentului European, al Consiliului sau Comisiei
un aviz motivat privind conformitatea unui proiect de act legislativ
cu principiul subsidiaritãþii. Tratatul prevede ºi termene de
formulare a avizelor, regula fiind 8 sãptãmâni, iar excepþia, pentru
situaþii de urgenþã, termene mai scurte.
În ce priveºte efectul avizelor, modificãrile prevãd cã
Parlamentul European, Consiliul ºi Comisia þin seama de avizele
motivate adresate de parlamentele naþionale sau de o camerã a
oricãrui parlament naþional. Fiecare parlament naþional dispune
de douã voturi, în cazul celor bicamerale, acestea fiind distribuite
câte un vot pentru fiecare camerã. Dacã cel puþin o treime din
voturile parlamentelor naþionale constituie avize, în sensul cã un
proiect legislativ nu respectã regimul subsidiaritãþii, proiectul
trebuie reanalizat. Acest prag este coborât la o pãtrime în cazul în
care proiectul legislativ priveºte spaþiul de libertate, securitate ºi
justiþie.
Aceeaºi procedurã se aplicã ºi în cazul proiectelor de acte
legislative înaintate de un grup de state membre, de Curtea de
Justiþie, de Banca Centralã Europeanã sau Banca Europeanã.
Dacã în urma reanalizãrii proiectului de act legislativ, se decide
de cãtre Comisie, sau oricare din instituþiile arãtate, ori grupul de
state decid menþinerea propunerii, se emite un aviz motivat care
se înainteazã organului legislativ pentru a fi luat în considerare
în cadrul procedurii legislative.
Parlamentele naþionale au dobândit competenþã ºi în
procedurile de revizuire a tratatelor. De asemenea, ele iau notã
de cererile de aderare ºi participã la cooperarea interparlamentarã
cu Parlamentul European.
Un alt aspect de noutate care reflectã sporirea caracterului
democratic al Uniunii este ºi introducerea prevederii potrivit cãreia
la iniþiativa a cel puþin un milion de cetãþeni ai Uniunii,
resortisanþi ai unui numãr semnificativ de state membre, Comisia
poate fi invitatã sã prezinte, în limita atribuþiilor sale, o propunere
corespunzãtoare în materia în care aceºti cetãþeni considerã cã
este necesar un act juridic al Uniunii, în vederea punerii în aplicare
a tratatelor.
În economia acestui demers, a face o prezentare exhaustivã a
modificãrilor unui Tratat de peste 150 de pagini nu este posibil.
Sunt multe alte modificãri din care rezultã o oprire în dorinþa
federalizãrii prin crearea Statelor Unite ale Europei. Dar în
rezoluþia Parlamentului European privind Conferinþa
interguvernamentalã pentru Tratatul de reformã, la pct.21, acesta
îºi anunþã hotãrârea fermã de a prezenta, dupã alegerile din 2009,
noi propuneri cu privire la un alt acord constituþional privind
Uniunea, în conformitate cu clauza privind revizuirea tratatului,
þinând cont de faptul cã Uniunea Europeanã este un proiect
comun, care este în permanenþã reînnoit.
Rezultã cu claritate cã este o oprire temporarã, nu o retragere
ºi nici o renunþare la ideea federalizãrii.
ªi atunci, revenind la întrebarea iniþialã, dacã Tratatul de
reformã este un succes al construcþiei comunitare sau este doar
cosmetizarea eºecului Constituþiei pentru Europa, rãspunsul este
cã, deocamdatã, reprezintã un compromis înþelept pentru cã sunt
consolidate valori fundamentale, clarificate probleme cheie ºi sunt
aplanate temeri constante.
1
Iordan Gheorghe Bãrbulescu, UE de la naþional la federal, Ed.
Tritonic, Bucureºti, 2005, p. 20.
2
Vedrine, Reponses a Joschka Fischer, Le Monde, 11.06.2000, apud
Iordan Gheorghe Bãrbulescu, op. cit., p. 22.
3
Iordan Gheorghe Bãrbulescu, op. cit., p. 22-23.
4
Ion Jinga în Tratatul de instituire a unei Constituþii pentru Europa,
editat de Institutul European din România, 2004, pag.3.
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Promovarea identitãþii ºi valorilor naþionale în contextul Strategiei Postaderare
Lector univ dr. Dragoº FRÃSINEANU
Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene
Începând cu 1 ianuarie 2007,
România a devenit, alãturi de Bulgaria,
stat membru al Uniunii Europene. Acest
eveniment marcheazã atât sfârºitul unui
îndelungat ºi complicat proces de
aderare, cât ºi începutul unui alt demers,
poate mai dificil, acela al integrãrii.
Pregãtirea pentru aderare a necesitat
reforme structurale, legislative ºi
instituþionale, restructurare economicã
ºi socialã. Pentru noua etapã, România
are nevoie de menþinerea pe o perioadã
cât mai lungã a creºterii economice
rapide, echilibrate ºi durabile, de
instituþii puternice ºi eficiente, de un
sistem legislativ coerent ºi de un sistem
fiscal predictibil.
În aceastã etapã, euro-euforia
momentului care a cuprins întreaga
societate româneascã trebuie completatã
treptat cu un euro-realism. Noul parcurs
propus României în cadrul marii familii
europene implicã, pe lângã numeroasele
avantaje, unele deja vizibile (liberã
circulaþie, fonduri structurale) ºi o serie
de obligaþii ce trebuie îndeplinite.
Dar poate cel mai important aspect,
care a fost prea puþin discutat pânã în
prezent, este acela al redobândirii
încrederii în valorile ºi capacitãþile
proprii României. Recunoaºterea
europeanã ºi implicit internaþionalã
oferitã de aderarea la Uniunea Europeanã
poate ºi trebuie sã reprezinte impulsul

necesar reconsiderãrii modului de acþiune
individual ºi colectiv al întregii societãþi
româneºti.
În acest sens, Guvernul României a
elaborat ºi trimis spre dezbatere publicã,
încã de la sfârºitul anului trecut, Proiect
de Strategie Postaderare. Documentul
propune un model de dezvoltare pe care
sã-l urmeze România în cadrul Uniunii
Europene ºi mãsurile care trebuie luate
pânã în 2013 pentru a depãºi dificultãþile
întâmpinate pânã acum.
Strategia este un document politic
general, care propune soluþii strategice.
Detalierea acþiunilor din diferite domenii
se face prin strategii ºi planuri de acþiune
sectoriale. Unele dintre ele sunt deja
adoptate, precum Cadrul naþional strategic
de referinþã  document care vizeazã
gestionarea fondurilor comunitare postaderare, Strategia de politicã industrialã,
Strategia de dezvoltare ruralã. Altele sunt
elaborate ºi urmeazã a fi adoptate, precum
Programul naþional de reformã 
document programatic care prezintã modul
în care Romania pune în aplicare Strategia
Lisabona, Programul de convergenþã 
care contureazã etapele ce vor fi parcurse
pentru adoptarea monedei euro.
Strategia urmãreºte, în principal, douã
direcþii fundamentale pentru România. În
primul rând, se defineºte modul în care þara
noastrã se raporteazã la viitorul Uniunii

Europene. În acest sens sunt analizate atât
aspecte legate de evoluþia Uniunii
Europene în noul context internaþional, cât
ºi obligaþiile României asumate prin
Tratatul de aderare în vederea realizãrii
obiectivelor Europei unite. În al doilea
rând, strategia îºi propune sã contureze un
model de dezvoltare a României, care sã
ducã la bunãstarea cetãþenilor sãi. În
viziunea strategiei, în anul 2013, România
trebuie sã devinã un stat cu un standard
ridicat de dezvoltare ºi un partener credibil
în spaþiul european.

capacitãþii administraþiei publice centrale
ºi locale, finalizarea reformelor în justiþie,
consolidarea reformelor în domeniul
afacerilor interne ºi intensificarea
campaniei de informare internã cu privire
la valorile europene ºi la beneficiile ºi
costurile integrãrii); definirea strategicã a
rolului ºi poziþiei României în cadrul
Uniunii Europene, care vizeazã, alãturi de
poziþionarea strategicã faþã de temele
europene de importanþã majorã ºi
participarea activã ºi eficientã la
elaborarea ºi implementarea politicilor UE;

De la euro - euforie
la euro - realism
În cadrul obiectivului general de
valorificare maximã a calitãþii de stat
membru al Uniunii Europene, documentul
individualizeazã o serie de patru obiective
specifice: consolidarea modelului de
dezvoltare socio-economicã a României, în
cadrul cãruia sunt identificate trei direcþii
prioritare (dezvoltarea infrastructurii fizice
ºi dezvoltarea capitalului uman,
continuarea reformelor în domenii de
importanþã majorã pentru creºterea
economicã, asigurarea resurselor necesare
ºi utilizarea efectivã ºi eficientã a fondurilor
comunitare); aprofundarea la nivel naþional
a procesului de integrare europeanã
realizabil printr-o serie de mãsuri ºi reforme
vizând domeniile deficitare, identificate
încã din faza pre-aderare (întãrirea

prin stabilirea direcþiilor strategice de
politicã externã; crearea ºi promovarea
profilului de þarã  obiectiv asupra cãruia
ne vom opri pentru o scurtã analizã.
Una dintre temele prioritare ale
Strategiei Postaderare vizeazã crearea ºi
promovarea profilului de þarã, aspect prea
puþin analizat în dezbaterile politice ºi
publice în faza pre-aderare, în care accentul
s-a pus pe domeniile mai vizibile ale
socialului, politicului ºi economicului. Fãrã
a devansa în importanþã domeniile mai sus
menþionate, imaginea de þarã reprezintã un
element cheie în definirea rolului ºi poziþiei
României în Europa ºi în lume. Imaginea
generalã, preponderent negativã, oferitã de
România, atrage dupã sine o întârziere a
posibilitãþii de penetrare chiar ºi a

domeniilor ºi pieþelor pe care suntem
competitivi. Acest dezavantaj major a creat
nu de puþine ori mari probleme produselor
ºi specialiºtilor români în competiþia de pe
pieþele internaþionale.
În Strategia Postaderare pe care o
promoveazã Guvernul României, deocamdatã
sub formã de proiect supus dezbaterii
publice, sunt identificate elementele forte
ºi atuurile pe baza cãrora se poate construi
o imagine pozitivã a României.
Proiectul de strategie înscrie la acest
capitol ca obiectiv general individualizarea
ºi promovarea unui profil de þarã clar ºi
pregnant, axat pe cel puþin douã componente
esenþiale: identitatea culturalã naþionalã
ºi produsele specifice, atractive pentru
piaþa europeanã, realizabil în trei etape.
Pentru prima etapã se propune
identificarea cauzelor imaginii negative
actuale, analiza vizibilitãþii ºi percepþiei
brandurilor româneºti în Uniunea
Europeanã ºi identificarea punctelor forte.
Ca domenii care pot individualiza
economia româneascã ºi îi pot crea un
avantaj în competiþia economicã
europeanã, documentul consemneazã:
agricultura ecologicã  produse alimentare
naturale, industria IT, industria vinului,
turismul  agroturismul, turismul cultural,
Delta Dunãrii -, industria textilã ºi
confecþiile, produsele meºteºugãreºti
tradiþionale, industria mobilei, industria
farmaceuticã naturistã. Toate acestea în
contextul specializãrii economiilor
naþionale pe categorii de servicii ºi produse
recunoscute pe piaþa comunã, ca
aparþinând într-o mare mãsurã anumitor
state, fiind un fenomen de actualitate.

O a doua etapã prevede elaborarea
conceptului brand-ului României, pe
baza valorilor aduse (valoare
adãugatã) de þara noastrã în cadrul
Uniunii Europene. Dintre acestea sunt
enumerate: cultura românã, patrimoniul natural ºi cultural, diversitatea
habitatului natural, calitatea capitalului
uman, sportul de performanþã, contribuþia la securitatea regionalã ºi la
promovarea valorilor democraþiei ºi
economiei de piaþã în spaþiul de
vecinãtate imediatã, expertiza diplomaticã acumulatã în diferite regiuni ale
lumii. La construirea strategiei de
promovare a profilului de þarã,
documentul recomandã asocierea
experþilor guvernamentali cu mediile
asociative profesionale, cu universitãþi,
jurnaliºti, artiºti, consultanþi privaþi.
Cea de-a treia etapã prevede elaborarea ºi implementarea Programului de
Branding România. Pentru promovarea
directã a brandului României europene,
documentul nominalizeazã instituþiile
statului (în special reprezentanþele
diplomatice ºi instituþiile culturale
române din strãinãtate), investitorii
privaþi ºi formatorii de opinie.
Fãrã a fi prezentatã într-o formã
finalã, Strategia Postaderare reprezintã un prim demers politic lãudabil,
care atestã implicarea cu soluþii a
Executivului de la Bucureºti, ca
rãspuns la provocãrile impuse de noul
statut al României, de stat cu drepturi
ºi îndatoriri depline în cadrul Uniunii
Europene.

Cercetarea ºtiinþificã racordatã
la problemele practicii sociale
Prof. univ. dr. Ion ZÃVOIANU
Decanul Facultãþii de Geografie

Profesorul Alberto Castaldini,
directorul Institutului Italian de Culturã,
a vizitat Universitatea Spiru Haret

Între popoarele român ºi italian existã o simpatie instinctivã,
naturalã. Pe baza acestor valori trebuie sã construim viitorul
relaþiilor noastre
În luna noiembrie, domnul Alberto Castaldini, directorul Institutului
Italian de Culturã, a vizitat Universitatea Spiru Haret. Oaspetele a fost primit
de prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea. Preºedintele ºi rectorul universitãþii
i-a prezentat instituþia pe care o conduce ºi a evocat relaþiile cu universitãþi
din Italia, exprimându-ºi dorinþa de a dezvolta aceste relaþii.
Profesorul Alberto Castaldini s-a întâlnit, în continuare, cu profesori de
la Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine ºi Centrul de Limbi Strãine ale
Universitãþii Spiru Haret.
La întâlnire au participat doamna Emilia Bondrea, prorector ºi directorul
Centrului de Limbi Strãine, doamna Rodica Locusteanu, ºefa Catedrei de
Limba ºi Literatura Italianã ºi membrii acestei catedre. Cu acest prilej, a
avut loc o amplã ºi interesantã discuþie, un schimb de informaþii privind
noile exigenþe didactice ale predãrii limbii române ºi limbilor strãine,
colaborarea universitarã în acest domeniu.
La finalul acestei benefice întâlniri, domnul Alberto Castaldini a acordat
un interviu pentru Televiziunea România de Mâine.
Reporter: Stimate domnule profesor
Alberto Castaldini, sunteþi directorul
Institutului Italian de Culturã de un an.
Þinând cont de experienþa pe care aþi
acumulat-o în acest an, care este impresia
dumneavoastrã despre România?
Domnul Castaldini: Impresia pe care
mi-o face România este aceea a unei þãri în
continuã transformare, o naþiune care, anul
acesta a intrat, pe deplin, în Uniunea
Europeanã ºi a confirmat, la nivelul
instituþiilor internaþionale, unirea cu Europa,
dupã ce, timp de decenii, din cauza marilor
divizãri politice de pe continent, a rãmas în
afara Europei ca ºi celelalte þãri din blocul
socialist. Este o Europã regãsitã, aceea a
României ºi România are un rol foarte
important pentru definirea identitãþii
europene, deoarece se aflã în centrul de
influenþã a celor trei Rome, prima Romã, a
doua Romã a Constantinopolului ºi apoi s-a
aflat sub influenþa istoricã ºi politicã a
Moscovei, a ortodoxiei, precum alte þãri ale
Europei de est. Deci, aportul de civilizaþie al
României este esenþial pentru armonia
continentului european. România nu este
populatã numai de români, pe teritoriul ei se
aflã o serie de minoritãþi importante ºi deci
România reprezintã o felie autenticã a
mozaicului etno-istoric european. În
România existã diverse confesiuni religioase
ºi numeroase biserici creºtine, astfel încât
România este o reprezentare a Europei
creºtine. Este evident cã aceastã combinaþie
dintre trecut ºi prezent, este de ajuns sã ieºi
pe stradã ºi sã vezi o capitalã într-o continuã

agitaþie ºi transformare, mi-a produs o
impresie pozitivã. O impresie pozitivã în ceea
ce priveºte aceastã þarã, ºi acest popor care
aºteaptã mult de la Europa ºi care poate
contribui la progresul european.
Rep.: Vã mulþumesc, domnule
Castaldini, pentru acest rãspuns complet.
Urmãtoarea întrebare este, de fapt, o
continuare a celei dintâi. Doresc sã
punctaþi care sunt prioritãþile Institutului
Italian de Culturã în viitorul apropiat?
Domnul Castaldini: Una dintre
prioritãþile Institutului Italian de Culturã
este favorizarea rãspândirii limbii italiene,
dar nu numai difuzarea acesteia, ci ºi o
temeinicã aprofundare a limbii italiene.
Acest lucru nu înseamnã numai cunoaºterea
limbii, din punct de vedere gramatical,
sintactic, deci cunoaºterea limbii vorbite,
ci conºtientizarea acelor valori culturale ºi
de civilizaþie care stau la baza limbii
italiene. Avem aceeaºi moºtenire lingvisticã,
Italia ºi România sunt douã þãri care vorbesc
douã limbi neo-latine, facem parte din acea
lume romanicã, care nu are numai afinitãþi
lingvistice, ci ºi puternice afinitãþi culturale.
Pe lângã grupul mare al limbilor anglosaxone, pe lângã grupul limbilor slave,
pentru a nu menþiona celelalte continente,
existã acest univers extrem de viu ºi, în
acelaºi timp, vechi, neo-latin. Institutul
Italian de Culturã îºi îndreaptã atenþia
asupra acestor valori, aºa a fãcut ºi în aceste
luni ºi va acorda aceeaºi atenþie ºi anul
viitor. Anul acesta s-au sãrbãtorit 1900 de

ani de la cucerirea Daciei ºi de la
proclamarea provinciei lui Traian, anul
viitor se împlinesc 2000 de ani de la
prezenþa lui Ovidiu pe acest teritoriu, deci
o altã ocazie pentru a întãri legãturile ºi
raporturile culturale ºi de civilizaþie care
apropie poporul român de cel italian.
Rep.: Ultima întrebare este o
completare a întrebãrii anterioare.
Dumneavoastrã, în calitate de profesor
universitar sunteþi cunoscut, de asemenea,
ºi ca un reputat cercetãtor, cu o bogatã
activitate ºtiinþificã în diferite domenii, ca
dreptul roman ºi istoria poporului evreu.
Dincolo de aceste distinse preocupãri,
sunteþi aici ºi pentru a consolida raporturile
nu numai culturale, ci ºi cele din domeniul
universitar ºi, când spun asta, mã gândesc
la italieniºtii români formaþi în mediul
universitar. Aºa cum s-a spus mai devreme,
la universitatea noastrã s-au format în timp
sute de cunoscãtori ai limbii italiene care
folosesc cunoºtinþele achiziþionate atât în
mediul economic, cât ºi în cel pedagogic.
Cum vã imaginaþi viitorul colaborãrii
universitare care sã-i protejeze pe
italieniºti care, dintr-un anumit punct de
vedere, pot deveni defavorizaþi, dacã ne
gândim la difuzarea principalelor limbi de
circulaþie mondialã ºi cum veþi contribui,
în afarã de acþiunile întreprinse în cadrul
Institutului italian de Culturã, la difuzarea
limbii italiene în România?
Domnul Castaldini: Confruntarea cu
limbi precum engleza sau franceza, cea din
urmã având o puternicã tradiþie culturalã în
aceastã þarã, sau cu spaniola, este o
confruntare dificilã, care poate speria, dar
care nu mã neliniºteºte prea mult, deoarece,
eu cred cã legãturile istorice dintre Italia ºi
România (voievozii români studiau la
Universitatea din Padova sau frecventau
mediile veneþiene) creeazã un teren favorabil
ºi este nevoie sã ne concentrãm atenþia asupra
factorului lingvistic ca mijloc de rãspândire
al valorilor ºi principiilor comune, în cadrul
latinitãþii ºi în cadrul vechii legãturi de
prietenie dintre Italia ºi România. În fond,
sunt foarte mulþi români în Italia, chiar dacã
au apãrut dificultãþi în ultimul timp, dar
aceste probleme aparþin lumii globalizate, nu
sunt problemele care þin de numai douã sau
trei þãri. Existã o simpatie naturalã între cele
douã popoare ºi aº dori sã vorbesc despre
simpatie, utilizând semnificaþia greceascã a
termenului, în sensul unei afinitãþi ºi

apropieri naturale. Atenþia mea, a colegilor
mei, a autoritãþilor italiene trebuie sã se
concentreze asupra acestui lucru, când avem
în vedere difuzarea italienisticii în România.
Trebuie sã ne dãm seama cã vorbim despre
o singurã realitate, care nu poate fi comparatã
cu limba globalã: engleza. Italiana este o
limbã rãspânditã, înþeleasã în România, un
român înþelege mult mai uºor italiana decât
engleza. Existã o bazã comunã pe care sã
construim ceva durabil, deci eu nu mã tem
de concurenþa limbilor mondiale,
internaþionale. Ca instituþie, mã implic în
susþinerea catedrelor de italianã, pentru ca
acestea sã promoveze un produs de calitate,
sã ofere acel plus predãrii limbii italiene
pentru a garanta difuzarea ei în România. Mã
intereseazã, în acelaºi timp, rãspândirea
limbii române în Italia. Din pãcate, în Italia,
catedrele de filologie au puþini studenþi,
deoarece aceºtia preferã sã studieze
economia, dreptul sau chestiuni mai practice.
Dar sã ne gândim la bogãþia acestor catedre,
la catedrele unde se predã limba românã,
unde studenþii italieni se apropie de lumea
romanicã, în care România reprezintã un
exemplu extraordinar. Au existat personalitãþi
importante în acest sens, permiteþi-mi sã
amintesc un singur nume, cel al Teresei Ferro,
dispãrutã dintre noi, în iunie anul trecut, la
vârsta de 50 de ani, care preda la
Universitatea din Udine. Reprezintã un
exemplu extraordinar de filolog ºi de lingvist
care a contribuit nu numai la rãspândirea
cunoaºterii, dar a favorizat ºi schimburile
culturale dintre Italia ºi România. a iubit în
mod autentic poporul român, nu numai
datoritã acestei simpatii instinctive, ci
datoritã faptului cã era conºtientã de valorile
culturale vechi care ne unesc. Pe baza acestor
valori trebuie sã construim viitorul relaþiilor
noastre.
Rep.: Domnule profesor, nu îmi
rãmâne decât sã sper cã proiectele
dumneavoastrã se vor realiza în viitor ºi,
în acelaºi timp, sper cã studenþii noºtri vor
beneficia de vizitele dumneavoastrã la
Universitatea Spiru Haret în calitate de
profesor, personalitate publicã, nativ
reprezentativ pentru domeniul universitar
ºi savant. Vã mulþumesc.
Domnul Castaldini: ªi eu vã mulþumesc.

Interviu realizat
de Corneliu TOADER

Ca vector important al dezvoltãrii
actuale ºi de perspectivã a societãþii umane,
cercetarea ºtiinþificã preocupã îndeaproape
ºi cadrele didactice din Facultatea de
Geografie. În raport cu complexitatea
cerinþelor, ea se desfãºoarã continuu ºi
îmbracã o mare varietate de aspecte.
O componentã semnificativã pentru
specialitatea noastrã o constituie
cercetarea pe teren, care se desfãºoarã
pentru realizarea temelor individuale sau
colective din programul de cercetare
ºtiinþificã, o parte dintre ele fiind ºi teme
ale tezelor de doctorat. Lucrãrile de
doctorat se remarcã prin teme de mare
actualitate în cercetarea de excelenþã
desfãºuratã la nivel internaþional,
doctoranzii fiind obligaþi a prezenta
rezultate inedite din cercetãrile de teren
întreprinse în decursul perioadei de
pregãtire. În anul 2006, de exemplu, au
susþinut tezele doi dintre colegii noºtri cu
rezultate excelente, ca o recunoaºtere a
valorii ºtiinþifice a lucrãrilor, unul dintre
ei avându-l conducãtor ºtiinþific pe
prof.univ.dr.doc. Grigore Posea, primind
distincþia Magna cum laude. Cercetãrile
de teren sunt întreprinse de cadrele
didactice ºi cu ocazia desfãºurãrii
practicilor de specialitate, unde participã
ºi studenþi, precum ºi a deplasãrilor
efectuate pentru îndrumarea celor care-ºi
întocmesc lucrãrile de licenþã.
În afara acestor cercetãri, cadrele
didactice din Facultatea de Geografie s-au
implicat ºi în soluþionarea unor comenzi
sociale importante pentru dezvoltarea
socio-economicã a României. Astfel, s-a
realizat un amplu studiu pedologic ºi socioeconomic în Munþii Apuseni pentru un
contract de colaborare internaþionalã cu
Universitatea din Freiburg, Germania. La
solicitarea Ministerului Apelor ºi Protecþiei
Mediului s-a realizat în condiþii foarte bune
Cadastrul ariilor naturale protejate din
România, lucrare fundamentalã pentru
toate acþiunile de management ºi de
conservare a biodiversitãþii. Menþionãm,
de asemenea, tema Metode de prelucrare
a datelor geospaþiale în vederea
evidenþierii, monitorizãrii ºi gestionãrii
fenomenelor de risc pe Dunãre ºi în lunca
Dunãrii pentru Agenþia Spaþialã Românã.
Cea mai importantã realizare din
ultimii ani a fost contribuþia remarcabilã
la elaborarea celui de al 5-lea volum din
Tratatul de geografie al României,
publicat de Editura Academiei Române.
Responsabilul comitetului de redacþie al
acestui tratat, prof.univ.dr.doc. Grigore
Posea, a coordonat întreaga activitate
desfãºuratã de colectivul de geografi
implicat în realizarea acestei lucrãri de
referinþã pentru cercetarea ºtiinþificã. În
cadrul coordonatorilor din comitetul de
redacþie se aflã ºi prof. univ. dr. Ion
Zãvoianu, fost director al Institutului de
Geografie în perioada 1995-2000.
Volumul, de aproape 1000 de pagini,
include rezultatele cercetãrilor
întreprinse de autori, timp de aproape
douã decenii. Pentru realizare ºi
finalizare activitatea cadrelor didactice
din facultatea noastrã a fost esenþialã,
trei profesori fiind coordonatori la mai
multe capitole de bazã. Astfel,
prof.univ.dr.doc. Grigore Posea a fost
coordonator la realizarea capitolelor
Câmpia Românã ºi Dobrogea, având
pe lângã aceastã sarcinã ºi contribuþii
remarcabile în calitate de unic autor sau
în colaborare la 20 de subcapitole ale
lucrãrii. Prof.univ.dr. Ion Iordan a fost
coordonator la capitolul Câmpia
Românã, iar prof. univ. dr. Ion
Zãvoianu, coordonator la cel intitulat

Dunãre ºi autor sau coautor la 5
subcapitole.
La realizarea volumului România,
spaþiu, societate, mediu, publicat de
Institutul de Geografie în Editura
Academiei Române, a colaborat ºi prof.
univ. dr. Ion Zãvoianu în calitate de coautor
la capitolul Apele.
Pe lângã contribuþiile menþionate la
lucrãri de bazã pentru cultura geograficã
româneascã, cadrele didactice au obligaþia
permanentã de a se informa ºi a actualiza
programele analitice, de a include în
cursuri cele mai noi rezultate ale cercetãrii
ºtiinþifice. Astfel, au fost realizate ºi
publicate în Editura Fundaþiei România de
Mâine 10 cursuri din care douã reeditate.
Se remarcã prin inedit, actualitate ºi bogata
documentaþie cursurile: România,
geografie umanã ºi economicã  de prof.
univ. dr. Ion Iordan; Probleme speciale
de geomorfologie  de prof. univ. dr.
Adrian Cioacã; Teorie ºi metodologie
geograficã  de prof. univ. dr. Iuliana
Armaº; Hidrogeologie  de conf. univ.
dr. Ioan Povarã.
Rezultatele cercetãrilor întreprinse sunt
prezentate la diferite manifestãri ºtiinþifice
organizate de facultatea noastrã la
începutul lunii mai ºi care au intrat deja în
tradiþie, fiind la cea de-a 8-a ediþie. La una
din sesiuni, de exemplu, cadrele noastre
didactice au susþinut 27 de comunicãri
ºtiinþifice din cele 57, ºi s-a bucurat de
interesul geografilor din mai multe
instituþii, fiind prezenþi specialiºti de la
Universitatea Bucureºti, Universitatea
Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca,
Institutul de Geografie al Academiei
Române, Institutul de geodinamicã Saba
ªtefãnescu, Universitatea Valahia 
Târgoviºte, Universitatea RomânoAmericanã Bucureºti, Universitatea de
ªtiinþe Agronomice ºi Medicinã
Veterinarã, Institutul Naþional de
Hidrologie ºi Gospodãrire a Apelor,
Agenþia Naþionalã Apele Române º.a.
Cadrele didactice din facultatea noastrã
prezintã rezultatele cercetãrilor întreprinse
ºi la manifestãri ºtiinþifice organizate de
alte centre universitare din þarã sau din
strãinãtate, ceea ce le conferã ºansa de a
putea compara roadele demersurilor lor, de
a cunoaºte preocupãrile existente în alte
facultãþi ºi instituþii de cercetare ºi a le
valorifica eficient sub raport didactic,
ºtiinþific.
Din aceastã perspectivã, subliniez
faptul cã facultatea dispune de revista
Analele Universitãþii Spiru Haret, Seria
Geografie, în care sunt inserate
comunicãrile ºtiinþifice susþinute în
sesiune, dupã ce sunt predate la redacþia
volumului, trimise la referenþi ºi revãzute
de autor pentru forma finalã. Toate
articolele incluse în volum beneficiazã,
prin grija Editurii Fundaþiei România de
Mâine, de 20 de extrase oferite autorilor.
Pânã în prezent, au fost publicate 9 numere
din acest periodic.
Deºi în cercetarea ºtiinþificã niciodatã
nu ai sentimentul cã ai realizat suficient,
doreºti mereu mai mult, deoarece fiecare
etapã a cercetãrii ridicã noi probleme
incitante, cadrele didactice din facultatea
noastrã se prezintã la un eventual bilanþ
cu 10 cursuri universitare publicate ºi cu
24 articole apãrute pânã acum.
Dezvoltarea activitãþii de cercetare la
nivelul Universitãþii ºi dorinþa colegilor de
a se implica mai mult în problematica
actualã a cercetãrilor de mediu, în
utilizarea sistemelor informaþionale
geografice, pentru soluþionarea unor
aspecte practice, în dezvoltarea turismului,
ne îndreptãþesc sã sperãm cã noul an de
învãþãmânt va fi un an de cotiturã spre
eficient, spre performanþã în cercetarea
ºtiinþificã desfãºuratã sistematic în
facultatea noastrã.
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Recent, la Bucureºti, a avut loc
CONFERINÞA NAÞIONALÃ
DE ANALIZÃ TRANZACÞIONALÃ
ATAªAMENT ªI AUTONOMIE

Interviurile acordate Televiziunii
România de Mâine subliniazã
semnificaþia deosebitã în plan
ºtiinþific, naþional ºi internaþional,
a conferinþei de la Bucureºti
Prof. univ. dr.
Florian TÃNÃSESCU

Am primit cu interes ºi cu plãcere
invitaþia din partea Asociaþiei Naþionale de
Analizã Tranzacþionalã sã ne implicãm în
organizarea Conferinþei naþionale cu
participare internaþionalã. Sigur cã ne
asumam din start o responsabilitate, pentru
cã era vorba de o manifestare ºtiinþificã de
rang internaþional, motiv pentru care am
considerat cã trebuie gãsite modalitãþile
cele mai practice pentru a asigura un cadru
organizaþional eficace ºi, în acelaºi timp,
corespunzãtor exigenþelor unei astfel de
manifestãri internaþionale.
Propunerile care au fost avansate de
cãtre colegii noºtri de la Asociaþie au fost
prezentate conducerii Universitãþii care a
acceptat ca Facultatea sã fie parte
organizatoare a acestei manifestãri
internaþionale.
Considerãm cã participarea ºi
implicarea noastrã în aceastã manifestare
internaþionalã este de bun augur din douã
motive. În primul rând, este o deschidere
cãtre cunoaºterea unor manifestãri de acest
tip de facturã internaþionalã, dobândind
astfel o experienþã în tipul acesta de
manifestãri. ªi, în al doilea rând, însãºi
esenþa manifestãrii ca atare, care este o
esenþã ºtiinþificã sutã la sutã, dãdea
posibilitatea atât studenþilor, cât ºi cadrelor
didactice ale Facultãþii noastre sã se
implice efectiv într-o astfel de manifestare
internaþionalã.
Pentru noi, repet, este ºi o plãcere ºi o
onoare de a fi gazda unei astfel de
manifestãri internaþionale, la care ºi
dumneavoastrã aþi luat parte, ºi anume,
realizând interviuri pentru emisiunea

dumneavoastrã. Spun cã este o plãcere, de
ce? Cuvântul care a fost rostit de domnul
John Parr este un cuvânt care are substanþã
ºi, mai ales, are ceea ce aº numi eu cu un
singur termen: foarte mare valoare, în
sensul cã, pe lângã prezentarea specificã
unei astfel de comunicãri, dânsul a insistat
ºi asupra unor argumente care cred cã
reprezintã o deschidere pentru însãºi
activitatea viitoare a Asociaþiei.
Reþin din cuvântul domniei sale ºi, mai
ales, din partea finalã a cuvântului un
îndemn care ne face chiar plãcere, ºi
anume: sã mergem pe identitatea noastrã,
pe pãstrarea identitãþii noastre, pe
afirmarea punctului de vedere identitar
într-un context european care este cel al
integrãrii europene.
Mai reþin, de asemenea, invitaþia ca
aceastã Asociaþie care a debutat la
Timiºoara ºi care, iatã, prin efortul comun
atât al Asociaþiei, cât ºi al Colegiului
Psihologilor, dar ºi al Universitãþii
Spiru Haret, a penetrat ºi în Capitala þãrii,
urmând ca, dacã respectã îndemnurile
domnului profesor, sã aibã în viitor ºi alte
filiale în þarã.
Reþin, de asemenea, ºi invitaþia
domniei sale în ce priveºte a fi noi înºine,
cu deschidere, cu sinceritate, pentru cã
numai în felul acesta avem un ataºament
fidel, constructiv ºi, mai ales, moral.
Conferinþa este de bun augur pentru
Facultatea noastrã, pentru Universitatea
noastrã ºi, în genere, zic eu, pentru
prestigiul ºtiinþei româneºti.
C.T. Domnule profesor John PARR,
o primã întrebare pentru dumneavoastrã:
marile televiziuni internaþionale îºi încep

În perioada 29 noiembrie-3 decembrie
2007 a avut loc la Bucureºti Conferinþa
Naþionalã de Analizã Tranzacþionalã cu
tema Ataºament ºi autonomie. Facultatea
de Sociologie-Psihologie a Universitãþii
Spiru Haret a fost partenerul Asociaþiei
Române de Analizã Tranzacþionalã
(A.R.A.T.) în organizarea acestui eveniment
la care au participat invitaþi din þarã ºi din
strãinãtate. Participanþii la conferinþã au
provenit în special din domeniul
psihologiei, lor alãturându-se cei din
domenii diverse: medical, economic,
inginerie, sociologie, educaþional ºi,
evident, studenþi.
Organizatorii au oferit în zilele de 29
noiembrie ºi 3 decembrie o serie de
evenimente conexe conferinþei, workshopuri,
susþinute de câþiva dintre invitaþii din
strãinãtate: John Parr (Anglia), Brigitte
Heiller (Anglia), Hélèn Cadot (Franþa) ºi
George Kohlrieser (S.U.A.). Aceºtia au
participat cu workshopuri ºi în timpul
conferinþei alãturi de reprezentanþii români
ai analizei tranzacþionale (A.T.): Nicoleta
Gheorghe (Preºedinta A.R.A.T.), Eugen
Hriscu (vicepreºedintele Asociaþiei
Europene de Analizã Tranzacþionalã,
E.A.T.A.), Viorel Ciocan, Adina Tiþa,
Amalia Gabor ºi alþii.
În cadrul deschiderii ºedinþei
inaugurale a conferinþei, din partea
A.R.A.T. au luat cuvântul Nicoleta
Gheorghe în calitate de Preºedinte
A.R.A.T. ºi Cezara Daºu, preºedinta
comitetului de organizare a conferinþei din
partea A.R.A.T.
Cuvântul de deschidere a lucrãrilor
conferinþei a fost þinut de John Parr
(PTSTA), mentorul membrilor A.R.A.T.,
personalitate recunoscutã în domeniul
analizei tranzacþionale ºi al psihologiei în
lume. El a fost preºedintele E.A.T.A.,
preºedinte al comitetului de eticã al
E.A.T.A. ºi vicepreºedinte al Asociaþiei
Internaþionale de Analizã Tranzacþionalã
(I.T.A.A.). Locuind ºi activând timp de opt
ani în România, a introdus ºi dezvoltat
trainingul de AT certificat internaþional în

þara noastrã ºi, deºi în prezent locuieºte în
Marea Britanie, continuã sã conducã
programele de training AT din România.
Legãtura puternicã pe care a stabilit-o cu
membrii A.R.A.T. ºi, în general, cu
oamenii cu care a interacþionat în România,
respectul pe care îl nutreºte faþã de aceºtia,
dorinþa de vindecare ºi emancipare a
societãþii româneºti prin intervenþia AT au
fost accentuate de vorbitor în cuvântarea
sa. Atitudinea riguroasã, dar destinsã,

comunicativã, a lui John Parr i-a animat
pe cei prezenþi în salã ºi a pus bazele unei
atmosfere de învãþare plãcutã, care s-a
menþinut pe tot parcursul evenimentului.
John Parr a susþinut în limba englezã
discursul de deschidere a conferinþei,
traducerea simultanã fiind asiguratã de
Alex Demian.
Din partea Facultãþii de SociologiePsihologie a Universitãþii Spiru Haret au
luat cuvântul decanul facultãþii, prof.univ.
dr. Florian Tãnãsescu ºi lect. univ. drd.
Elena-Claudia Rusu, organizatorul
principal al conferinþei din partea facultãþii
ºi membru A.R.A.T. De asemenea, Claudia
Rusu a dat citire discursului transmis de
cãtre lect.univ.dr. Diana Vasile,
prodecanul facultãþii. Din toate cele trei
cuvântãri au reieºit onoarea ºi bucuria de
a gãzdui lucrãrile conferinþei A.R.A.T., o
asociaþie recunoscutã pe plan internaþional.
Domnul decan Tãnãsescu a prezentat

psihologiei, consilierii ºi psihoterapiei.
Claudia Rusu ºi-a manifestat bucuria de a
se afla într-o dublã calitate în cadrul acestui
eveniment, organizator din partea facultãþii
ºi de membru A.R.A.T., o comunitate
tânãrã de profesioniºti, aflatã în plinã
dezvoltare ºi de a stabili o relaþie de
cooperare între cele douã instituþii care este
doritã pe termen lung.
Pe data de 2 decembrie George
Kohlrieser (TSTA) a rostit cuvântul de
închidere a conferinþei, ocazie cu care a
promovat deschiderea cãtre comunicare ºi
cooperare, libertatea de a stabili legãturi,
ataºamente ºi de a rãmâne, totodatã,
autonomi. El este o personalitate
recunoscutã în plan mondial în domeniile
psihologiei clinice ºi organizaþionalã,
criminalisticã ºi în negocierea de ostatici.
G. Kohlrieser a fost preºedintele I.T.A.A.,
a lucrat alãturi de organizaþii militare ºi
umanitare în zone de conflict precum

programul de ºtiri cu apelativul: doamnã,
domnule. Trãim într-o lume a unei
singurãtãþi colective în marile aglomerãri
urbane. Cum ne ajutã autonomia ºi
cealaltã componentã, în pandant cu ea,
sã-i ajutãm pe alþii sã nu devinã prizonierii
propriei uºi de apartament.

ceilalþi, ºi sã formãm alianþe puternice de
lucru. De fapt, capacitatea de a reuºi acest
lucru, ne situeazã în fruntea lanþului trofic,
iar dacã ne pierdem aceastã abilitate, ne
pierdem însãºi poziþia noastrã. Noi trebuie
sã continuãm sã fim ataºaþi, legaþi unii de
ceilalþi.

care muncesc în mod curent în companii
sau corporaþii, pentru cã întrebarea mea
este motivatã de faptul cã noi venim în
România dupã un decalaj de asumare a
acestei preocupãri care ne-a dus, uneori,
la situaþii limitã individuale?

Prof. univ. dr. John Parr, Marea
Britanie. Când sunt autonom, mã cunosc
pe mine însumi ºi mã simt bine cu mine
însumi. Pot fi eu, la rândul meu, eu însumi
cu dumneata. ªi când dumneata poþi sã faci
acest lucru, noi împreunã putem fi noi.
Putem face o legãturã între sufletele
noastre.

C.T. Ultima întrebare, domnule
profesor. Mulþumindu-vã pentru rãspunsul
la celelalte douã. Pe solul Insulelor
Britanice au apãrut, pentru prima datã, în
epoca modernã, sporturile colective:
rugbi, fotbal. ªtim dintotdeauna cã omul
este un animal social ºi sociabil.
Consideraþi cã antidotul cel mai eficient
împotriva singurãtãþii moderne o
constituie solidaritatea?

C.T. A douã întrebare: mi-asum în
modul matematic afirmaþia dumneavoastrã
de la prima întrebare. Civilizaþia
contemporanã cere fiecãrui individ sã fie
eficient. Nu o intereseazã trãirile sale
afective, ci doar randamentul. În condiþiile
acestea, psihoterapeutul ºi psihologul
trebuie sã intervinã din cele mai de jos
verigi ale formãrii caracterului, de la
nivelul preuniversitar, ºi sã continue ºi la
locul de muncã. În condiþiile acestea,
domnule profesor, cei care sunt fiii ºi fiicele
dumneavoastrã spirituali vor avea, fãrã
îndoialã, pâine proaspãtã pe masã pentru
mulþi ani de-acum încolo. Ce se întâmplã
însã cu cei cu care vor vorbi ºi vor încerca
sã-i consilieze, din perspectiva acelei
dubbandes cite, de care vorbeam mai
devreme?
Profesorul John Parr. Rãspunsul
simplu este cã nu ºtiu. Dorinþa mea este
de a-i ajuta pe ceilalþi din punct de vedere
emoþional, sã fie inteligenþi, pentru cã noi
ºtim, din cercetãri mai recente, cã, dacã
vrei sã fii eficient ºi sã ai randament
performant, cea mai bunã cale este sã fii
motivat din punct de vedere inteligent.
Aceasta este mai importantã decât
inteligenþa însãºi. Acest subiect îmi este
drag pentru cã eu însumi predau despre
inteligenþa emoþionalã. Teza mea de
masterat este despre inteligenþa emoþionalã
ºi este clar, este limpede pentru mine cã,
dupã modul în care reuºim sã formãm
ataºamente ºi sã constituim grupuri de
lucru ºi echipe, se realizeazã doar prin
emoþiile noastre ºi, folosind aceastã
emoþie, reuºim sã intrãm în contact cu

participanþilor câteva informaþii despre
universitate ºi facultate, despre poziþia de
lider a universitãþii noastre pe piaþa
învãþãmântului superior privat din þarã ºi
din sud-estul Europei. Diana Vasile,
psiholog ºi psihoterapeut, a transmis
gândurile sale referitoare la suportul pe
care intenþioneazã sã îl ofere în continuare
comunitãþii psihologilor din România,
pentru dezvoltarea ºi implementarea în cât
mai multe domenii ale vieþii sociale, ale

În organizarea acestei conferinþe,
Facultatea de Sociologie-Psihologie
a Universitãþii Spiru Haret a fost
partener al Asociaþiei Române
de Analizã Tranzacþionalã

Profesorul John Parr. Da.

Nicoleta GHEORGHE, preºedinte al Asociaþiei Române de Analizã
Tranzacþionalã. Este foarte important sã
fim ataºaþi unii de alþii, pentru cã prin
ataºament reuºim sã ne sprijinim atunci
când ne e greu sã creºtem ºi reuºim sã
primim acea energie de care avem nevoie.
De asemenea, avem nevoie de autonomie
ca sã ne putem diferenþia ca indivizi ºi
având grijã ca sã existe un balans potrivit
între ataºament, între ceea ce primim din
afarã ºi autonomie,
Pentru ceea ce reuºim sã facem noi
înºine, putem sã avem o comunicare de
calitate cu ceilalþi. Excesul de ataºament
poate duce la dependenþã ºi ºtim cu toþii
ce înseamnã dependenþa, fie de anumite
lucruri, obiecte sau chiar de anumiþi
oameni. ªi, categoric, asta nu duce la
dezvoltarea personalã. În timp ce excesul
de autonomie, ne poate face închiºi ºi
nereceptivi la ceea ce primim din exterior.
C.T. Aveþi un amfiteatru plin, ºi veþi
avea lucrãri în secþiuni. Aveþi o sumedenie
de tineri care sunt psihologi, sperã sã
devinã psihoterapeuþi, sunt legaþi prin
multe fire nevãzute de aceastã preocupare
de a îngriji ºi, în acelaºi timp, de a face sã
se dezvolte aceastã plantã fragilã care este
sufletul omenesc în raporturile sale
colective. De ce este totuºi din ce în ce mai
mult nevoie de prezenþa acestei categorii
socio-profesionale, încã de la cele mai
fragede vârste ºi pânã la categoria celor

Nicoleta Gheorghe Da, aþi sesizat
foarte bine. E nevoie de o astfel de infuzie,
de oameni care au grijã de sufletul
omenesc, de oameni care sprijinã creºterea
ºi dezvoltarea interioarã. E ceva care a
lipsit în România ºi sperãm acum sã
prindem din urmã ceea ce avem nevoie
pentru noi. Nu vrem sã prindem din urmã
ceva exterior, ci ce este ceva interior,
pentru noi. Lucrurile se vor dezvolta
într-un ritm pe care viaþa ni-l va arãta ca
fiind potrivit sau nu. Sunt foarte mulþi
oameni, ºi-i vedem în salã, ºi e un prilej
foarte bun de a ne întâlni dincolo de
distanþe, dincolo de Internet, dincolo de
scrisori ºi de a ne privi ochi în ochi pentru
a vedea ce este ºi în sufletele noastre.
C.T. Care este antidotul singurãtãþii
colective, având în vedere cã trãim într-o
lume în care eficienþa dominã afectivitatea
din perspectiva celor care au nevoie de
randament ºi se preocupã mai puþin de ce
se întâmplã în interiorul muncitorului de
la bandã?
Nicoleta Gheorghe. Într-adevãr, e un
proces care s-a petrecut ºi în macro.
Omenirea a avut grijã mai întâi de maºini
ºi de lucrurile exterioare, acum începe sã
se ocupe de interior ºi-ºi dã seama cã o
adevãratã eficienþã vine din interior. O
adevãratã eficienþã nu þine numai de ceea
ce faci, ci ºi de ceea ce simþi.
C.T. Doamnã Brigitte HEILLER,
sunteþi unul din organizatorii acestei
întâlniri. Care este legãtura dintre
comunicare ºi anxietate?
Dr. Brigitte Heiller, Marea Britanie.
Este o întrebare foarte interesantã ºi aº vrea
sã mã gândesc un pic la ea. Cred cã
anxietatea este o consecinþã a lipsei de
comunicare ºi lucrul acesta se vede la
interacþiunea dintre tipuri. Anxietatea este
folositã ca poziþie de forþã, pentru ca statele
mai slabe sã cedeze ºi cele puternice sã
obþinã ceea ce doresc. ªi vom avea la
aceastã Conferinþã invitat pe George

Israelul, teritoriile palestiniene ºi Croaþia,
dar ºi alãturi de departamente ºi academii
de poliþie din S.U.A., Olanda, Germania,
Franþa ºi India. A fost facilitator la Forumul
Economic Mondial din Egipt  2006 ºi
consultant internaþional pentru diverse
concerne precum Coca-Cola, HP ºi alþii.
Este profesor de leadership ºi comportament
organizaþional la Institutul Internaþional
pentru Dezvoltarea Managementului
(IMD), una dintre cele mai bune ºcoli de
afaceri din lume ºi coordonator al High
Performance Leadership Program. Este
profesor asociat de psihologie la
Universitatea de Stat Wright din Dayton,
Ohio ºi membru al departamentului
omolog de la Universitatea Zagreb
(Croaþia). De curând, Editura Polirom a
tradus ºi publicat lucrarea sa Hostage at
the Table. How Leaders Can Overcome
Conflict, Influence Others, and Raise
Performance (Soluþionarea conflictelor ºi
creºterea performanþei), publicatã pentru
prima datã în S.U.A., în anul 2006. Aceastã
lucrare a fost tradusã ºi în limbile francezã,
maghiarã ºi chinezã.
George Kohlrieser a susþinut pe
parcursul a trei zile trei workshopuri în care
a comunicat, în special, informaþii din
lucrarea amintitã mai sus, prezentãri care
au electrizat publicul participant, a stabilit
o legãturã bunã cu Facultatea de SociologiePsihologie cu care este interesat sã
colaboreze în viitor ºi a declarat ataºamentul
sãu faþã de comunitatea AT din România ºi
din lume.
La conferinþã ºi la evenimentele ei
conexe au participat un numãr de 195 de
persoane care au oferit feedbackuri
pozitive cu privire la organizarea ºi
conþinutul conferinþei.
Considerãm cã acest eveniment este
unul dintr-o serie mai amplã ce va urma,
în care vor fi implicate, alãturi de A.R.A.T.
ºi alte instituþii care promoveazã valorile
universale autentice, umanismul, cooperarea
ºi pacea.

Lect.univ.drd.
Elena-Claudia RUSU
Kohlrieser, care va vorbi despre
negocierea în cazul luãrii de ostatici. În
aceastã dimineaþã am un outshow, în care
se va vorbi despre diferitele surse ale
anxietãþii, una dintre ele fiind deficitul
mediului de dezvoltare emoþional din
copilãria timpurie. Aceastã anxietate
putem s-o abordãm în cadrul terapeutic,
dar mai este ºi o altã anxietate care este
inerentã laturii funcþiei umane ºi faptului
cã mediul este imprevizibil ºi aceasta este
o anxietate cu care nu ar trebui sã mergem
în cadrul terapeutic ºi pe care ar trebui sã
ne gândim sã o folosim într-un alt fel. Cred
cã în relaþia dintre ataºament ºi autonomie
rezidã anxietatea, pentru cã acolo este
tensiunea ºi este foarte important sã ne dãm
seama când avem nevoie sã fim singuri ºi
când avem nevoie sã fim împreunã cu
ceilalþi. Cred cã despre asta este vorba în
ataºament ºi autonomie.
C.T. Domnule profesor Jean Paul
DOULLET, în calitate de medic, vreau

sã vã întreb: pe ce poziþie se poate situa
cel chemat sã ajute pacientul sau clientul,
care suferã presiunile societãþii asupra
eu-lui sãu?
Prof. univ. dr. Jean Paul Doullet,
medic, Universitatea din Reims  Franþa.
Constatãm cã medicii generaliºti sunt
patologii care apar în urma muncii ºi a
presiunii. De exemplu: lombagii, cefalegii
sunt legate de stres, de presiune ºi deseori
lucrãm cu antidepresive ºi în psihoterapie
pentru a-i ajuta pe clienþi sã devinã
conºtienþi de legãtura dintre presiunile din
exterior ºi ceea ce simte interior,
somatizãrile.
C.T. Cu ce gânduri veþi participa la
aceastã sesiune de comunicãri ºtiinþifice
faþã de tinerii dvs. învãþãcei?
Prof. Jean Paul Doullet. Ceea ce voi
face aici este ceea ce fac ºi cu stagiarii mei,
ºi anume îi voi invita sã participe ºi sã
descopere care sunt mesajele lor care-i
constrâng (dreiverele) ºi care le afecteazã
relaþiile cu ceilalþi, munca ºi alte aspecte
ale vieþii.

Interviuri realizate
de Corneliu TOADER
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A privi spre viitor
Nicolae Dan FRUNTELATÃ
De fapt, sloganul celor douã
instituþii media suna: Priveºte spre
viitor!.
Mai întâi au fost Fundaþia
România de Mâine ºi Universitatea
Spiru Haret. Sub semnul unei idei,
al puterii de acþiune concretã pe care
un om din lumea ºcolii superioare
româneºti, profesorul universitar
doctor Aurelian Gh. Bondrea le-a
transformat în nucleu ce a generat
un mare fapt de culturã ºi educaþie
naþionalã. Se întâmpla în anul 1991.
Câþiva ani mai târziu, când lumea
trecea spre cumpãna dintre milenii,
a apãrut Televiziunea România de
Mâine, post naþional, universitar ºi
cultural. O televiziune specialã care
ºi-a început activitatea într-un spaþiu
al televiziunilor comerciale,
bântuite de obsesia publicitãþii, a
ºtirilor senzaþionale, a scandalurilor
politice.
TvRM ºi-a calibrat programele
între emisiunile de învãþãmânt
dedicate studenþilor haretiºti, din an
în an mai mulþi la numãr, ºi
emisiunile de culturã ºi divertisment,

fãcând loc ºtiinþei, educaþiei muzicale,
artei.
Genericul Academica a acoperit
talk-show-uri susþinute de profesori
universitari, personalitãþi de primã mânã
din variate domenii  economie, istorie,
literaturã, ºtiinþã.

Dinicu, Casã dulce româneascã etc), ai
muzicii uºoare (Adevãratele stele) ºi
pânã la veritabilele festinuri ale muzicii
culte din seria Întâlnire cu Ilinca
Dumitrescu ºi invitaþii sãi în care o
interpretã de prima linie face, împreunã
cu invitaþi de onoare, concerte-lecþie
pentru diferitele generaþii de
telespectatori.

Televiziunea România de Mâine
ºi
Radio România de Mâine
Apoi, o serie de emisiuni medicale
sub genericul TvRMedicina, prin care
s-a rãspuns unei stãri deosebit de critice
a sãnãtãþii acestei naþiuni. Medici celebri,
de cele mai multe ori ºi universitari în
domeniul medicinii, dialogheazã cu
telespectatorii.
TvRM oferã emisiuni muzicale de
þinutã propunând interpreþi de mare
valoare ai muzicii populare (sub generice
precum Petrecere româneascã, Întâlnire
cu folclorul, Urmaºi ai lui Grigoraº

Emisiuni-spectacol de la Viaþa ca un
spectacol, Astã searã filmãm în familie,
Bucureºti, Bucureºti, pânã la emisiuni de
analizã a unor fenomene culturale 
Mioriþa ºi Scena ca istorie sunt numai
douã exemple.
Deopotrivã, spaþii deschise spre viaþa
studenþeascã ºi a elevilor: Haretiºtii, Ani
de liceu, Caravana USH etc, spre
informaþia externã comentatã în
profunzime  Uniunea Europeanã cu
ochii deschiºi, Clubul diplomaþilor.

Emisiuni pentru copii, emisiuni
sportive cu informaþie proaspãtã,
comentarii despre fenomenul social
 Apel telefonic , despre fenomenul politic la zi  Comentariul
zilei etc.
ªi, bineînþeles, programele se
agrementeazã cu filme artistice
româneºti ºi strãine, cu filme
documentare, cu seriale.
O televiziune slujitã de o
aparaturã ultramodernã ºi de un corp
de realizatori ºi tehnicieni bine
pregãtiþi.
De puþinã vreme, mai precis de
la jumãtatea anului 2007, ni s-a
adãugat un post de radio, Radio
România de Mâine, care emite
pentru început doar prin Internet,
un post aflat în rodaj ce va deveni
o piesã importantã a sistemului
media al Fundaþiei România
de Mâine.
Am încercat sã vã descriu, în
câteva cuvinte, existenþa unui sistem
de radio-televiziune cu un specific
deosebit în peisajul mass-media din
România. Un sistem în miºcare, în
continuã autoperfecþionare, un
sistem care priveºte spre viitor,
adicã, spre România de mâine

La ceas
de sãrbãtoare
Lucia MUREªAN
Decanul Facultãþii de Teatru
Se apropie Anul nou  Facultatea de
Teatru din marea familie a Universitãþii
Spiru Haret încheie anul cu rezultate
excelente: un premiu al publicului  premiul
de popularitate la Gala Hop a tinerilor
actori, cu spectacolul Moºtenirea de Pierre
Marivaux, clasa prof. univ. dr. Lucia
Mureºan. asist. univ. dr. George Grigore 
un premiu la Festivalul Hyperion, participãri
la festivaluri ale tinerilor la Cãlãraºi, la
Slatina lui Eugen Ionescu ºi la emisiunile
postului de Televiziune România de Mâine.
Sesiunile de examene care au consemnat
munca profesorilor ºi creativitatea
studenþilor au fost înregistrate ºi oferite
publicului la TvRM.
La Sala Euterpe a Universitãþii, în
cadrul Seratelor organizate de Ilinca
Dumitrescu, profesorii noºtri au participat
cu mici recitaluri.

Trebuie sã menþionãm ºi satisfacþia
noastrã cã mulþi dintre absolvenþi s-au
încadrat în echipe ale televiziunilor, la
radio ºi în grupuri de teatru independent.
Gândurile noastre la acest ceas de
sãrbãtoare se îndreaptã cãtre toþi cei care
ne-au susþinut în munca, în truda noastrã
zilnicã, spre cei care conduc aceastã uriaºã
instituþie de învãþãmânt ºi culturã, spre
profesorii din universitate ºi studenþii care
se pregãtesc sã intre cu performanþe în
viaþa þãrii.
În numele profesorilor ºi studenþilor de
la Facultatea de Teatru dorim tuturor:
Sãrbãtori fericite!
ªi un An Nou 2008 care sã le împlineascã
dorinþele ºi visele.
Din inima noastrã, a tuturor.
Un cald LA MULÞI ANI!

A doua sesiune de examene de licenþã online
Bucureºti  New-York
Prof. univ. dr. Theodor DAMIAN
Un eveniment academic de
semnificativã valoare a avut loc la Centrul
de Învãþãmânt la Distanþã din New York,
al Universitãþii Spiru Haret,  examenul
de licenþã online, susþinut în data de 15
septembrie 2007, de cãtre studenþii de la
Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi
Studii Europene ºi de la Facultatea de
Sociologie-Psihologie.
Toate conecþiile audio-video fiind
instalate corespunzãtor, fiecare grup,
respectiv membrii comisiilor examinatoare
de la Bucureºti, pe de o parte, studenþii
candidaþi la examen, pe de altã parte, se
puteau vedea ºi auzi reciproc în timp real.
La ora 7,30 AM, ora New Yorkului,
2,30 PM ora României, d-l prorector Ioan
Gâf-Deac, directorul Departamentului ID
al Universitãþii Spiru Haret a deschis

convorbirea preliminarã, prezentând în
detaliu procedura ºi metodologia de
desfãºurare a examenului de licenþã online.
A fost transmis mesajul rectorului
Universitãþii Spiru Haret, prof. univ. dr.
Aurelian Bondrea. La desfãºurarea
examenului au participat d-l prof. univ. dr.
Constantin Mecu, prim prorector al
Universitãþii, preºedinþii comisiilor de
examen, d-l prof. univ. dr. ªtefan Lache
de la Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi
Studii Europene ºi d-l prof. univ. dr. ªtefan
Costea de la Facultatea de SociologiePsihologie, precum ºi alþi profesori prezenþi.
Prof. univ. dr. Theodor Damian,
directorul Centrului ID New York, a
precizat cã studenþii înscriºi sunt prezenþi
ºi cunosc procedura ºi metodologia
desfãºurãrii examenului, fiind îndeplinite

toate cerinþele legale cu privire la întocmirea
dosarului fiecãrui candidat.
În urma acestor consideraþii studenþii
au primit permisiunea sã intre în
platforma blackboard pentru începerea
examenului, care pe tot parcursul sãu,
s-a desfãºurat în condiþii normale, fãrã
nici un fel de probleme tehnice, sau de
altã naturã.
Rând pe rând, pe mãsurã ce fiecare
student a terminat examenul a anunþat ºi
comisiile de la Bucureºti. Mediile obþinute
de studenþi au fost confirmate de profesorii
de la Bucureºti: d-l prof. univ. dr. Sorin
Cristescu pentru Facultatea de Relaþii
Internaþionale ºi Studii Europene ºi d-l
prof. univ. dr. ªtefan Costea, pentru
Facultatea de Sociologie-Psihologie.
Dupã aceastã procedurã, prof. univ. dr.
Ioan Gâf-Deac a confirmat ºi domnia sa
rezultatele, toate foarte bune, transmiþând
proaspeþilor licenþiaþi felicitãri pentru
pregãtirea lor temeinicã, de-a lungul anilor

de studiu, ºi pentru rezultatele obþinute la
examenul de licenþã., menþionând ºi faptul
cã Universitatea Spiru Haret face
un mare efort pentru ca românii de
pretutindeni sã-ºi poatã face sau continua
studiile universitare. Corpul didactic al
Universitãþii face acest lucru cu bucurie ºi
cu sentimentul împlinirii unei datorii de
conºtiinþã.
O parte emoþionantã a acestui examen
au constituit-o intervenþiile absolvenþilor.
Fiecare din cei prezenþi a remarcat modul
profesional în care s-a desfãºurat examenul,
mulþumind pentru sprijinul de care s-au
bucurat pe tot parcursul anilor de studii, atât
Universitãþii, în general, ºi, în special,
rectorului Universitãþii, profesorilor
îndrumãtori, profesorilor ºi ºefilor
comisiilor de examinare, cât ºi directorului
ºi secretarei Centrului ID New York.
Ei ºi-au exprimat dorinþa de a continua
studiile ºi programele de masterat ale
Universitãþii.

Mulþumiri Universitãþii Spiru Haret
S-a spus cã viaþa este o experienþã
continuã ºi cã omul cât trãieºte învaþã
Întâmplarea sau ºansa m-a fãcut sã urc cu
sfialã treptele singurei Universitãþi care a
deschis drumul spre un învãþãmânt nou, un
învãþãmânt al viitorului.
Acum patru ani, un domn ambasador
m-a oprit pe culoarul Ministerului
Afacerilor Externe, a cãrui salariatã eram,
sfãtuindu-mã sã urmez cursurile Facultãþii
de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene
din cadrul Universitãþii Spiru Haret. Pe
atunci eram studentã la o altã facultate.
I-am urmat sfatul cu strângere de inimã,
pentru cã renunþam la un drum ºi pãºeam
pe un altul nou, nebãnuind cã acel drum
îmi va da cele mai mari satisfacþii. Anii
au trecut plini de emoþii, mai ales cã a
trebuit sã plec ºi la post în New York, unde
nu mai aveam cum sã-mi continui studiile.
Dar cum în viaþã poþi avea ºi noroc, aveam
sã aflu cã Universitatea Spiru Haret ºi-a

extins reþeaua de Centre pentru Învãþãmânt
la Distanþã ºi la New York, putând astfel
sã-mi continui studiile. A sosit ºi mult
aºteptata zi în care trebuia sã-mi susþin
examenul de licenþã, un examen prin care
trebuia sã dovedesc cã în cei patru ani am
aprofundat tot ce învãþasem ºi, mai ales,
faptul cã eforturile depuse de profesori nu
au fost zadarnice. Emoþiile au fost duble
pentru cã susþineam un examen în faþa unei
comisii care se afla în România ºi eu eram
la New York. Cu ajutorul Departamentului
IT al Universitãþii Spiru Haret cât ºi a
echipamentului aflat în dotarea Centrului
ID din New York, a fost posibil sã susþin
examenul de licenþã alãturi de ceilalþi
colegi. Ziua de 15 septembrie 2007 a fost
o zi care nu se poate uita, a fost o zi în care
distanþa nu a fost un impediment, a fost o
zi în care studenþi ºi profesori au stat faþã
în faþã pentru susþinerea examenului
de licenþã.

Doresc ca, pe aceastã cale, sã aduc cele
mai calde mulþumiri domnului prof.univ.dr.
Aurelian Gh. Bondrea rectorul Universitãþii
Spiru Haret pentru ceea ce reprezintã
Universitatea Spiru Haret în promovarea
valorilor ºi drepturilor universitare, cât ºi
domnilor prof.univ.dr. Ioan Gâf-Deac,
prof.univ.dr. Gheorghe Oniºoru, prof. univ.
dr. ªtefan Lache, lector univ.dr. Dragoº
Frãsineanu, prof. univ. dr. Florian
Tãnãsescu, lector univ. dr. Dan Nãstase,
lector univ. dr. Ludmila Rotari, prof. univ.
dr. Mihai Vasile-Ozunu, prof. univ. dr.
Ionel Olteanu, lector univ.dr. Sorin
Cristescu pentru rãbdarea ºi bunãvoinþa cu
care m-au ajutat sã pãtrund în tainele
relaþiilor internaþionale ºi studiilor
europene. Nu pot sã nu aduc pe aceastã
cale cele mai calde mulþumiri domnului
prof. univ. dr. Theodor Damian ºi doamnei
Claudia Damian, susþinãtorii Centrului ID

din New York, care întotdeauna au gãsit
soluþii de rezolvare a problemelor, cu un
deosebit tact ºi blândeþe.

Georgeta TÂRCÃ-VLÃDUÞU

Înfiinþarea Centrului Teritorial ID din
New York al Universitãþii Spiru Haret ºi
implementarea învãþãmântului la distanþa
ne-a oferit posibilitatea definitivãrii
studiilor universitare începute în România.
La finalul celor patru ani de studiu în
cadrul acestei Universitãþi, Facultatea de
Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene,
adresãm mulþumiri, distinºilor profesori ºi
personalului tehnic din cadrul
Universitãþii ºi, în mod special, domnului
ºi doamnei Damian, coordonatorii
Centrului ID din New York, pentru
disponibilitatea ºi sprijinul acordat de-a
lungul acestor ani.

Lãcrãmioara ºi Cristin GINDAC

Magia colindelor
la români

Poate cã nicãieri în lume sãrbãtorile de
Crãciun nu au un ceremonial atât de bogat
ca la noi, la români, exprimat prin
tradiþionalele colinde  nestemate ale
spiritualitãþii româneºti. Un amestec de
folclor cu creaþii liturgice, însoþite de urãri
de bunãstare ºi belºug, de ani mulþi cu
sãnãtate.
Nu întâmplãtor Constantin Noica
propunea cuvântul colindã împreunã cu dor
ºi doinã pentru a reprezenta limba ºi cultura
româneascã într-un Dicþionar UNESCO ce
ar fi trebuit sã cuprindã termeni din toate
limbile pãmântului, configurând nu numai
realitãþi specifice, ci ºi expresia lor inefabilã.
Recunoaºterea dimensiunii poetice a
colindelor în spiritualitatea noastrã
strãmoºeascã a fost subliniatã plastic de
Geo Bogza, care, în urmã cu peste trei
decenii scria cã, ascultând colindele,
Rãsuna în mine ºi meºteºugul celor care,
cu sute de ani în urmã, au zidit ºi pictat
Voroneþul, naivitatea ºi meºteºugul celor
pe care, cu sute de ani în urmã, le-a
transmis Dosoftei....
De-a lungul timpului, sensurile ºi
tâlcurile colindelor au fost redate în întreaga
lor frumuseþe ºi bogãþie, încercãrile
regãsindu-se în cele dintâi manuscrise
psaltice româneºti ºi apoi în primele
tipãrituri muzicale ºi literare din þara
noastrã, Dimitrie Cantemir identificând
sensul refrenului Leru-i Ler în numele
împãratului Aurelian.
Nota liricã, farmecul lor aparte au fost
dezvãluite de mari poeþi ai neamului nostru

 Mihai Eminescu  Colinde, colinde,/ E
vremea colindelor,/Cãci gheaþa se-ntinde/
Asemeni oglindelor , George Coºbuc 
ªi-auzi! Rãsar cântãri acum,/Frânturi
dintr-o colindã/ªi vin mereu, s-opresc în
drum,/s-aud acum în tindã , Octavian
Goga  Moº Crãciun cu barba albã,/Moº
Crãciun cu traista plinã,/Vechi stãpân atât
de darnic/al copilãriei mele,/Azi la noi în
sat te-aºteaptã/toatã casa cu luminã.
Colindele au intrat nu numai în
literatura coralã româneascã, ci ºi în
muzica de operã  Kir Ianulea ºi Nãpasta
de Sabin Drãgoi, de pildã, ca ºi în muzica
simfonicã  Poveºti din Grui de Marþian
Negrea etc.
În ziua aceasta proaspãtã, purã,
bogatã, cu toate virtualitãþile neºtirbite de
uzura timpului, totul se întâmplã ca în ziua
Creaþiei  sublinia Mircea Eliade,
invocând momentele unui fascinant ritual.
Aprinderea, de Ajun, a lumânãrilor la
icoane, a focului în vetre, ca simbol al
apariþiei unei lumi noi, împodobirea
pomului de Crãciun, încãrcarea meselor
cu bucate tradiþionale, deschiderea porþilor
fac parte din ceremonialul sãrbãtorilor de
iarnã la români, care le sporesc frumuseþea,
fãcându-le inconfundabile.
Repunerea an de an în circuitul nostru
spiritual, în forme autentice, tradiþionale,
a bogatului tezaur de simþire româneascã
reprezintã semnul perenitãþii unor vechi
ºi tainice datini, colindele sunt ºi rãmân
valori etice ºi estetice emblematice pentru
cultura noastrã. (A.D.)
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Cartea de învãþãturã
la Editura Fundaþiei România de Mâine
O amplã producþie
editorialã, în concordanþã
cu exigenþele pregãtirii
superioare a studentului
În centrul eforturilor sale, Editura a situat ºi situeazã cartea
universitarã  temelie sigurã a educaþiei ºi cercetãrii, a activitãþii
didactice, bazã a pregãtirii viitorilor specialiºti, a reuºitei la examene.
O demonstreazã publicarea în mii de exemplare a numeroase lucrãri de
primã însemnãtate  cursuri, manuale, tratate, note de curs, a altor cãrþi
cu destinaþie didacticã  caiete de seminar, caiete de lucrãri practice,
caiete de laborator, culegeri de probleme º.a.  pentru toate formele de
învãþãmânt ale Univesitãþii  de zi, cu frecvenþã redusã ºi la distanþã,
pentru ciclurile de studii universitare  de licenþã ºi de masterat.
Se adaugã publicarea, în tiraje corespunzãtoare cerinþelor actuale,
a numeroase ediþii noi, revãzute ºi adãugite ale unor manuale ºi cursuri
editate în anii anteriori.
Numai în anul 2007, în Editura Fundaþiei România de Mâine au apãrut
circa 300 de titluri. Planul editorial pe anul 2008 prevede publicarea a
numeroase cursuri universitare, ca ºi a altor materiale didactice.
Cãrþile apãrute reflectã profilul ºi structura, cerinþele planurilor de
învãþãmânt ale celor 30 de facultãþi cu 50 de specializãri ºi 59 de
programe de masterat, printre care: Drept; Administraþie Publicã;
Marketing; Afaceri Economice Internaþionale; Contabilitate ºi
Informaticã de Gestiune; Management; Finanþe ºi Bãnci; Filosofie;
Jurnalism; Sociologie; Psihologie; Limba ºi Literatura Românã; Limbi
ºi Literaturi Strãine; Istorie; Relaþii Internaþionale ºi Studii
Europene; Pedagogie muzicalã; Geografie; Artele spectacolului;
Educaþie Fizicã ºi Sportivã; Kinetoterapie ºi motricitate specialã;
Medicinã veterinarã º.a.
Cadrele didactice, cercetãtorii ºtiinþifici, autori ai cursurilor ºi
manualelor universitare, dar ºi ai tratatelor, monografiilor de specialitate
pornesc în activitatea lor de la convingerea cã þinuta ºtiinþificã, expunerea
metodicã, sistematizarea logicã, selecþia valoricã, noutatea în domeniu
 într-un cuvânt înalta calitate a conþinutului se constituie în criterii de
bazã ale transmiterii eficiente a cunoºtinþelor, faciliteazã drumul
studenþilor spre calificarea competitivã, spre îndeplinirea exigenþelor
activitãþii de cercetare ºtiinþificã în folosul societãþii.
O expresie a acestei rodnice activitãþi o reprezintã, printre altele,
situarea Editurii Fundaþiei România de Mâine, prin numãrul anual de
apariþii, pe unul dintre primele locuri în ansamblul editorial din România.

Aflat la a XIV-a ediþie, Târgul Gaudeamus
reprezintã unul din reperele peisajului
cultural bucureºtean al acestei toamne târzii,
prin suprafaþa expoziþionalã, care a ajuns
la 10.000 mp, prin amploarea participãrii,
450 de expozanþi, reprezentând cele mai
importante segmente din domeniul editorial
ºi educaþional, prin numãrul de persoane
care au trecut pragul Pavilionului Central
de la ROMEXPO  96.000 -, înscriindu-se
între primele 10 târguri de carte din Europa.
În acest context, prezenþa Editurii
Fundaþiei România de Mâine la Târgul
Internaþional Gaudeamus 2007 a dobândit
semnificaþia unei valoroase tradiþii, standul
propriu reprezentând oferta educaþionalã
pentru anul universitar 2007-2008, care
cuprinde numeroase lucrãri de primã
însemnãtate în formarea noilor generaþii
de specialiºti  cursuri, manuale, tratate,
note de curs, toate tipãrituri cu profil
universitar  caiete de seminar, de lucrãri
practice, de laborator, culegeri de probleme
º.a.  pentru toate formele de învãþãmânt
 de zi, cu frecvenþã redusã ºi la distanþã ,
pentru ciclurile de studii universitare de
licenþã ºi pentru masterat.
La standul Editurii sunt expuse lucrãri
de anvergurã intelectualã  didacticã ºi
ºtiinþificã, purtând semnãtura unor personalitãþi de marcã în domeniu, cum sunt
Neoharetism la începutul secolului XXI.
Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru
Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã, de prof. univ.
dr. Aurelian Gh. Bondrea, preºedintele ºi
rectorul Universitãþii Spiru Haret,
Dialectica vieþii sociale ºi sensul istoriei,
de prof. univ. dr. Ion Tudosescu, Istoria
contemporanã a României (1918-2007), de
prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Geografia
fizicã a României  partea a II-a  Clima,
Apele, Biogeografia, Solurile, Hazardele
naturale, de prof. univ. dr. doc. Grigore
Posea, Istorie socialã, ed. a V-a, de prof.
univ. dr. Florian Tãnãsescu, Filosofie
modernã. Luminismul francez ºi filosofie
clasicã germanã, de prof. univ. dr. Ioan
N. Roºca, Relaþii internaþionale, ed. a II-a,
de prof. univ. dr. Gheorghe Oniºoru,
Istoria sociologiei româneºti, de prof. univ.
dr. ªtefan Costea, Audit ºi control
financiar, de prof. univ. dr. Mircea
Boulescu ºi multe altele, emblematice
pentru calitatea ºi performanþa învãþãmântului universitar haretian.
Tradiþionale au devenit ºi lansãrile de
carte universitarã, unul din evenimentele
care prilejuiesc poate primele întâlniri cu
cei mai fideli cititori  studenþi ºi profesori
-, sondarea opiniilor oferind momente
unice de cunoaºtere ºi promovare a
valorilor editoriale.
Asemenea evenimente de referinþã le-au
constituit lansãrile de carte desfãºurate în
zilele de 23 ºi 24 noiembrie 2007 în
ambianþa oferitã de Sala de Marmurã a
ROMEXPO, care au beneficiat de o
participare de excepþie  prorectori ai
Universitãþii Spiru Haret, profesori ºi
studenþi, cercetãtori ºtiinþifici, specialiºti
din domeniile abordate.
Deschizând seria lansãrilor de carte
universitarã, domnul Constantin Florea,
redactor-ºef al Editurii Fundaþiei România
de Mâine, a prezentat lucrãrile Istoria
contemporanã a României (1918-2007),
care poartã semnãtura prof. univ. dr. Ioan
Scurtu, ºi Integrarea europeanã ºi
euroatlanticã a României, elaboratã de
lector universitar doctor Teodora StãnescuStanciu, o reconstituire a traiectului istoric
parcurs în acest complex proces, oferind
concepte, teorii, delimitãri vizând
integrarea, mondializarea/globalizarea,
procesul de negocieri, mecanisme, repere
ale strategiei româneºti de integrare.
O amplã prezentare a lucrãrii prof. univ.
dr. Ioan Scurtu, personalitate binecunoscutã

în lumea istoriografiei, a realizat prof. univ.
dr. Gheorghe Oniºoru, decanul Facultãþii
de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene,
care a precizat cã se simte onorat sã se afle
la aceastã lansare a unei lucrãri de referinþã
ce depãºeºte cu mult limitele unui manual
universitar, studiu ce pune în evidenþã
experienþa ºi competenþa cadrului didactic
de carierã, cercetãtorului ºtiinþific, care, în
calitate de director al Arhivelor Naþionale,
a realizat o reformare a acestei instituþii.
Cartea acoperã întreaga epocã contemporanã
de la Marea Unire pânã la zi, ºi este o nouã
ediþie a lucrãrii precedente care se oprea cu
evocarea evenimentelor la anul 2005,
autorul fãcând o foarte bunã sintezã a
acestora, ceea ce a pus în evidenþã
capacitatea, dibãcia sa de a ºti sã selecteze
mecanismele care au dominat evoluþiile.
Autorul este primul care face o periodizare
a etapei comuniste, conturând diferenþele
care separã intervalele istorice cuprinse în
interiorul acesteia. Lucrarea oferã bogate
surse bibliografice, are o incontestabilã
valoare ºtiinþificã, ilustrând numele de
referinþã a autorului acesteia. Cred cã
studenþii vor avea un bun ghid pentru a
aprofunda temele de studii ºi de cercetare 
a conchis istoricul Gheorghe Oniºoru.

Profesorul universitar doctor Ioan
Scurtu ºi-a exprimat convingerea cã, deºi
este la a IV-a ediþie, lucrarea lasã loc pentru
mai bine, pentru aprofundãri ºi
reconsiderãri, pentru nuanþãri ºi raportãri
complexe ale evenimentelor, dorinþa sa, ca
prezentând o imagine unitarã asupra
istoriei, sã realizeze o periodizare în funcþie
de regimurile respective, ajungând, între
altele, la concluzia cã în România a fost
un regim socialist totalitar ºi nu unul
comunist. A demonstrat astfel cã, ºi în acest
caz, este vorba despre o evoluþie a
societãþii româneºti, de pildã, în domeniul
politicii externe lipsitã, la un moment dat,
de marile deschideri, sau în culturã,
domeniu în care a existat o continuitate,
chiar dacã în unele perioade intelectualii
au fost supuºi unei nedrepte prigoniri.
Referindu-se la cartea doamnei Teodora
Stãnescu-Stanciu, prof. univ. dr. Ioan
Scurtu a þinut sã precizeze faptul cã tema
abordatã este una deloc comodã, ci,
dimpotrivã, elaborarea ei a impus un efort
teribil din partea autoarei pentru a trata, în
formã sinteticã, evoluþia integrãrii României
în structurile europene ºi euroatlantice,
scenariile propuse demonstrând capacitatea

Lansãri la Târgul
Internaþional
Gaudeamus 2007
În legãturã cu cartea semnatã de
Teodora Stãnescu-Stanciu Integrarea
europeanã ºi euroatlanticã a României,
prof. univ. dr. Gheorghe Oniºoru a relevat
faptul cã este la a II-a ediþie, prima se
referea la perioada când România se afla
la porþile Uniunii Europene, iar acum se
aflã în curtea comunitãþii europene, ceea
ce îi conferã o mare actualitate. Fãcând
acest exerciþiu intelectual, autoarea are un
merit, încercând sã propunã un set de
scenarii realiste. Putem spune cã aceastã
lucrare, gânditã sistemic, cu un dens aparat
critic, constituie o reuºitã ofertã
educaþionalã foarte necesarã studenþilor.
Personalitate a istoriografiei româneºti,
cercetãtor ºi profesor, decan, director a
numeroase institute de istorie, preºedintele
Societãþii de ªtiinþe Istorice, conducãtor de
doctorate, profesorul universitar doctor
Ioan Scurtu a publicat nouã lucrãri de cea
mai bunã calitate premiate de reviste de
profil, inclusiv de Academia Românã,
implicat în acþiuni de popularizare a istoriei
la televiziune ºi radio, la simpozioane
ºtiinþifice care au avut loc în toatã þara ºi
peste hotare  a subliniat prof. univ. dr.
Alesandru Duþu. Referindu-se concret la
lucrarea lansatã acum, a precizat faptul cã,
deºi a fost conceputã ca un manual
universitar, în realitate, însã, avem în faþã
o excelentã sintezã a istoriei româneºti 
1918-2007, integratã în context european.
Nimic nu scapã analizei domnului profesor
care abordeazã fenomenele esenþiale ale
dezvoltãrii societãþii româneºti 
economia, structura socialã, politica,
ºtiinþa, cultura, demografia, viaþa
cotidianã, mentalitãþile º.a., pe care le
analizeazã în dinamica cronologicã, în
interacþiunea lor, încât cititorii pot percepe
cu uºurinþã evoluþia ºi involuþia acestora.
În plus, analiza se bazeazã pe date ºi fapte
concrete care fac concluziile credibile, iar
concizia ºi obiectivitatea conferã lucrãrii
un caracter enciclopedic, chiar dacã este o
lucrare destinatã studenþilor.

autoarei de a emite ipoteze care pot deveni
realitãþi.
În acelaºi registru al oportunitãþii ºi
actualitãþii temelor tratate s-au înscris ºi
celelalte lansãri de carte universitarã care
au avut loc în ziua de 24 noiembrie 2007,
beneficiind de aceeaºi ambianþã generoasã
oferitã de Sala de Marmurã. De data aceasta,
accentul pus pe armonizarea valorii
teoretice, conceptuale cu cea aplicativã,
lucrãrile Contabilitatea societãþilor de
asigurãri  purtând semnãtura prof. univ.
dr. Marinicã Dobrin ºi Contabilitatea
publicã, coordonator prof. univ. dr.
Luminiþa Ionescu , doctor Elena
Diaconu, doctor Carmen Florentina
Neagoe , conþinând atribute care le sporesc
performanþa didacticã, ºtiinþificã.
Marele interes manifestat faþã de
temele abordate în aceste lucrãri, respectul
faþã de autori explicã, în bunã mãsurã,
participarea numeroasã a cadrelor
didactice, practic majoritatea membrilor
catedrei, ºi a studenþilor ºi invitaþilor, la
acest eveniment  a remarcat conf. univ. dr.
Aurelian V. Bãluþã. Distins profesor,
cercetãtor ºtiinþific valoros ºi practician
profesionist sunt calitãþi inconfundabile ale
prof. univ. dr. Marinicã Dobrin, care ºi-au
pus, în mod fericit, amprenta asupra cãrþii
Contabilitatea societãþilor de asigurãri.
Metodic realizat, respectând normele în
vigoare, cu doctrine aplicate în domeniu,
manualul are o largã utilitate ºi în
economia realã sau a oportunitãþilor.
Recomandând aceastã carte, conf. univ.
dr. Aurelian V. Bãluþã a sugerat autorului
ca la o eventualã ediþie îmbunãtãþitã sã þinã
seama de o nouã realitate apãrutã în
economia româneascã  fondurile private
de pensii.
Domnul Gheorghe Marius Bulugea,
directorul general al Comisiei de
supravegherea asigurãrilor, a arãtat cã existã
o bunã colaborare cu profesorii din
învãþãmântul economic superior, respectiv
cu Editura în care apar lucrãrile profesorilor
universitari. Faptul cã problematica

manualului este tratatã din perspectiva
standardelor internaþionale contribuie la
creºterea credibilitãþii lui, existând mulþi
specialiºti care au nevoie de un astfel de
îndrumar, în contextul întãririi relaþiilor cu
instituþiile statului, colaborarea fiind
consolidatã  a mai spus vorbitorul.
Una din trãsãturile evidente a lucrãrii
profesorului Marinicã Dobrin, vizeazã
îmbinarea eficientã, cu profesionalism, a
teoriei cu practicã, contribuind la lãrgirea
orizontului conceptual ºi aplicativ al
viitorului specialist din domeniul economic
 a relevat conf. univ. dr. Florin Coman.
Distinsul nostru coleg a deschis lucrarea
cu un citat din Goethe pe care îmi îngãdui
sã-l amintesc: Contabilitatea este una
dintre creaþiile sublime ale spiritului
omenesc, pe care fiecare gospodar ar trebui
sã o foloseascã în gospodãria sa. Pe o
astfel de filosofie a construit autorul cãrþii
Contabilitatea societãþilor de asigurãri  a
remarcat prof. univ. dr. Ioan Gâf-Deac,
prorector al Universitãþii Spiru Haret.
Parcurgând cartea se disting elemente
definitorii, cum sunt viziunea sistemicã,
lucrarea având coerenþã, constituind un
întreg, aspectele noi ale asigurãrilor,
viziunea practicã regãsitã în studiile de caz,
lucrãri practice, un glosar, planul de conturi
etc., ceea ce ne întãreºte convingerea cã ne
aflãm în faþa unei lucrãri de referinþã.
Încercând sã explice cât de necesarã era
elaborarea acestei lucrãri, prof. univ. dr.
Marinicã Dobrin a precizat cã problematica
acesteia era impusã de amploarea activitãþii
de asigurãri, reasigurãri, ramurã cu un trend
pozitiv înregistrat dupã revoluþie, de
Aderarea României la Uniunea Europeanã,
proces care implicã adaptarea legislaþiei
româneºti la prevederile comunitare, inclusiv
a celei din domeniul contabilitãþii, care
reprezintã limbajul afacerilor.
O altã lucrare de actualitate, lansatã în
acelaºi cadru, a fost cea intitulatã Contabilitate
publicã, având drept coordonator pe prof.
univ. dr. Luminiþa Ionescu.
Am lecturat cu plãcere aceastã carte care
m-a ajutat sã înþeleg mai profund legãturile
intime dintre finanþele publice, contabilitatea
publicã ºi finanþele întreprinderii  a
mãrturisit prof. univ. dr. Marin Dumitru.
Demersul acesta didactic-ºtiinþific completeazã catalogul lucrãrilor absolut necesare
în pregãtirea studenþilor pe care îi iniþiazã în
gestionarea banului public. Importanþa
acestei lucrãri sporeºte dupã aderarea
României la Uniunea Europeanã, când se
pune problema promovãrii, gestionãrii unor
fonduri comunitare, care determinã creºterea
complexitãþii operaþiilor contabile. Chiar
dacã sunt consemnate modest sub titlul de
Anexe, Planul de conturi general pentru
instituþii publice, Monografia privind
înregistrarea în contabilitate a principalelor
operaþiuni, Glosar de termeni, acestea
complinesc paleta complexã a tematicii
abordate  a apreciat vorbitorul.
Este o ºansã pentru mine sã particip la
lansarea propriei lucrãri ºi ale colegilor mei
în aceastã atmosferã ºi beneficiind de o
asemenea participare  a afirmat prof. univ.
dr. Luminiþa Ionescu. Se ºtie faptul cã
reforma contabilitãþii publice reprezintã un
caz aparte, având în vedere impactul major
al trecerii la economia de piaþã asupra
domeniului public. De aici ºi necesitatea
elaborãrii unui manual care sã ajute
studenþii sã afle, sã gãseascã rãspunsuri
pertinente la întrebãri vizând contabilitatea
de angajamente, particularitãþi ale închiderii
exerciþiului bugetar la entitãþile publice,
cum sunt folosite fondurile europene
nerambursabile, aspecte specifice cu privire
la contabilitatea finanþãrii din bugetul de
stat, bugetele locale, fondul naþional unic
de asigurãri sociale de sãnãtate.

Adela DEAC

Cursuri ºi manuale la îndemâna studenþilor. Apariþii recente

ION TUDOSESCU
Dialectica actualã a vieþii
sociale ºi sensul istoriei

I. DUDA,
STELIAN GRÃDINARU
Lecþii de geometrie diferenþialã

TEODORA STÃNESCU
STANCIU
Istoria integrãrii europene

GHEORGHE ONIªORU
Relaþii internaþionale

IOAN GÂF-DEAC
Econometrie

ION PETRESCU
Management general
Concepte ºi aplicaþii

DRAGOª FRÃSINEANU
Geopolitica

Dr. NICOLAE POSTOLACHE
Istoria universalã
a kinetoterapiei

CARMEN BUªNEAG
Kinetoterapia în
obstetrico-ginecologie ºi
în afecþiunile abdominale

OTILIA POP-MICULI
Folclor muzical
ºi etnomuzicologie

PAULA ANGELESCU
Histoire de la
littérature française
Moyen Âge et XVIe siecle

ECATERINA LUNG,
GHEORGHE ZBUCHEA
Structuri etno-politice ºi
economico-sociale în Evul Mediu

DOMNICA ªERBAN,
DENISA DRÃGUªIN
English Practical Course for
Second Year Students

AUREL M. CAZACU
Argumentarea.
Teorie ºi aplicaþii
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Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
24 decembrie 2007
06:00
06:25
06:30
07:00
07:30
07:58
08:00
08:30
09:00
09:30
11:00
11:58
12:00
13:30
14:00
14:58
15:00
16:00
17:00
18:30
19:00
20:00
22:50
23:40
00:10

00:40
01:00
03:00
04:00
04:30
05:00

Arta documentarului (r)
Videoclip Moº Crãciun
TVRM la dispoziþia dvs (r)
Deutsche Welle. Emisiune de Diana Popescu
Muzicoteca pentru toþi (r)
Promo
Muzicã popularã. Emisiune de Theodora Popescu
Film documentar: Cinemania
D-ale carnavalului (r)
Film artistic românesc: Veronica
Aºteptându-l pe Moº Crãciun. Emisiune de Dumitru Lupu
Videoclip colind: Bunã dimineaþa la Moº Ajun
(Flavius Coresi)
Film artistic românesc: Melodii, melodii (r)
Vorbiþi, scrieþi româneºte: Cuvinte despre sãrbãtorile
de iarnã. Emisiune de Valeriu Marinescu
TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Dorin Sarafoleanu
la dispoziþia dvs.
Promo
Divina armonie  Sala Parlamentului.
Emisiune de Cezar Lungu
Scena ca istorie. Emisiune de Violeta Screciu
Adevãratele stele. Emisiune de Sorin Lupaºcu
Casã dulce româneascã. Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
Film serial: Alesul inimii  Filipine (ep. 35)
Crãciun la haretiºti (I)
Concert de Crãciun cu Fuego
Dialog, ºtiinþã, religie: Ediþie specialã
Emisiune de Carmen Fulger
Tinere talente: ediþie specialã de sãrbãtori  Colinde de
pretutindeni cu corul Eutherpe medalia de argint
la concursul internaþional de la Praga, decembrie 2007.
Emisiune de Mihai Darie
Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
Film artistic: Melodii, melodii (r)
Colinde de sãrbãtori din Bucovina (r)
Dialog, ºtiinþã, religie (r)
Divina armonie  cor (r)
Adevãratele stele (r)

22:20 Bucureºti, Bucureºti  ediþie specialã.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
23:20 Colinde din Bucovina
23:40 Obiceiuri de Crãciun la Muzeul Satului
00:10 Viziuni interpretative: Colinde ºi cântece de Crãciun.
Emisiune de Mihai Darie
01:00 Film serial: Alesul inimii  Filipine (ep. 37) (r)
01:00 Concert de Crãciun cu Fuego (r)
03:00 Concert extraordinar (I) (r)
04:00 Crãciun la haretiºti (II) (r)

MIERCURI
26 decembrie 2007
06:00
06:05
06:30
07:00
07:10
07:20
08:00
09:00
09:58
10:00
12:30
14:00
14:30
16:00
16:30
18:00
19:00
19:55
20:00
22:20
22:50
23:00
00:00
00:40
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00

Videoclip Moº Crãciun
Studenþi la rampã (r)
Teatru ºcolar (r)
Videoclip - Am plecat sã colindãm (Flavius Coresi)
Urãri de sãrbãtori
Concert de Crãciun cu Fuego (r)
Casã dulce româneascã (r)
Promoþia 10 ani Facultatea de Muzicã
a Universitãþii Spiru Haret
Promo
Crãciun la haretiºti (II) (r)
Film artistic: Rãmân cu tine (Filipine)
Caleidoscop de vacanþã. Emisiune de Bianca Vãcariu
Mândria de a fi român  concert la Teatrul Naþional (I).
Emisiune de Daniel Paraschiv
Top sport. Emisiune de Cristina Matei
Film artistic: Samson ºi Gideon (SUA)
Concert susþinut de muzica reprezentativã a armatei (II).
Emisiune de Dumitru Cucu
Film serial: Alesul inimii  Filipine (ep. 38)
Urãri de sãrbãtori
Crãciun la haretiºti (III)
Întâlnire cu folclorul: Saveta Bogdan, Viorica Galan,
Maria Stãnescu, Norica Enache, Maria Tripon, ªtefania Puiu.
Emisiune de Theodora Popescu
Urãri ºi gânduri de sãrbãtori
Casã dulce româneascã. Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
Colinde de Crãciun cu Fuego
Urmaºi ai lui Grigoraº Dinicu. Emisiune de Sorin Petre
Film serial: Alesul inimii  Filipine (ep. 38) (r)
Întâlnire cu folclorul (r)
Spectacol de muzicã Teatrul Naþional (r)
Casã dulce româneascã (r)
Agricultura ºi alimentaþia (r)

JOI
27 decembrie 2007
06:00
06:05
06:30
07:00
07:10
07:20
08:00
09:00
09:58
10:00
11:30
12:00

MARÞI
25 decembrie 2007
06:00 Videoclip Moº Crãciun
06:05 Muzicã popularã cu Dorina Paraschiv Nistor.
Emisiune de Dumitru Cucu
06:30 Film artistic românesc: Veronica (r)
07:58 Urãri de sãrbãtori
08:00 Film artistic: Clopotele din Rosarita (SUA)
09:30 Film documentar: Covorul roºu
10:00 Film artistic pentru copii: Ceata lui Moº Crãciun
10:53 Urãri de sãrbãtori
11:00 Antologia spectacolului sportiv  secvenþe spectaculoase
din istoria unor celebre competiþii sportive.
Emisiune de Mugur Popovici
12:00 Concert de Crãciun susþinut de Johann Straus
Ensemble Best of Viena. Realizator Dumitru Cucu
13:30 Sportul în lume: De pe arenele lumii - Cele mai importante
competiþii ale tuturor sporturilor  Formula 1,
Campionatul Mondial de tenis, NBA, etc.
Emisiune de Ionuþ Popa
14:00 Crãciun la haretiºti (I) (r)
16:30 Film artistic: Radio Romance (Filipine)
17:55 Urãri de sãrbãtori
18:00 Concert extraordinar susþinut de muzica reprezentativã
a armatei (I). Realizator Dumitru Cucu
19:00 Film serial: Alesul inimii  Filipine (ep. 36)
20:00 Crãciun la haretiºti (II)

12:30
13:00
13:30
14:00
14:58
15:00
17:20
18:20
18:50
19:00
20:30
21:00
22:00
23:00
23:40
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
05:30

Videoclip  Am plecat sã colindãm
Deutsche Welle (r)
Sportul în lume (r)
Urãri de sãrbãtori
Promo
Concert de Crãciun cu Fuego (r)
Concert de dimineaþã la liceul Ion Creangã.
Emisiune de Cezar Lungu
Viaþa ca un spectacol (r)
Promo
Film artistic: Alger (SUA)
Film documentar: Natura planetei Terra
Întâlnire cu folclorul: Paulina Irimia, Silvia Ene, Ileana
Domuþa, ªtefan Vlad. Emisiune de Theodora Popescu
Muzicoteca pentru toþi. Emisiune de Raluca Neagu
Un rãspuns pentru fiecare. Emisiune de Simona ªerban
Performeri în arenã. Emisiune de Mugur Popovici
TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Andrei Firicã la dispoziþia dvs.
Promo
Dacã doriþi sã revedeþi: Crãciunul la haretiºti (III)
Urãri de la vedete
Crãciun la Paris
Urãri si colinde de Crãciun
Sãrbãtori lângã bradul înstelat
Film serial: Alesul inimii  Filipine (ep. 33)
Academica  Cãrþi ºi probleme.
Emisiune de Mihai Ungheanu
Gazonul fierbinte. Emisiune de Mugur Popovici
Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
Soliºti, dirijori, orchestre: Concert la Ateneul Român,
dirijor Iosif Ion Prunner. Emisiune de Mihai Darie
Film serial: Alesul inimii  Filipine (ep. 33) (r)
Varietãþi muzicale cu Marian Nistor, Panseluþa Feraru
ºi Marian ªtefan
TVRM-edicina (r)
Academica  Cãrþi ºi probleme (r)
Gazonul fierbinte (r)
Muzicoteca TVRM (r)
Mioriþa (r)

VINERI
28 decembrie 2007
06:00
06:05
06:30
07:00
07:10
07:20
08:00
09:00
09:58
10:00
11:30

Videoclip  Sus la Poarta Raiului
Deutsche Welle (r)
Top sport (r)
Urãri de sãrbãtori
Promo
Comentariul zilei (r)
Stagiunea TVRM (r)
Special TVRM (r)
Promo
Film artistic: Bãiatul cu pãr verde (SUA)
Film documentar: Istoria aviaþiei

12:00 Muzicoteca pentru copii. Emisiune de Dumitru Cucu
12:30 Uniunea Europeanã cu ochii deschiºi.
Emisiune de Ion Diaconu
13:30 Studenþi la rampã. Emisiune de Dumitru Cucu
14:00 Calendar cultural  luna ianuarie.
Emisiune de Ion Dodu Bãlan
14:58 Urãri de sãrbãtori
15:00 Am venit cu drag la voi (r)
17:00 Oaspeþi strãini în vizitã la Universitatea Spiru Haret.
Emisiune de Corneliu Toader
18:30 Muzicã popularã. Emisiune de Theodora Popescu
19:00 Film serial: Alesul inimii  Filipine (ep. 34)
20:00 Apel telefonic  ediþie specialã. Emisiune de George Nicolau
21:00 Academica - Ateneul artelor. Realizator Mircea Micu
22:00 Mondogala  ediþie specialã. Emisiune de Daniel Paraschiv
23:00 Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
23:40 Cântã-mi lãutare! Emisiune de Sorin Petre
00:00 Film serial: Alesul inimii  Filipine (ep. 34)
01:00 Apel telefonic (r)
02:00 Academica - Ateneul artelor (r)
03:00 Stagiunea TVRM (r)
04:00 Diplomaþia românã- Quo vadis. (r)
05:00 Profil spiritual (r)
05:00 Muzicoteca pentru copii (r)
05:30 Compania de turism (r)

SÂMBÃTÃ
29 decembrie 2007
06:00
06:30
07:00
07:20
08:00
08:50
09:30
10:00
11:30
12:00
13:00
15:30
16:00
16:30
17:00
18:25
18:30
20:00
21:30
22:00
23:00
00:00
01:30
03:00
04:00

13:00
14:55
15:00
16:00
17:30
19:30
23:00
00:00
01:30
03:30
04:30
05:30

Colind Fuego
Performeri în arenã (r)
Urãri de sãrbãtori
Comentariul zilei. Realizator George Marinescu
Ani de liceu. Emisiune de Bianca Vãcariu
Teatru ºcolar. Emisiune de Dumitru Cucu
Haretiºtii. Emisiune de Mugur Popovici
Adevãratele stele. Emisiune de Sorin Lupaºcu
Film documentar: Inovaþii
Agricultura ºi alimentaþia  ediþie specialã.
Realizator Constantin Pintilie
Crãciun la haretiºti (I) (r)
Clubul diplomaþilor. Emisiune de Mihaela Anastase
Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
Compania de turism - emisiunea care te ajutã sã ai parte
de vacanþa mult visatã. Emisiune de Bianca Vãcariu
Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
Urãri de sãrbãtori
Astã searã filmãm în familie. Emisiune de Viorel Popescu
Film artistic românesc: Cei care plãtesc cu viaþa
Un actor ºi rolurile sale. Emisiune de Ion Bucheru
Scena ca istorie  Mari actori de comedie.
Realizator Violeta Screciu
Film serial poliþist: Comisarul (ep. 3) (SUA)
Adevãratele stele (r)
Astã searã filmãm în familie (r)
Scena ca istorie (r)
Am venit cu drag la voi (r)

Colinde
Vorbiþi, scrieþi româneste. Emisiune de Valeriu Marinescu (r)
Deutsche Welle. Emisiune de Diana Popescu
Deschide cartea ! Emisiune de Alexandru Mironov
Autopromo
Luminã în suflet. Emisiune de Sorin Bejan
Grãdiniþa fermecatã. Emisiune de Carmen Fulger
Film artistic: Heidi (SUA)
Film documentar: Inovaþii
D-ale carnavalului. Emisiune de Viorel Popescu
Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã.
Emisiune de Ioan Filip
Am venit cu drag la voi. Emisiune de Georgel Nucã
Urãri de sãrbãtori
Viaþa ca un spectacol. Emisiune de Viorel Popescu
Preþul succesului. Emisiune de Valentina Herþa.
Prezintã Fuego
Dor de-acasã. Emisiune de divertisment.
Realizator Puiu Stoicescu
Crãciun la haretiºti (II) (r)
Film serial poliþist: Comisarul (ep. 4) (SUA)
Preþul succesului (r)
Dor de-acasã (r)
Gazonul fierbinte (r)
Viaþa ca un spectacol (r)
D-ale carnavalului (r)
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16:00
17:00
18:30
19:00
20:00
22:00
03:00

Urãri de sãrbãtori
Arta documentarului (r)
TVRM la dispoziþia dvs (r)
Deutsche Welle. Emisiune de Diana Popescu
Muzicoteca pentru toþi (r)
Urãri de sãrbãtori
Dialog, ºtiinþã, religie (r)
Film documentar: Cinemania
Iarna la munte. Emisiune de Dumitru Lupu (r)
Promo
Crãciun la haretiºti (III) (r)
Concert al orchestrei din Viena la Teatrul Naþional (r)
Urãri de sãrbãtori
Muzicã popularã  best of
Divina armonie  Sala Parlamentului.
Emisiune de Cezar Lungu (r)
Scena ca istorie. Emisiune de Violeta Screciu
Adevãratele stele. Emisiune de Sorin Lupaºcu
Casã dulce româneascã. Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
Film serial: Alesul inimii  Filipine (ep. 35)
Revelionul copiilor. Emisiune de Dumitru Cucu
Revelion 2008  transmisiune directã de la Otopeni
Am venit cu drag la voi  ediþie specialã de Revelion.
Emisiune de Georgel Nucã
Cântece de petrecere. Emisiune de Sorin Petre

MARÞI
1 ianuarie 2008
06:00
06:30
07:30
07:35
08:00
08:30
10:00
11:58
12:00
13:30
14:00
16:30
17:30
19:00
19:55
20:00
22:30
00:00
00:30
01:20
02:30
04:00

Mioriþa (r)
Colinde ºi obiceiuri din Bucovina
Urãri de sãrbãtori
Best of muzicã popularã
Film documentar: Covorul roºu
Film artistic: Jack London (SUA)
Dacã doriþi sã revedeþi  Revelionul copiilor
Promo
Film artistic: Sã crezi în dragoste (Filipine)
Sportul în lume. Emisiune de Ionuþ Popa
Dacã doriþi sã revedeþi  Revelion 2008 (I)
Performeri în arenã. Emisiune de Mugur Popovici
Film artistic: Utopia (SUA)
Film serial: Alesul inimii  Filipine (ep. 36)
Urãri de sãrbãtori
Dacã doriþi sã revedeþi  Am venit cu drag la voi
Film artistic: Pentru cã te iubesc (Filipine)
Viziuni interpretative. Emisiune de Mihai Darie
Film serial: Alesul inimii  Filipine (ep. 36) (r)
Performeri în arenã (r)
Film artistic: Sã crezi în dragoste (Filipine) (r)
Film artistic: Utopia (SUA) (r)

MIERCURI
2 ianuarie 2008
06:00
06:30
07:00
07:10
07:20
08:00
09:00
09:58
10:00
11:30
12:30
12:35
15:00
15:30
16:30
18:00
19:00
20:00
20:30
22:00
23:00
23:40
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00

Studenþi la rampã (r)
Teatru ºcolar (r)
Urãri de sãrbãtori
Promo
Best of muzicã popularã
Performeri în arenã. Emisiune de Mugur Popovici
Viaþa ca un spectacol (r)
Promo
Singuri de Revelion  film pentru copii. Dumitru Cucu
Daca doriþi sã revedeþi: Adevãratele stele
Urãri de sãrbãtori
Dacã doriþi sã revedeþi: Revelion 2008 (II)
Top sport. Emisiune de Cristina Matei
Rapsozii Botoºanului. Emisiune de Dumitru Cucu
Film artistic: Rãmân cu tine (Filipine)
Mândria de a fi român - Concert la Teatrul Naþional (II).
Emisiune de Daniel Paraschiv
Film serial: Alesul inimii  Filipine (ep. 37)
Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
Film artistic: Sherlock Holmes ºi arma secretã (SUA)
Casã dulce româneascã. Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
Dacã doriþi sã revedeþi: Concert Fuego
Urmaºi ai lui Grigoraº Dinicu. Emisiune de Sorin Petre
Film serial: Alesul inimii  Filipine (ep. 37) (r)
Film artistic: Sherlock Holmes ºi arma secretã (SUA) (r)
Întâlnire cu folclorul (r)
Spectacol de muzicã la Teatrul Naþional (r)
Casã dulce româneascã (r)
Agricultura ºi alimentaþia (r)
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06:00
06:05
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07:00
07:30
07:58
08:00
08:30
09:00
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10:00
13:30
14:30
14:35
15:00

05:30

DUMINICÃ
30 decembrie 2007
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:10
09:00
10:00
11:30
12:00
12:30
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Imagini din viaþa de zi cu zi a universitãþii care poartã cu cinste numele
celui ce a rãmas în istoria naþionalã, dãruind acesteia

viaþa ca exemplu ºi numele ca epocã:

Spiru Haret

Nãscut la Iaºi, la 15 februarie 1851, dintr-o familie de rãzeºi,
Spiru Haret se stingea la 17 decembrie 1912, lãsând în urmã
una dintre cele mai prestigioase cariere ºtiinþifice ºi didactice

Spiritul academic haretian

caracterizeazã întreaga activitate în toate
facultãþile, în fiecare salã de curs, bibliotecã,
laborator, în utilizarea tuturor mijloacelor 
clasice sau ultramoderne  pentru însuºirea
de cãtre studenþi a ºtiinþei, a specializãrii, a
viitoarei profesii.
Multiplicate de atâtea ori câte cadre
didactice sunt, de atâtea ori câþi studenþi sunt,
de atâtea ori câte ore de curs sau laborator se
desfãºoarã zi de zi, imaginile din aceastã
paginã pot da mãsura realã a amploarei
efortului didactic ºi educativ realizat cotidian
la Spiru Haret.

