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Reuniunea organizatã la Universitatea Spiru Haret cu prilejul apariþiei în limba românã a cãrþii

Un adevãr incomod

de Al Gore, fost vicepreºedinte al Statelor Unite ale Americii
Societatea este obligatã sã
Universitatea Spiru Haret
gãseascã soluþii ºi la problemele
este deplin implicatã în strãduinþa
insurmontabile, sã aibã un mod optimist
globalã pentru apãrarea vieþii
de a gândi ºi a acþiona
pe planeta noastrã
Alocuþiunea

Alocuþiunea

domnului senator
Ion Iliescu, preºedintele
Fundaþiei Grupul de
Iniþiativã Ecologicã ºi
Dezvoltare Durabilã

domnului prof.univ.dr.
Aurelian Gh. Bondrea,
preºedintele ºi rectorul
Universitãþii Spiru Haret
DOMNULE
PREªEDINTE
ION ILIESCU,
Distinºi invitaþi,
Stimaþi colegi,
Dragi studenþi,
Prilejul reuniunii de astãzi poate
pãrea, la o privire superficialã, în afara
preocupãrilor noastre universitare.
Suntem un spaþiu privilegiat al
învãþãrii ºi nu unul al evenimentelor
mondene ori al manifestãrilor politice.
Vã asigur, însã, cã, dincolo de
aparenþe, existã motive de substanþã,
profunde, pentru care am hotãrât sã
dau curs iniþiativei de a prezenta întrunul din amfiteatrele noastre studio
un eveniment de excepþie, al cãrui
autor este un politician de excepþie,
fostul vicepreºedinte american Al
Gore ºi al cãrui promotor, în România,
este, de asemenea, un politician de
excepþie, Ion Iliescu.
Ca sã mã fac mai bine înþeles, am
sã vã spun, pe scurt, o micã poveste.
A fost odatã, acum 40 de ani, un
student, pe numele sãu, Albert
Arnold Gore, care a avut ºansa unei
întâlniri memorabile. Între profesorii
sãi, la Universitatea Harvard, unde
studia ºtiinþa ºi arta guvernãrii, s-a
numãrat un anume Roger Revelle.
Toatã lumea ºtie numele primului
om care a pus piciorul pe Lunã. Însã
sunt puþini cei care ºtiu cã acesta este
primul om care a avut o idee, ce avea
sã schimbe lumea sau, cel puþin,
modul în care o privim ºi ne privim
pe noi, în raport cu ea. Revelle a avut
ideea, cu totul neobiºnuitã, de a
propune Societãþii Internaþionale de
Geofizicã, în cadrul Anului Geofizic
Internaþional, sã iniþieze operaþiunea,
aparent banalã ºi lipsitã de importanþã,

a mãsurãrii constante a concentraþiei
de bioxid de carbon din atmosferã. Era
în anul 1957.
Datele consemnate la Observatorul de la Mauna Loa, din Hawai,
timp de opt ani, au pus în evidenþã
un fenomen cu totul extraordinar:
o curbã a acumulãrii bioxidului de
carbon, în atmosferã, mereu în
creºtere ºi mereu mai rapidã. Revelle
este cel care a introdus în vocabularul
ºtiinþific ºi, ulterior, în vocabularul
general sintagma efect de serã,
pentru a descrie, într-un mod
concentrat, o largã paletã de
consecinþe ce rezultã din acumularea
necontrolatã ºi acceleratã a
bioxidului de carbon în atmosferã.
Studentul Albert Gore se întâlnise
nu doar cu un om de ºtiinþã a cãrui
intuiþie depãºise cu mult graniþele
convenþionale ale epocii, ci ºi cu un
dascãl, cum spunem noi, un formator
de spirite, unul dintre acei oameni
capabili sã aºeze cu folos în sufletul ºi
în mintea tinerilor studioºi sãmânþa
curiozitãþii ºtiinþifice ºi tãria unui ideal
de viaþã.
Al Gore nu a devenit om de
ºtiinþã, ci politician, dar a purtat cu
el, toatã viaþa, tema care-i inspirase
primele cercetãri din studenþie,
pentru a o transforma, dintr-o temã
a ºtiinþei aplicate, într-una socialã
ºi, în ultimã instanþã, într-una de
politicã globalã.
În anul 1992, la Rio de Janeiro, sub
egida Organizaþiei Naþiunilor Unite,
a avut loc prima conferinþã
internaþionalã dedicatã relaþiei dintre
Dezvoltare ºi Mediu. Era prima
reuniune la vârf, dedicatã Pãmântului,
substantiv de genul feminin, în limbile
vechi, entitate vie, creatoare ºi
protectoare a vieþii, întruchipatã de
personaje feminine, în majoritatea
mitologiilor lumii. Conferinþa era

Eveniment cu certã rezonanþã
academicã ºi civicã

Un eveniment deosebit în plan universitar a avut
loc joi, 14 februarie 2008, în amfiteatrul studio din
Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii, ocupat
pânã la refuz de cadre didactice ºi studenþi ai
universitãþii, de personalitãþi ºtiinþifice ºi alþi invitaþi.
(Continuare în pag.8)

fructul multor altor iniþiative ºi
dezbateri, ºtiinþifice sau politice.
Rapoartele Clubului de la Roma
privind Limitele creºterii sau
lucrãrile lui Lester Brown privind
Problemele globale ale omenirii au
fost printre primele care au strãpuns
plafonul gros al inerþiei mediilor
ºtiinþifice, politice ºi, mai ales, al
conºtiinþei publice.
Al Gore publica atunci o lucrare
cu titlul Pãmântul în Cumpãnã.
Ecologia ºi Spiritul uman. Substanþa
ei avea sã fie dezvoltatã ºi folositã
pentru a realiza, câþiva ani mai
târziu, cartea ºi filmul Un adevãr
incomod, ce aveau sã-i aducã
Premiul Nobel pentru Pace.
Ne putem întreba, desigur, ce au
toate acestea cu Universitatea Spiru
Haret?
Coincidenþele nu sunt niciodatã
întâmplãtoare ºi, de aceea, nici lipsite
de miez. Sã spunem, doar, cã Spiru
Haret a fost, dintre politicienii
fondatori ai României moderne,
spiritul cel mai înzestrat în domeniul
ºtiinþelor exacte, al cercetãrii
sistematice în orizontul practicii
experimentale, susþinutã de un superb
efort de conceptualizare matematicã.
Sunt sigur cã preocupãrile de-o
viaþã ale lui Al Gore, legate de
impactul distructiv al activitãþilor
umane asupra mediului, ar fi fost un
subiect fascinant pentru Haret.
La fel se dovedeºte a fi, ºi pentru
noi, astãzi! Nu pentru cã este un
subiect promovat politic, ci pentru
cã intereseazã în cel mai înalt grad
comunitãþile umane, la nivel local,
naþional ºi global.
Dupã cum se poate constata,
morala poveºtii, pe care v-am
istorisit-o, este simplã: Universitatea
rãmâne un spaþiu social privilegiat,
dacã ºi numai dacã faciliteazã
întâlniri care modeleazã spiritele,
care formeazã idei ºi oameni, care
dau un sens superior activitãþilor
profesionale ºi chiar politice,
îmbrãþiºate ulterior, în viaþã.
Universitatea Spiru Haret vã
propune, astãzi, o astfel de întâlnire,
nu ca un fapt izolat, ci ca o linie de
conduitã permanentã, pe care, sunt
sigur, profesorii ºi studenþii noºtri o
construiesc ºi o vor perpetua spre
binele României de azi ºi de mâine.

Vã mulþumesc!

DOMNULE RECTOR
AURELIAN
BONDREA,
Distinºi invitaþi,
Dragi studenþi,
Am vrut foarte mult sã vedeþi
acest film, pentru cã, aºa cum aþi
vãzut, este bine fãcut. Este realizat
de o echipã de specialiºti de la
Holywood, este un documentar
ºtiinþific, care a primit ºi Oscar-ul
pentru realizare. Filmul se bazeazã
pe cartea pe care a scos-o Al Gore,
pe care am tradus-o ºi noi în limba
românã, Un adevãr incomod.
Volumul a fost lansat la Târgul de
carte Gaudeamus. Editura RAO
fiind cea care a realizat aceastã
traducere.
Aºa cum s-a spus, Al Gore,
nefiind specialist în domeniu, însã
ocupându-se de aceste probleme din
tinereþe, recidiveazã. Noi am
publicat la Editura Tehnicã, în 1985,
cartea lui Pãmântul în cumpãnã,
care a abordat problemele mediului
ºi dezechilibrele care se formeazã.
A fost prezent la Reuniunea de la
Rio de Janeiro în 1992, era de fapt al

doilea Summit organizat de ONU cu
ºefi de state ºi guverne. Primul a fost
în 1972 la Stockholm, dupã apariþia
primului Raport al Clubului de la
Roma, care a ridicat pentru prima
datã ºi în faþa comunitãþii
internaþionale ºtiinþifice, ºi în faþa
lumii politice, o problemã gravã, ºi
anume, conflictul care se manifesta
între societate ºi mediu. Aºa cum
spunea ºi Al Gore; nu mai avem
planetã, nu mai putem vorbi de
viaþã, deci nu este problemã numai
de existenþa societãþii, ci de existenþa
vieþii pe pãmânt. ªi, la vremea
respectivã, încã de prin68, un om de
afaceri, Aureliano Pecei, un italian,
apropiindu-se de aceastã problematicã, a finanþat o lucrare, ºi s-a
publicat atunci ceea ce s-a numit
Primul raport al Clubului de la
Roma, apãrut prin anii70-71 ºi
care a fost primul SOS ºi prima
zguduire în conºtiinþa publicã.
Ce constata Raportul Clubului
de la Roma? Cã s-a creat un
veritabil conflict între societatea
industrialã, civilizaþia industrialã ºi
factorii de mediu, cu douã aspecte:
de ordin cantitativ ºi calitativ.
În plan cantitativ se constata o
tendinþã de epuizare a resurselor
naturale, sursã de energie, materii

prime ºi chiar hranã. ªi în al doilea
rând, efectele calitative  deteriorarea
factorilor de mediu, ca urmare a
activitãþilor umane: poluarea
factorilor de mediu  apã, aer ºi sol,
care pun în pericol chiar viaþa.
De aceea, þinând seamã de
aceastã evoluþie a lucrurilor,
Raportul recomanda un singur
lucru: stoparea creºterii economice
pânã ce omenirea gãseºte soluþii sã
armonizeze aceºti doi factori ai
vieþii pe pãmânt.
Reacþia a fost violentã; ONU a
convocat o Reuniune la Stockholm,
s-au întâlnit ºefi de state din întreaga
lume pe problema mediului.
Reacþia þãrilor, mai ales de astã
datã, pe plan politic, reacþia
reprezentanþilor þãrilor slab
dezvoltate a fost cã Raportul
Clubului de la Roma este inspirat
de concepþii neo-imperialiste,
pentru cã apãra interesele þãrilor
dezvoltate, care timp de câteva
secole au acumulat bogãþie, ele
ºi-au asigurat un anumit standard de
viaþã, ele au poluat mediul ºi acum
vor sã stopeze venirea din urmã a
celor care nu s-au dezvoltat.
(Continuare în pag. 2)

25 februarie 2008

pag. 2

OPINIA NAÞIONALÃ 445

Societatea este obligatã sã gãseascã
soluþii ºi la problemele insurmontabile
(Urmare din pag. 1)
Deci, era o reacþie politicã, un delegat
asiatic a ºi spus: poluarea cea mai gravã din
lume este sãrãcia. Desigur, problemele
mediului sunt importante, dar sã vedem ce
facem cu viaþa oamenilor, cã unii trãiesc prea
bine, consumã, polueazã ºi alþii mor de foame.
De aici, al doilea Summit de la Rio de
Janeiro, era în 1992. Am participat la acel
Summit, acolo ºeful delegaþiei americane era
Bush tatãl, Al Gore era un tânãr senator, fãcea
parte din delegaþia americanã. Eu m-am întâlnit
cu el, ulterior, la Washington, în calitatea sa de
vicepreºedinte, i-am ºi fãcut cadou varianta
româneascã a cãrþii lui Pãmântul în cumpãnã
ºi am dialogat despre Rio de Janeiro ºi
concluzii. ªi el mi-a spus cã s-a simþit jenat,
ca american, cã fãcea parte din delegaþia
americanã, pentru cã acolo delegaþia americanã
a refuzat sã semneze douã documente de bazã:
Carta Pãmântului ºi Protejarea diversitãþii
biologice pe planetã. A devenit vicepreºedinte.
Aºa cum aþi vãzut din film, a participat ºi la
Kyoto, unde s-au discutat problemele încãlzirii
globale ºi eliminãrii surselor acestui fenomen,
ºi anume reducerea factorilor de poluare, care
creeazã aºa-numitele gaze de serã. Sunt mai
multe asemenea gaze, ponderea cea mai mare
o are bioxidul sau dioxidul de carbon, cum îl
numesc chimiºtii astãzi. Sursele sunt multiple.
Aþi vãzut cã ºi incendiile de pãduri provoacã
dioxid de carbon, industria, dar mai ales
energetica actualã bazatã pe cãrbune ºi
hidrocarburi: petrol ºi gaze. De aceea, la Kyoto
s-a discutat despre mãsuri la care statele sã se
oblige pentru a reduce factorii de poluare ºi
s-au luat niºte mãsuri pentru zece ani de zile.
S-au împlinit cei zece ani. Anul trecut a fost
la Bali o nouã Conferinþã pentru a actualiza
Protocolul de la Kyoto. Al Gore a fost prezent,
de astã datã, era de-acum posesorul Premiului
Nobel pentru Pace ºi al Premiului Oscar-2007
pentru cel mai bun film documentar, ºi a avut,
de asemenea, o intervenþie foarte durã la adresa
administraþiei americane, care nici acum nu a
semnat Înþelegerea de la Bali.
Deci, filmul lui Al Gore ºi cartea abordeazã
aceastã problemã a încãlzirii globale, nu e
singura, dar a devenit cea mai gravã, pentru cã
ea
determinã
schimbãri
climatice
fundamentale, aºa cum aþi vãzut în film. Eu
cred cã este bine fãcut ºi didactic, metodic în
abordarea problemei ºi artistic. El este în stil
american. Dacã vreþi, putea sã fie un film de
propagandã electoralã, dacã Al Gore ar fi
candidat la preºedinþia Statelor Unite, cu acest
film îºi fãcea o platformã foarte activã, dar, se
vede treaba, cã nu mai este interesat. Dar filmul
este bine fãcut ºi a fost bine recepþionat.
Premiul Nobel l-a primit atât el, cât ºi
Comitetul Interguvernamental de pe lângã
ONU, în care intrã oameni de ºtiinþã din
diferite þãri ale lumii, prezidat de un profesor
indian. A fost prezentat în presã acest moment
al acordãrii Premiului Nobel.
Vreau sã vã spun cã pe aceastã temã, aºa
cum vorbea ºi Al Gore, sunt ºi controverse,
sunt ºi oameni care combat tezele pe care le
susþine lumea ºtiinþificã despre care vorbeºte
Al Gore.
Eu v-am adus cartea unui american,
Cristopher Horner. Ghid incorect din punct
de vedere politic pentru încãlzirea globalã ºi
mediu, în care combate toate aceste teze,
inclusiv pe Al Gore. A scos-o dupã apariþia
cãrþii lui Al Gore ºi vorbeºte despre ºmecheriile
lui Al Gore, care ar manipula faptele. ªi mai
lanseazã ºi o tezã. De fapt, e ºi o anume poziþie
politicã a acestui autor ºi a cercurilor pe care
le reprezintã, care spune cã verzii de azi, deci
miºcarea verzilor, miºcãrile ecologiste sunt
roºii de ieri. Deci, roºii ºi-au schimbat
culoarea în verde, ºi deci miºcarea ecologistã
a verzilor ar fi o miºcare roºie, antiimperialistã
ºi antiamericanã. Asta, prin extrapolare, l-ar
acuza pe fostul vicepreºedinte al SUA Al Gore
cã ar fi ºi anticapitalist ºi antiamerican. Vedeþi
pânã unde merge absurditatea unor poziþii
extremiste, în abordarea acestor probleme.
Poate unii din dumneavoastrã au urmãrit
un film prezentat la Antena 1, anul trecut, pe la
jumãtatea anului, realizat de un gazetar englez,
care a apelat ºi el la anumite cercuri, ºi care a
prezentat toate aceste teze cu privire la
încãlzirea globalã, ca fiind o fãcãturã, ca fiind
o bagatelã, ºi cã se încearcã exploatarea unor
chestiuni. Sunt ºi alþii care spun cã fenomenele
sunt ample ºi asemenea schimbãri climatice nu
pot fi explicate numai prin efectele activitãþii
umane, cã ele sunt fenomene ciclice, cã mai
importantã ar fi activitatea solarã, care poate
sã producã tot felul de oscilaþii în timp,
respectiv perioadele glaciare, în zonele
respective.
Al Gore, dupã cum aþi vãzut, nu prezintã
aceste constatãri la modul general, ci sunt
constatãri ale cercetãrii ºtiinþifice, cã au fost
asemenea fenomene ºi interesantã acea studiere
a depunerilor de zãpadã, de gheaþã în
Antarctica, un fapt documentat obiectiv, aºa
cum sunt cercurile de la copaci care dau vârsta
copacului. Acolo se vede, din studierea
compoziþiei ºi cantitãþii de bioxid de carbon,
pe fiecare strat, pe fiecare an înregistrat, cum
au evoluat temperaturile. ªi aþi vãzut punctele
acelea roºii de-a lungul vremii, de-a lungul
mileniilor, care vorbesc despre asemenea
perioade de încãlzire. Dar, ce se întâmplã din
anii90 încoace este fãrã precedent. ªi aºa cum
arãta ºi el, de-a lungul mileniilor nu au depãºit
niciodatã cantitatea de bioxid de carbon de 300
de pãrþi dintr-un milion, în toate perioadele.
Acum s-au depãºit 600 de pãrþi, cu tendinþã
crescãtoare. ªi, deci, este o creºtere continuã,
el marca anul 2005 ca fiind cel mai cald, dar
noi am trãit anul 2007 care pentru noi a fost
anul cel mai cald din toatã istoria noastrã. Deci,
ce se întâmplã? S-a constatat cã, în ultimul
secol, a crescut temperatura atmosferei terestre
cu 10. S-ar spune: ce conteazã un grad? Depinde
cum îl judeci ºi cum îl situezi.
Noi avem temperatura medie a corpului de
370, mai precis 36,80 este temperatura normalã,
când te simþi bine. Când aceasta creºte cu 10 ºi
ajunge la 380 de grade, ai febrã deja. Deci,
temperatura atmosferei terestre încãlzitã cu un
grad, este febrã pentru planetã, pentru
atmosfera terestrã. Ce înseamnã aceastã febrã?
Înseamnã cantitate suplimentarã de energie
acumulatã în straturile atmosferice. Or, aceasta
duce la accentuarea fenomenelor extreme, aºa
cum s-a vãzut. Pe de o parte, perioade de
cãldurã mai accentuatã, cu secete prelungite ºi

toate efectele care decurg de aici, pe de altã
parte, perioade reci, precipitaþii, accentuarea
dimensiunilor uraganelor, fenomenelor
acestora extreme.
Noi trãim într-o zonã temperatã, excesiv
continentalã. Aveam aceste excese: varã, iarnã.
În ultimii ani de zile nu prea se mai respectã
legile comportãrii naturii aºa cum o cunoºteam
cei din generaþia mea în copilãrie. Începea iarna
prin noiembrie, zãpezile începeau în noiembrie
ºi se topeau în martie. Acum avem ierni fãrã
zãpadã.
Am sãrbãtorit 18 ani de la revoluþia
românã, poate dacã era o iarnã cu zãpadã, altfel
se desfãºurau ºi evenimentele: ºi ieºirea
timiºorenilor în stradã, ºi ieºirea bucureºtenilor
în 21 ºi 22 decembrie, deci chiar ºi viaþa
politicã putea sã sufere modificãri de la aºa
ceva. Dar am avut o iarnã chiar caldã, eu ºtiu
cã mi-am dat jos paltonul ºi umblam în hainã,
când m-am dus la Televiziune. Deci, s-au
schimbat datele problemei, încep sã aparã
chestiuni care nu mai diferenþiazã bine
sezoanele, anotimpurile. Dar apar fenomene
neobiºnuite pentru aceastã zonã climaticã.
Deci, apar fenomene specifice zonelor
subtropicale. Deci, pe toatã planeta apar
asemenea fenomene. ªi, pe de o parte, aceasta
se datoreºte civilizaþiei umane care contribuie
la amplificarea poluãrii atmosferei ºi, mai ales,
a bioxidului de carbon la care concurã, pe de o
parte, amplificarea surselor de poluare, dar pe
de altã parte, tot oamenii au diminuat suprafaþa
împãduritã a planetei. În prima jumãtate a
secolului XIX, 2/3 din suprafaþa solului
planetar era acoperitã cu pãduri, acum au mai
rãmas doar circa 25%, cifre valabile ºi pentru
teritoriul României. ªi la noi, 2/3 din suprafaþa
actualã a þãrii era acoperitã de pãduri întinse,
cu codrii, cum spuneau poeþii: codrul frate cu
românul. Acum unde mai sunt vestiþii Codrii
Vlãsiei din sud? ªi Pãdurea Bãneasa este
atacatã de afaceriºtii imobiliari. S-au restrâns,
de asemenea, am ajuns la cam 25% din pãduri.
Or, ce înseamnã pãdurea? Vegetaþia este un
mare consumator de bioxid de carbon! Deci,
s-au mãrit sursele de degajare ºi au fost reduºi

se cautã formule, paleative, se apeleazã la
energia vântului ºi este o întreagã miºcare, din
acest punct de vedere. Americanii au dezvoltat
ferme eoliene în toatã America, mai ales în zona
Munþilor Stâncoºi, am vãzut niºte proiecte: o
fermã de 300 de MW ºi era în proiectare, nu
ºtiu dacã nu au dat-o în exploatare, una de 1000
MW. 1000 MW este puterea instalatã a
Centralei noastre de la Dunãre, de la Porþile de
Fier, jumãtate a noastrã, jumãtate a sârbilor.
Deci, 2000 MW este puterea instalatã, câte o
1000 MW pentru fiecare. Cât o fermã
importantã de energie eolianã. În Europa este
o miºcare foarte amplã, primii sunt danezii care
au fãcut progrese în aceastã direcþie, nemþii în
zona de nord mai ales, în ultima vreme,
spaniolii au dezvoltat un program naþional.
Noi, din pãcate, suntem modeºti în
asemenea chestiuni, am avut cercetãri în acest
domeniu, acum 30 de ani. La Institutul de
Cercetãri Electrotehnice se fãcuserã câteva
instalaþii experimentale, ºi la mare, ºi în câteva
staþiuni de la munte: pe Omul, pe Semenic,
dar încã nu sunt agenþii economice capabile sã
se antreneze în acest domeniu.
De asemenea, energia solarã s-a rãspândit
mult, folosirea energiei solare, celulele
fotovoltaice, acoperiºuri de case cu asemenea
panouri solare, care sã asigure apa caldã.
Sunt ºi problemele economisirii de energie.
Ceea ce spunea cineva, principala sursã de
energie este economia de energie, izolarea
termicã a clãdirilor, folosirea, a ceea ce spunea
ºi Al Gore, de aparaturã electrocasnicã cu
consum mai mic. Deci, sunt posibilitãþi în
aceastã direcþie.
S-a revenit la energia nuclearã, care fusese
combãtutã de verzi. Sunt încã multe state
care interzic programele de energie nuclearã.
S-au îmbunãtãþit mãsurile de securitate
nuclearã ºi, inclusiv, SUA au revenit la un
astfel de program. Dar nici mãcar energia
nuclearã de fisiune nu prezintã perspective
certe; chiar dacã s-ar folosi integral resursele
de uraniu de pe planetã, nu s-ar acoperi decât
20-30% din nevoile de energie ale omenirii
în viitor. Energia hidrogenului va rãmâne un
obiectiv pentru o perspectivã mai îndepãrtatã.

intrat într-o mare dificultate: nu mai poate
produce, asigura hrana proprie; pânã în 1990
China era o mare exportatoare de cereale, dupã
anii90 a devenit al doilea mare importator de
cereale, dupã Japonia. Lester Brown a scris o
carte pe care am tradus-o în limba românã. El
a fost la noi, în þarã, în 95-96, ºi am avut cu
el o dezbatere pe tema perspectivelor
agriculturii. Legat de fenomenul creºterii
consumului ºi cerinþelor de hranã pentru China,
el scria atunci: cine va hrãni China în secolul
XXI? E vorba de 1,3 miliarde de oameni, dar
vor ajunge la 1,5 miliarde, în vreo douã decenii.
Cine sã producã pentru aceºtia?
În al doilea rând, aceastã cerere de cereale,
de produse alimentare de pe piaþa mondialã
înseamnã presiuni asupra preþurilor. Vor creºte
preþurile la cereale, la produse agroalimentare,
cine va fi în suferinþã? Tot amãrâþii planetei,
þãrile sãrace care ºi aºa cunosc foamea endemicã.
Procesul acesta are conotaþii multiple.
ªi la noi au apãrut investitorii care au
dezvoltat suprafeþe de rapiþã ºi vor sã dezvolte
instalaþii pentru biodiesel ºi etanol. Deci, este
o miºcare cu un sens dublu. Într-adevãr,
etanolul nu produce substanþe nocive. Produsul
secundar al arderii etanolului este apa. Deci ºi
biodieselul este de asemenea. Dar problema
fundamentalã se pune asupra surselor. Ca ºi
problema hranei pentru o populaþie în creºtere
ºi consum din ce în ce mai mare, intrã în
concurenþã cu consumul de plante, de cereale,
pentru producerea de carburanþi. Deci, iatã cã
problematica capãtã o dimensiune
foarte
mare, nu este deloc o problemã simplã.
Aºa cum arãta ºi Al Gore ºi L. Brown a
tras o concluzie pesimistã, la un moment dat,
cã toate eforturile de vreo 40 ºi ceva de ani, de
zile dupã apariþia primului Raport al Clubului
de la Roma, nu prea au dat rezultate. Deci, la
nivelul mãsurilor eficiente în plan politic a fost
doar o singurã acþiune, când a apãrut pericolul
deteriorãrii stratului de ozon. În stratosferã
existã un strat protector de ozon, care
protejeazã planeta de razele ultraviolete, deci
viaþa de pe planetã. Niºte cercetãtori britanici,
acum vreo 40 de ani, au semnalat apariþia unei
gãuri în stratul de ozon stratosferic în Arctica.

lumii, de aceastã bogãþie nu beneficiazã toþi
cetãþenii planetei. Regulile pieþei, economiei
de piaþã, care este un factor motor al
dezvoltãrii contemporane, care a stimulat
spiritul de întreprindere, iniþiativa, lupta
pentru performanþã, pentru eficienþã, pentru
profit, a fost mobilul care a dat aceastã
dinamicã a inovãrii, a cercetãrii, a performanþelor tehnologice ºi a performanþelor
economice. În acelaºi timp, a generat
polarizare socialã. Acumularea bogãþiei în
mâinile unei minoritãþi ºi menþinerea sãrãciei
pentru marea parte a lumii. Acest fenomen la
scarã globalã a devenit un fenomen acut, care
poate deveni ºi este sursa unei stãri
conflictuale în lume. De aceea, în conceptul
de dezvoltare durabilã adoptat la ONU, s-a
vorbit despre nevoia unui echilibru în
dezvoltare cu factorii de mediu, reducerea
decalajelor în plan economic, reducerea
decalajelor în plan social, care nu vizeazã
numai diferenþe între þãri, ci chiar în interiorul
þãrilor. SUA, cea mai bogatã þarã a lumii, nu
dã dovadã, nu oferã un model de rezolvare
mãcar la nivelul unei þãri, care dispune de
atâtea resurse, sã lichideze sãrãcia, sã asigure
un alt echilibru social, nici mãcar la nivelul
potenþialului lor. Ce sã mai vorbim de þãri
sãrace care sã se dezvolte.
Iar noi suntem una din þãrile care suportãm
consecinþele unui decalaj pe care l-am moºtenit
din istorie. Atunci când Anglia ºi Olanda pãºeau
în noua erã istoricã a civilizaþiei industriale, noi
ne aflam sub dominaþia marilor imperii: otoman,
austriac, ºi apoi rus. Formarea statelor naþionale
în zona noastrã a avut o întârziere de 200 de ani
faþã de vestul european. Aceastã rãmânere în
urmã în plan istoric, politic s-a reflectat în
rãmânerea noastrã în urmã, din punct de vedere
economic, din punct de vedere social. Iar
transformãrile care s-au produs în 1989 au
însemnat prãbuºirea unui sistem, care s-a dovedit
neperformant pe planul eficienþei economice.
Dar prãbuºirea de sistem produce o zguduire
care are, la rândul ei, niºte consecinþe grave ºi
noi cunoaºtem acum, din punct de vedere social,
reluarea experienþei acumulãrii primitive de
capital, adicã asistãm la adâncirea polarizãrii

Cercetãrile care s-au fãcut au dus la concluzia
cã agentul cel mai periculos pentru stratul de
ozon era freonul: combinaþiile de clor, fluor,
carbon. Freonul era agentul pentru toate
instalaþiile frigorifice ºi, inclusiv, pentru sprayuri, dar producãtorii de freon din lume se
numãrau pe degete; erau americanii, europenii
ºi japonezii. ªi la o reuniune a acestor state s-a
luat decizia scoaterii freonului din producþie.
Este singurul domeniu care a avut efect.
Freonul a fost eliminat, s-au gãsit alte substanþe
substituente pentru instalaþiile frigorifice. Dar
pentru alte elemente de poluare care duc la
încãlzirea globalã, deocamdatã, rezultatele sunt
limitate, sunt modeste.
De aici s-a dezvoltat ºi un concept mai larg:
echilibrul din punct de vedere economic, din
punct de vedere social. Summitul organizat de
ONU la Johanesbourg  în Africa de Sud, în
2002, a abordat problema conceptului de
dezvoltare durabilã. Acolo s-a dat definiþia
acestei idei din trei puncte de vedere: al
factorilor de mediu, ca dezvoltarea
contemporanã sã nu deterioreze mediul ºi ca
resurse ºi ca protecþie a factorilor de mediu,
sau cum spunea dna Gro Brundtland, fost
premier al Norvegiei, care a prezidat o Comisie
ONU pentru problemele mediului: generaþia
noastrã sã nu consume resursele generaþiilor
care vin, adicã sã privim în perspectivã
asigurarea acestui echilibru, factor care
defineºte conceptul de dezvoltare durabilã. Dar
dezechilibrele economice ºi sociale în lume
sunt la fel de grave ºi într-o lume care se aflã
într-un progres continuu.
A doua jumãtate a secolului XX a marcat
o dinamicã a dezvoltãrii economice, sociale,
pe baza noilor tehnologii ºi a dezvoltãrii
progresului tehnologic, fãrã precedent. S-a
amplificat PGM de ºapte ori în numai cinci
ani de zile, deºi populaþia planetei a avut o
creºtere, dar creºterea economicã a fost
superioarã ºi creºterea de hranã, în perioada
anilor50-90, pe baza a ceea ce s-a numit
revoluþia verde, de asemenea, a depãºit
creºterea populaþiei planetei. Problema este
cã datoritã efectelor secundare ale organizãrii

sociale, la apariþia unei minoritãþi favorizate care
a acumulat bogãþie într-un mod strident ºi
menþinerea unor situaþii foarte grele pentru o
foarte mare majoritate a populaþiei. Cum anume
sã se echilibreze aceste stãri în dezvoltarea
noastrã economicã  este marea noastrã
problemã ºi disputã, disputã politicã între modul
de abordare a acestor lucruri. Sunt cele douã
viziuni, de fapt, neoliberalã ºi social-democratã,
în legãturã cu raportul dintre economic ºi social,
sector public, sector privat ºi abordarea
problemelor sociale.
Dar un om care nu e om politic  L. Brown, a
fost inginer agronom, el a fost fermier, producãtor
de tomate, a fãcut apoi ºi studii de economie la
Harvard, a devenit consilier în Ministerul
Economiei al SUA, care este ºi un mare laborator
ºi un centru de studiere a problemelor agriculturii
mondiale pentru SUA  judecã problemele nu
numai la nivel american. Cum se ºtie, ei
controleazã piaþa mondialã, în general, ºi în
particular, piaþa agroalimentarã a lumii, ºi-ºi
elaboreazã strategiile pe aceastã bazã. De aici
s-a dezvoltat o viziune globalistã a lui L. Brown
ºi el a început din anii70 studierea acestor
probleme. În anul 2000, nemulþumit de efectele
activitãþii institutului de care v-am vorbit, a creat
un nou institut  Institutul pentru Politica Planetei
ºi a scos o carte-manifest Ecoeconomia,
economie care sã þinã seama de factorii naturali,
de ecologie; îmbinarea celor douã ºtiinþe într-o
ºtiinþã unitarã. ªi factorul fundamental sã fie
adaptarea societãþii ºi economiei la suportul
natural pe care ne aflãm, iar, pe de altã parte, în
legãturã cu dezechilibrele, el menþiona faptul cã
apariþia a doi mastodonþi ca populaþie: China ºi
India, care cunosc de câþiva ani ritmuri de creºtere
spectaculoase. China de peste 25 de ani se
dezvoltã în ritmuri de creºtere a PIB de 10% ºi
continuã în ritmuri foarte alerte. El vorbea ºi
despre tehnologii în domeniul automobilului, cã
au devenit mai exigenþi decât americanii. India,
de 10-15 ani, merge cu 7-8% creºtere anualã. Asta
nu mai e joacã! Este vorba de o treime din

Astãzi suntem în situaþia de a asculta ºi de a
urmãri avertismentele sumbre cu privire la
posibilitatea unei catastrofe, cea mai distrugãtoare
din toatã istoria omenirii: o crizã ecologicã globalã
care se adânceºte ºi devine, foarte repede, mai
periculoasã decât tot ce-am avut de înfruntat pânã
acum. ªi totuºi, aceste avertismente limpezi sunt
întâmpinate cu orbirea cauzatã de lipsa înþelegerii
situaþiei globale  de data aceasta de cãtre Congres
ca ºi de preºedinte.
.........................

Criza ecologicã ne oferã ºi prilejul de a cunoaºte
ceea ce foarte puþine generaþii din istorie au avut
privilegiul de a-ºi asuma: o misiune comunã;
încântarea unui puternic þel moral, o cauzã comunã
ºi unificatoare. Fiorul provocat de împrejurãrile care
ne silesc sã lãsãm la o parte conflictele meschine
care înãbuºã atât de des nevoia nestãvilitã a omului
de transcendenþã. Ocazia de a ne înãlþa.
.....................
Al Gore
factorii de absorbþie ai bioxidului de carbon ºi
aceasta a amplificat lucrurile. De aceea,
chestiunea este complicatã.
Vedeþi, Al Gore vorbeºte, ca cetãþean al
Americii, statul cel mai bogat al planetei,
americanii reprezintã 5% din populaþia
planetei, dar consumã, ºi produc, e adevãrat,
cam 35% din PGM ºi degajã factori de poluare
cam 40% din tot ce se produce pe planetã. El
a prezentat ºi niºte grafice, privind contribuþia
la poluare a SUA, cel mai mare poluator. Apoi
vin Europa, Japonia. China creºte, dar e mai
modestã în contribuþie la poluare decât
Statele Unite ºi tocmai SUA nu aderã la
asemenea angajamente internaþionale, asta
criticã Al Gore. Problema se pune pe multe
planuri, dar chestiunea cea mai gravã este cum
anume sã se schimbe sursa energeticã a
planetei. Cum sã se renunþe la principalii factori
de producere a bioxidului de carbon ºi a altor
gaze de serã. Asta este energetica bazatã pe
cãrbune, pe petrol ºi gaze. Deocamdatã este
sursa pentru care se nasc ºi conflicte ºi sunt
elemente de presiune º.a.m.d. Dar în vreo 2030 de ani, omenirea va trebui sã renunþe la
aceste surse; care sã fie sursele de înlocuire?
Deci, surse nepoluante, pe de o parte, ºi
regenerabile, pe de altã parte. Au apãrut studii
ºi pe aceastã temã. Se considerã cã, probabil,
energia de perspectivã va fi cea a Hidrogenului.
Un profesor american, Jeremy Rifcher a lansat
acum vreo cinci ani, o carte în care semnaleazã,
ca ºi toþi cei care se ocupã de problemã,
dificultatea actualã de a produce hidrogen,
accesibil din punct de vedere tehnologic ºi
economic, pentru cã, altminteri, hidrogenul este
elementul cel mai rãspândit în naturã. Scria încã
Jules Verne, pe la finele secolului XIX, aflânduse pe o navã propulsatã cu un motor termic
bazat pe cãrbune, cã, probabil, în viitor, energia
ne va fi oferitã de apã, ºi hidrogenul din apã.
Aceastã idee este mai larg împãrtãºitã,
deocamdatã, ºi se fac cercetãri în aceastã
direcþie. Deocamdatã, obþinerea hidrogenului
prin tehnologiile existente nu este, din punct
de vedere tehnologic ºi economic, eficientã.
Dar, probabil, cã aceasta va fi calea. Pânã atunci

În ultima vreme, se poartã o întreagã discuþie
privind aºa-numita bioenergie. Un alt specialist
în domeniul mediului, Lester Brown, pe care noi,
începând din 1987, la Editura Tehnicã, l-am
publicat cu lucrãri interesante, pentru cã institutul
lui pe care l-a creat prin 1975, Institutul pentru
Veghea Mondialã, a elaborat rapoarte anuale care
abordau problematica mediului în general. ªi el
a fost ºi unul din cei care au dat definiþia
conceptului de dezvoltare durabilã, din punctul
de vedere al echilibrului cu factorii de mediu. El
abordeazã ºi aceastã problemã: cã a apãrut, în
ultima vreme, o întreagã miºcare pentru folosirea
bioenergiei. Brazilia are un program propriu, ºi
aceasta în ce priveºte automobilele, pe lângã
benzinã, foloseºte etanolul. Cam 40% din
automobilele din Brazilia funcþioneazã cu etanol.
Ei au o reþea de staþii de etanol, paralelã cu cea
pe benzinã. Dar au cantitãþi enorme de producþie
de trestie de zahãr. ªi acum, am vãzut cã au pornit
niºte acþiuni de defriºare, iarãºi o altã acþiune
nesãbuitã. Marile pãduri amazoniene sunt
defriºate pentru a extinde suprafeþele cultivate cu
trestie de zahãr, destinatã producþiei de etanol.
De un an ºi ceva, în SUA este o miºcare
exatraordinarã pentru instalaþii de rafinãrii de
etanol ºi instalaþii producãtoare de biodiesel,
ºi anume în statele cu mare producþie agricolã,
Ohio ºi alte câteva care sunt mari producãtoare
ºi exportatoare de cereale. Anul trecut, L.
Brown semnala un articol din presa mexicanã:
Mexicul este un mare consumator de porumb,
ºi importã mari cantitãþi de porumb din aceste
state americane. Au fost anunþaþi cã nu vor mai
primi porumb, pentru cã au apãrut foarte multe
instalaþii pentru etanol ºi biodiesel din porumb
ºi din foarte multe plante. De asemenea, L.
Brown sublinia pericolul acestei tendinþe,
pentru cã una din problemele grave ale
secolului XXI  în contextul creºterii populaþiei
planetei, de la 2,5 miliarde la 6,5 miliarde, un
ritm fãrã precedent. Asta înseamnã ºi creºterea
consumului individual. Într-o þarã precum
China, în anii50, raþia medie zilnicã a unui
chinez era: un pumn de orez ºi un peºte uscat,
cu ceai; acum chinezii au început sã mãnânce
cam la nivelul europenilor, de unde China a

populaþia planetei ale cãror cerinþe de resurse
cresc ºi creºte, deci, presiunea asupra unui factor,
cel de ordin cantitativ, resursele care au devenit
insuficiente pentru dezvoltarea actualã
economicã. Pe de altã parte, problema aceasta a
raporturilor la nivel mondial între bogaþii ºi sãracii
lumii capãtã conotaþii noi. ªi L. Brown ajunge la
o concluzie dramaticã: ºi chinezii ºi indienii merg
dupã acelaºi model de economie, dupã acelaºi
model de societate pe care l-au inventat europenii
ºi l-au extins americanii, modelul se dovedeºte
neextrapolabil pentru þãri ca India, China ºi toate
þãrile din lumea slab dezvoltatã, dar el devine
neviabil ºi pentru þãrile care l-au inventat, pentru
cã economia globalã înseamnã integrarea tuturor
într-un mecanism unic la nivel mondial. De aceea,
la o Reuniune mondialã de la Monterey,
preºedintele Franþei, J. Chirac, în faþa
dramatismului acestor probleme, a spus: dar cine
sã intervinã cu factori corectivi, cã aici este
miºcarea spontanã, anarhicã a legilor pieþei, pe
care nu le stãpâneºte nimeni. ªi el propunea sã se
creeze, pe lângã ONU, un Consiliu de Securitate
Economico-Socialã care sã intervinã ca factor
corector la nivelul funcþionãrii economiei
mondiale, a pieþei mondiale. Sigur, din discuþia
pe care am avut-o am ajuns la concluzia cã este
nerealistã aceastã problemã, ONU nefiind capabil
sã-ºi reformeze nici mãcar instituþiile existente.
De vreo 12 ani se discutã de reformarea
Consiliului de Securitate al ONU, nu se miºcã
nimic. Deci, sã creezi ceva în plus înseamnã
modificarea Constituþiei acestei organizaþii
internaþionale.
ªi atunci eu am propus o adaptare a
propunerii preºedintelui J. Chirac: sã folosim
ceea ce existã. Existã un Consiliu Consultativ
al ONU pentru probleme economico-sociale
ECOSOC. Acest organism sã capete niºte
atribuþiuni de factor coordonator al organismelor
specializate economico-sociale ale ONU.
Fondul Monetar Internaþional, Banca Mondialã,
Organizaþia Mondialã a Comerþului, Organizaþia
Mondialã a Muncii, care sã elaboreze o strategie
comunã ºi mãsuri corective ale efectelor pieþii
ºi în ceea ce priveºte comerþul mondial, în
favoarea þãrilor slab dezvoltate.
Sigur, reacþia a fost de tãcere totalã, nici
mãcar nu ne-a combãtut nimeni în aceste
chestiuni, dar vã daþi seama cã nu convine aºa
ceva. Aþi vãzut ce spunea ºi Al Gore, când
vorbea despre lingourile de aur ºi planetã.
Deocamdatã lingourile de aur sunt mai
ademenitoare ºi fiecare îºi vede doar cãmaºa,
nu-l intereseazã ce se întâmplã mai departe.
Dar, pânã la urmã, realitatea obiectivã a
vieþii, a societãþii umane, va impune pânã ºi
marilor companii sã se adapteze la aceste cerinþe,
acesta este modul optimist de a aborda lucrurile,
cã, pânã la urmã, societatea e obligatã sã
gãseascã soluþii ºi la problemele insurmontabile.
E o temã cu ample consecinþe; am þinut sã
punctez câteva probleme pe marginea acestui
film ºi a fenomenului de care vorbim.
Noi am dezvoltat o întreagã Miºcare pentru
dezvoltare durabilã ºi am elaborat în 2004 o
Strategie naþionalã de dezvoltare durabilã 
România 2025, în care am cãutat sã ne aliniem în
abordarea, în acest concept al ideii de dezvoltare
durabilã a economiei româneºti. Acum am cãutat
sã extindem aceastã dezbatere în planul societãþii
civile, am avut câteva forumuri ºi la nivel naþional
ºi la nivelul regiunilor de dezvoltare, pregãtim
un viitor Forum naþional.
Este deci o temã care ne preocupã pe toþi,
preocupã lumea, dar ºi noi avem problematica
noastrã specificã, care, pe lângã efectele
problemelor globale ºi celor europene, chiar ºi la
nivel european vrem sã ridicãm aceastã chestiune
cu mai multã acuitate, pentru cã nu este o
problemã numai româneascã, rãmânerea noastrã
în urmã, ci diferenþele care ne despart de þãrile
europene, diferenþele în valoarea PIB pe cap de
locuitor, care se reflectã în diferenþe de salarizare,
de putere de cumpãrare, de aici tendinþa de
migrare a forþei de muncã, e problema Europei.
Deci Europa trebuie sã fie interesatã ca mãcar la
nivel european sã gândeascã un model de
abordare a acestor probleme, ºi sã fie laboratorul
care sã ofere soluþii posibile la scarã globalã.
De fapt, Europa este singura care are un
experiment, pe care l-au fãcut la început socialiºtii
suedezi în anii30, era dupã efectele crizei
economice mondiale, care a zguduit economia
mondialã, începând cu cea americanã, ºi care a
elaborat primul model ºi prima abordare, pornind
de la conceptul de economie socialã de piaþã. Nu
ignorarea pieþii, nu ignorarea economiei de piaþã.
Sistemul din care am fãcut parte s-a prãbuºit,
pentru cã a fost ignoratã piaþa, s-a încercat
substituirea legilor obiective ale pieþii cu legile
subiective create de om. Ignorarea lor este ca la
Moliere, domnul Jourdain fãcea prozã fãrã sã
ºtie cã practica proza. Deci, noi chiar dacã nu
eram conºtienþi de piaþã, piaþa exista ºi a lovit pe
cei care au ignorat-o. Deci nu poate fi ignoratã
piaþa, nu pot fi ignorate legile ei, totul este cum
anume sã te adaptezi la ele, ºi cum anume sã poþi
introduce corective, ceea ce i-a revenit statului.
Suedezii n-au naþionalizat, n-au schimbat regimul
de proprietate, n-au intervenit în funcþionarea unei
economii capitaliste dezvoltate, cum era Suedia.
Suedia n-a avut 200 de ani rãzboi ºi a profitat de
pe urma rãzboaielor altora. ªi a fost ºi rãmâne
una din þãrile avansate.
Dar a creat ºi un model social mai echilibrat
prin douã pârghii: pârghia politicii fiscale, ºi
anume impozitarea progresivã, aºa e ºi corect ºi
etic, cel ce câºtigã mai mult are datoria sã
contribuie mai mult la bugetul naþional ºi sã fie
favorizat cel cu venituri mai mici, nu încurajând
lenea, nu încurajând pomana socialã, cum spun
unii, dar creând un cadru mai echitabil. Pentru
cã este ºi corect ºi din alt punct de vedere: cei
ce au bani mai mulþi ºi folosesc mai mult
serviciile publice care se fac din cheltuieli
publice: ºi ºcoalã, ºi autostrãzi, ºi sãnãtate º.a.
Deci, este echitabil aºa ceva. Pe de altã parte,
au introdus mãsuri sociale pentru a promova
ideea de ºanse egale, mai ales pentru copii, prin
modelul de ºcoalã prelungitã, când au cãutat sã
creeze condiþii egale ºi unora ºi altora. Acest
model s-a extins la scarã europeanã dupã rãzboi
ºi acum se vorbeºte de modelul social european
ca un acquis comunitar. Deci, pornind de la acest
model, Europa poate sã abordeze aceste
probleme ºi în contextul lãrgit ºi deci sã devinã
o problemã comunã, nu numai pentru noi,
problemã naþionalã, cum sã depãºim aceste
decalaje pe care le-am moºtenit de la istorie. Este
o treabã comunã a întregii Europe ca sã facem
aceste eforturi în comun. Deci, iatã numai un
aspect al modului în care asemenea probleme
putem ºi trebuie sã le abordãm.
Cu aceste câteva comentarii, eu vã
mulþumesc pentru atenþie.
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Eminescu este unul ºi acelaºi, mai presus de curentele vremelnice

Înverºunarea unora împotriva
lui Eminescu nu are nici temeiuri
istorice, nici artistice
Valeriu RÂPEANU
A devenit un ritual ca de ziua naºterii lui
Eminescu sã se aglomereze contestãrile
directe sau voalate ale operei sale. Nouã, celor
ce am trãit epoca 1948 fiind elevi de liceu, iar
în 1950 intrând la Facultatea de Filologie am
cunoscut epoca Ion Vitner  medicul
stomatolog autoproclamat eminescologul
numãrul unu al þãrii noastre  toatã aceastã
canonadã ne aduce aminte de perioada cea mai
cumplitã din istoria culturii româneºti. Pentru
cã, în 1948, s-a început prin interzicerea totalã
a operei publicistice a lui Eminescu.
Târziu au început sã aparã selecþii.
Publicarea integralã a ziaristicii sale în ediþia
Academicã s-a realizat abia în 1980 ºi a
stârnit un uriaº scandal care a fãcut ca
volumul, în mod discret, sã fie retras din
librãrii. A urmat un adevãrat zig-zag editorial:
volumul X a apãrut în 1989; volumul XI în
1984; volumul XII în 1985. Ceea ce trebuie
sã reþinem e faptul cã între volumul care a
produs scandalul ºi cel urmãtor au trecut ....
patru ani. Doina este exclusã din toate
culegerile ºi este publicatã în 1989, când s-a
retipãrit anastatic ediþia Titu Maiorescu.
În manuale, în exegeze, în studii critice,
în programe analitice locul întâi au început
sã-l ocupe poeziile scrise înainte de 1870,
poezii de tinereþe. Despre acestea tânãrul N.
Iorga scrisese în 1890  când a apãrut ediþia
V. Martin, prima care includea ºi proza literarã
a lui Eminescu  cã autorul celei de a doua
culegeri din opera poetului meritã
recunoºtinþa noastrã, a celui cari admirãm
geniul nenorocitului poet ºi ar fi meritat-o încã
mai mult dacã, la publicarea poeziilor lãsate
la o parte de d. Maiorescu în toate cele patru
ediþii din Bucureºti [...] partea aceea din opera
lui pe care poetul singur n-ar fi recunoscut-o,
fãrã îndoialã. Spune cã nici o legãturã nu
existã între dânsele ºi acelea în care simþirea
lui caldã ºi înaltele lui gânduri au cãpãtat
trup. ªi exemplul pe care îl dã este

comparaþia între Satira a doua, aºa de bogatã
în culori ºi de precisã în contururi, cu versurile
ºchioape ºi anemice (îmi pare rãu, cã e vorba
de Eminescu, dar aºa este), în care poetul
doreºte dulcei Românii: Vis de rãzbunare,
negru ca mormântul. Am dat acest exemplu
pentru a arãta cã înverºunarea de astãzi
împotriva poeziilor de tinereþe, în special
Ce-þi doresc eu þie dulce Românie este
lipsitã de glorie ºi nu aduce nici o noutate.
Totul, despre aceastã etapã din evoluþia
creatoare a lui Eminescu fusese spus din 1890.
Cã unele din poeziile postume ale lui
Eminescu au fost supraevaluate de critica
proletcultistã a anilor 50 este adevãrat.
Dar când la sfârºitul anului 1952,
începutul lui 1953, a apãrut volumul IV al
ediþiei Poezii Postume, îngrijitã de
Perpessieius, o amplã notã, nesemnatã,
apãrutã în Scânteia, profund negativã a dus
la retragerea volumului. În notã se cerea pur
ºi simplu înlãturarea lui Perpessieius ºi
încredinþarea ediþiei ... unui colectiv. Nu e
greu sã ne imaginãm din cine ar fi fost
alcãtuit colectivul respectiv!
Ideea care se inoculeazã acum, ºi anume
cã regimul comunist ar fi fost acela care a
întreþinut cultul lui Eminescu este falsã. Am
îndemna pe cei care susþin acest neadevãr
sã cerceteze ultimul volum al seriei
Academice Eminescu, unde se publicã
Bibliografia ºi sã vadã cine ºi ce a scris
înainte de 1948, ce publicaþii i-au închinat
cu prilejul diverselor aniversãri numere
omagiale ºi care erau colaboratorii acestora.
E drept, pe parcursul deceniilor extrema
dreaptã a pus în evidenþã anume trãsãturi ale
operei lui Eminescu, dupã cum extrema
stângã a pus în evidenþã altele. Dar acestea
reprezintã excrescenþe ideologice, zone
marginale care nu au influenþat înþelegerea
lui Eminescu care este unul ºi acelaºi, mai
presus de curentele vremelnice. Ofensiva de

Personalitate de o uriaºã culturã, gânditor
social de o profunzime inegalatã, cu o viziune
asupra lumii ºi a vieþii de orizonturi
nemãrginit de largi, Mihai Eminescu (18501889) are, în istoria, cultura ºi ºtiinþa
româneascã, un loc proeminent, pe care nu
l-a putut atinge nimeni ºi pe care nimeni nu îl
poate revendica nici astãzi. Creaþia sa
ºtiinþificã, ca ºi întreaga sa operã, este marcatã
de un fierbinte patriotism ºi umanism, cu
rãdãcini adânci în realitatea vieþii poporului
nostru ºi a destinului sãu istoric. Sociologul
ºi istoricul Aurel C. Popovici, unul dintre marii
noºtri oameni politici, susþinea cã oricât
l-am admira ca poet pe Eminescu, ºi mai multã
admiraþie meritã ca gânditor politic. Iar Zoe
Dumitrescu-Buºulenga, exegetã a literaturii
eminesciene, considerã cã probitatea
gândului ºi nobleþea intenþiei, atât de
covârºitoare [ ], intuiþiile adânci, cele
privitoare la unitatea românilor de pretutindeni, la independenþa poporului nostru, la
gesturile necesare pentru conservarea a ceea
ce este specific ºi consacrat prin legile nescrise
ºi adânci sau prin litera ºi spiritul convenþiilor
ºi tratatelor, preocuparea dramaticã pentru
viitorul României, dragostea pentru omul de
rând al poporului sãu, înþelegerea necesitãþilor
vitale ale acestuia ºi, mai cu seamã, indignarea
la vederea spectacolului nepotrivirii grave
între acele necesitãþi ºi falsele soluþii oferite
de politicienii liberali, dau publicisticii
eminesciene o forþã inegalabilã.
În acest cadru, gândirea socialã ºi politicã
ºi, în special, concepþia sociologicã a lui
Eminescu reprezintã un moment de referinþã
în constituirea ºi evoluþia sociologiei
româneºti ca ºtiinþã, ceea ce îl proiecteazã
în panteonul valorilor româneºti ºi universale
perene.
Ca ºi predecesorii sãi, în primul rând M.
Kogãlniceanu, Eminescu ºi-a elaborat
concepþia despre societate, în general, ºi
despre societatea româneascã, în special, pe
baza studiului extins ºi aprofundat al istoriei
naþionale, precum ºi pe baza observaþiilor
etnologice ºi sociologice nemijlocite.
Contribuþiile sale la constituirea sociologiei
ca ºtiinþã în România sunt copleºitoare, ca ºi
în toate domeniile creaþiei sale. Ele sunt însã
în foarte mare mãsurã implicite ºi, din acest
motiv, este necesarã decodificarea lor. Aici,
ne vom limita a reliefa numai esenþa
concepþiei sale sociologice, concretizatã în
formularea unor concepte, idei, teze ºi teorii
sociologice ºi în aplicarea lor la investigarea,

analiza ºi interpretarea realitãþilor sociale
universale ºi româneºti, ale epocii în care a
trãit ºi a creat.
Preocupat de situaþia ºi destinul poporului
român, M. Eminescu, încã din primele sale
scrieri sociale ºi politice, ºi-a pus problema
identificãrii specificului naþional ca
fundament necesar al determinãrii condiþiilor
adecvate pentru dezvoltarea modernã ºi
înscrierea sa în cultura ºi civilizaþia europeanã
ºi mondialã. În aceastã privinþã, el afirma, de
timpuriu, cã veritabila cunoaºtere a poporului
român, realizatã prin studierea lui nemijlocitã,
relevã cã modul de a fi ºi, mai ales, caracterul
sãu este cu totul altul, absolut altul decât acela
al populaþiunilor din oraºe, din care se
recruteazã guvernele, gazetarii, deputaþii [ ]
clasa veche superioarã, rea, bunã, cum o fi
fost, seamãnã în toate cu mult mai mult
poporului; ea are mai multã francheþe de
caracter ºi incomparabil mai multã onestitate
ºi cuprinde rãmãºiþe de hãrnicie dintr-o
vreme anterioarã epocei fanarioþilor. Aceastã
caracterizare ºi-a întemeiat-o pe studiul unor
materiale etnologice, însã, pentru a demonstra
valabilitatea ei, Eminescu apeleazã ºi la
cercetarea documentelor istorice, care o
confirmã pe deplin. Din citirea izvoarelor
istorice m-am convins cã, în decursul evului
mediu, care pentru noi a încetat cu venirea
fanarioþilor, n-am avut clasã de mijloc decât
ca slabe începuturi ºi cã aceastã clasã 
excepþii fãcând de olteni ºi ardeleni  e cea
mai mare parte de origine strãinã [ ]
Afirmând cele de mai înainte, ca ºi multe
alte idei ale sale într-un cadru polemic,
Eminescu s-a preocupat permanent de
definirea termenilor cu care a operat în
scrierile sale cu caracter social. Pe acest traseu
a ajuns sã defineascã ºi sã precizeze un numãr
de concepte sociologice, concepte-cheie,
care au stat la baza elaborãrii teoriilor sale
sociologice.
În viziunea sa, poporul nu cuprinde
întreaga populaþie a unei societãþi, ci numai
aceea sau acele clase care se dovedesc a fi
productive. În cazul societãþii româneºti a
timpului sãu, poporul era format dintr-o
singurã clasã  þãrãnimea  pentru cã ea
singurã avea atributul de clasã productivã,
adicã pozitivã.
Clasa veche superioarã, denumitã ºi
aristocraþie istoricã, este clasa boierilor
români de dinaintea epocii fanariote, pe care
Eminescu o evocã analogic, ºi nu în mod
paseist, cum i s-a reproºat, evident grãbit,

astãzi ne duce înapoi cu ºase decenii, când
împotriva valorilor româneºti s-a declanºat
uraganul interdicþiilor totale sau parþiale, în
primul rând Eminescu.
Se vorbeºte mult despre faptul cã poezia
lui Eminescu nu ar mai corespunde gustului
de astãzi al tineretului ºi se dau câteva exemple
în acest sens (Ce-þi doresc eu þie, dulce
Românie, Împãrat ºi Proletar, în primul rând).
Cine poate mãsura starea de spirit,
sensibilitatea, receptivitatea tinerei generaþii?
Se pot mãsura intenþiile de vot, dar se vãdeºte,
din ce în ce mai mult, cã nici sondajele
electorale nu mai corespund rezultatelor finale
ºi cã aºa cum s-a întâmplat la ultima consultare,
ele au variat destul de mult de la o orã la alta.
Vrem sã-i ferim pe cei tineri de Eminescu?
Cine le poate inocula cultul Eminescu?
ªcoala? Acum existã manuale alternative,
aprobate prin concurs, în care autorii îºi asumã
rãspunderea moralã ºi intelectualã de a alege
una sau alta din poeziile lui Eminescu, unul
sau altul din articolele lui (dupã câte ºtim chiar
nici unul), sã-i prezinte locul în evoluþia
literaturii române. Din ce în ce mai mult,
profesorii care predau astãzi în învãþãmântul
secundar sunt absolvenþi de dupã 1990, care
l-au studiat pe Eminescu, în anii când corpul
profesoral universitar s-a înnoit ºi toate
poncifele ºi lucrurile comune perioadei
precedente n-au mai acþionat. Editorii, sunt
editori particulari care tipãresc în funcþie de
legea cererii ºi a ofertei. Ei nu mai au
posibilitatea de a obliga pe cineva sã le
cumpere cartea. Am o mare experienþã de
editor ºi pot spune cã dintr-un tiraj  foarte
mare dealtfel  din Poeziile lui Eminescu 
numãrul exemplarelor care intrau în
bibliotecile de orice fel era infim. ªi, de la un
moment dat, nu s-a mai exercitat nici o
presiune asupra acestor instituþii ca sã
achiziþioneze cãrþi de Eminescu, Blaga,
Voiculescu sau Minulescu. Le cereau pentru
cã erau solicitate de cititori. Înverºunarea
împotriva lui Eminescu nu are nici temeiuri
istorice, nici artistice. Ce reprezintã momentul
Eminescu în evoluþia poeziei româneºti?
Trecerea de la începuturi generoase, de la
elanuri sentimentale marcate de rare reuºite
la poezia adevãratã, la marea poezie. Dupã
el, drumurile poeziei româneºti s-au
diversificat, fiecare epocã aflându-ºi expresia
liricã prin una sau mai multe voci. Posteritatea
a reþinut unele din ele. Istoria literarã este un
proces de descoperiri ºi de redescoperiri. Ca
ºi de trecerile la capitolul pasiv. Dar acestea
se realizeazã nu prin durate, nu prin campanii,
nu prin violenþe de limbaj, ci prin firescul
proces de evoluþie al sensibilitãþii colective ºi
individuale. Un poet, un scriitor poate sã fie
eliminat printr-un ucaz, aºa cum s-a întâmplat
în 1948 în cazul lui Tudor Arghezi, Lucian
Blaga, Vasile Voiculescu, Octavian Goga, Ion
Pillat etc. Atunci Leonte Rãutu, I.
Chiºinevschi, I. Vitner, Sorin Toma au decretat
excluderea acestora ºi a încã mulþi alþii. Sã
avem oare nostalgia anilor când valorile
naþionale erau puse la index?
Dacã promovãm libertatea de ce sã nu
lãsãm cititorului libertatea de a alege? Cât
priveºte exegeza operei, aceasta trebuie sã
se desfãºoare pe temelii istorice, estetice,
ºtiinþifice care sã nuanþeze ºi sã aducã
înþelegeri noi ale operei, aºa cum, în capul
lui Eminescu, au fãcut toate marile spirite
ale culturii româneºti.
Ceea ce se întâmplã acum, nu intrã în sfera
acestei raþiuni, ci a unei campanii de presã
orchestrate care nu are nimic comun cu
dezbaterea de idei, urmãrind, pur ºi simplu,
intimidarea celor care cred cã Mihail Eminescu
rãmâne Poetul de referinþã al poporului român,
visul liricii ºi ziaristicii noastre. Care nu a
zãgãzuit, ci a desferecat drumuri noi, nebãnuite
în literatura noastrã. Care nu a umbrit pe
nimeni, ci a luminat pe toþi.

nu rareori. Clasa de mijloc, un concept cu o
lungã carierã în istoria sociologiei moderne,
are la Eminescu un înþeles special. Ea nu
desemneazã profesiile liberale decât în
mãsura în care acestea sunt pozitive; în
afara lor, clasa de mijloc cuprinde
meºteºugarii, dar ºi comercianþii, dacã
aceºtia faciliteazã valorificarea mãrfii, fãrã
monopol ºi spoliere. În sfârºit, asimilaþia are
ºi în conceptul eminescian sensul pe care-l
are ºi în sociologia modernã a culturii ºi, mai
ales, în antropologia socialã, fiind procesul
prin care un grup îºi însuºeºte valorile de
bazã ale unui alt grup dominant (numeric,
politic, economic, cultural etc.).
Este evident cã toate aceste concepte nu
au la Eminescu un statut teoretico-explicativ
în sine, aºa cum în mod exagerat s-a crezut
uneori, ci ele definesc o realitate concretã

Mihai Eminescu
omagiat de profesorii ºi studenþii Universitãþii Spiru Haret
15 ianuarie 1850 este una din zilele cardinale ale istoriei naþionale: în aceastã zi s-a nãscut cel ce avea sã înalþe poezia
româneascã pe culmile perfecþiunii. Universitatea Spiru Haret, credincioasã idealurilor pe care le propagã necontenit, prin
punerea în valoare a tradiþiei româneºti, a tot ceea ce a însemnat factor de progres în istoria þãrii noastre, este prezentã, de
fiecare datã, la omagierea nemuritorului poet.

Aºa ar trebui sã fie
15 ianuarie  ziua lui Mihai Eminescu  ar trebui sã fie o
sãrbãtoare pentru toþi românii. Studenþii noºtri îl omagiazã în
fiecare ianuarie în emisiuni de poezie la postul de Televiziune
al Fundaþiei România de Mâine.
De-a lungul anilor, pelerinajul la statuia Poetului de la
Ateneul Român a devenit un lucru firesc.
Îmi aduc aminte cu emoþie de întâlnirile poeþilor ºi
scriitorilor alãturi de care ºi noi  tineri pe atunci  îl omagiam
pe Marele Poet.
Astãzi, parcã mai mult decât oricând, avem nevoie de
frumuseþe ºi poezie. Avem datoria sã ne facem cunoscute
valorile, avem datoria sã continuãm tradiþia marilor înaintaºi,
avem datoria sã devenim cetãþeni ai lumii acesteia, cu tot ce
avem al nostru, cu tot ce neamul acesta a creat ºi aduce ca
zestre spiritualã.
Tudor Arghezi, într-o conferinþã din martie 1943, rãmasã
ca un eveniment al vremii, îl omagia pe Mihai Eminescu:
Perfecþiunile lui Eminescu, vin ca toatã perfecþiunea, din
simplitate ºi îi dedicã mai târziu o Inscripþie pe amfora Lui.
Pãºiþi încet, cu grijã tãcutã, feþii mei,
Sã nu-i cãlcaþi nici umbra, nici florile de tei
Cel mai chemat s-aline din toþi, ºi cel mai teafãr
ªi-a înmuiat condeiul de-a-dreptul în luceafãr.
Nichita Stãnescu,, la rândul sãu, spunea: El este atât de
mult al nostru încât noi de nebãgare de seamã am început sã
devenim ai Lui 
aºa ar trebui sã fie..
Prof. univ. dr. Lucia MUREªAN,
Decanul Facultãþii de Teatru

naturale, îndeosebi, Eminescu corecteazã
teoria selecþiei naturale a lui Darwin, arãtând
cum în perioada fanariotã a istoriei noastre
s-a produs o selecþie socialã negativã a
populaþiei, cãci nu superioritatea organicã
a învins, ci au învins naturile slabe,
capabile sã se adapteze mai bine la un
mediu nedemn. Selecþia socialã negativã a
creat deci pãtura superpusã, mediul care a
favorizat-o fiind regimul politic fanariot.
Problema istoricã devine deci sociologicã:
pãtura superpusã acapareazã aparatul politic
al statului ºi îl foloseºte pentru a-ºi asigura
dominaþia. Modul de acaparare este diferit
la 1866 faþã de 1700, aparatul de stat fiind
manipulat prin umflarea lui; inclusiv cu
elemente declasate autohtone, ceea ce
exclude acuzaþia de xenofobie adusã lui
Eminescu ºi acrediteazã declaraþia lui de

Sociologia lui
Mihai Eminescu
Prof. univ. dr. ªtefan COSTEA

care nu poate fi identificatã decât în mod
empiric, ºi anume, prin cercetarea istoricã.
Studiul istoriei societãþii româneºti de la
1700 încoace, scrie Eminescu, aratã cã
deasupra poporului român s-a aºezat o
pãturã superpusã, un fel de sediment de
pungaºi ºi de cocote, rãsãritã din amestecul
scursãturilor orientale ºi occidentale,
incapabilã de adevãr ºi de patriotism.
Conceptul folosit de Eminescu pentru
explicarea fenomenului este cel de putere
(militarã, economicã, politicã, spiritualã).
Puterea are un conþinut istoric, ea este
totdeauna în funcþie de mediul în care se
exercitã. În România, forþa otomanã a impus
românilor schimbarea modului lor de
adaptare, o datã cu instaurarea puterii
fanarioþilor. În aceastã situaþie, elementele
viguroase ºi statornice au fost sistematic
reprimate ºi au rãmas jos, în timp ce
linguºitorii, mincinoºii, viclenii, s-au ridicat.
Eminescu identificã primele elemente cu
românii, celelalte fiind strãine.
Atenþionând cã se va mãrgini la constatarea
de fapte exacte ºi la rezumarea lor în
adevãruri generale, cã metodul nostru e
cel urmat în ºtiinþe, în genere, în cele

principii metodologice. Devenind autonomã
în raport cu þara realã, pãtura superpusã
îºi dezvoltã ºi-ºi reproduce comportamentele
ei economice tipice, bazate nu pe producþie,
ci pe consum. Comportamentele
consumatoare sunt, prin definiþie, creatoare
de trebuinþe, dar ºi de false trebuinþe, care
urmeazã a fi satisfãcute prin munca aceluiaºi
volum de populaþie, ba chiar a unuia micºorat
prin scãderea sporului natural demografic.
În acest context, Eminescu apreciazã
realitatea istoricã generatã de apariþia pãturii
superpuse, în baza unei teorii economicosociologice, teoria compensaþiei muncii.
Abecedarul economic, scria el în 1877,
aratã cã la baza societãþii se aflã munca, ºi nu
legile. Însã, natura i-a dat omului putere
mãrginitã de muncã, socotitã numai pentru a se
þine pe sine ºi familia. El produce însã ceva
mai mult decât consumã. În acest ceva mai
mult, în acest prisos sunt cuprinse: întâiu,
ceea ce-i trebuie pentru a reproduce, va sã zicã
condiþiile muncii de mâni, ºi încolo un prea
mic prisos, care-l poate pune la dispoziþia
societãþii, sub forme de dare. Din acest prea
mic prisos al gospodãriei producãtorului
trãeºte toatã civilizaþia naþionalã. Materia

Un interesant ºi valoros studiu asupra ziaristicii
lui Mihai Eminescu a apãrut la Editura Fundaþiei
România de Mâine

vieþii de stat e munca, scopul muncii bunul
traiu,  deci acestea sunt esenþiale; ºi mai
departe: Calitãþile morale ale unui popor
atârnã  abstrãgând de climã ºi de rasã  de la
starea sa economicã. Or, dacã starea
economicã a românilor se caracterizeazã azi
prin sãrãcie, aceasta se datoreazã faptului cã
a crescut consumul fãrã sã creascã producþia.
Cauza acestei stãri este însã istoricã. Ea a fost
analizatã prin explicarea formãrii pãturii
superpuse ºi ea este reiteratã de Eminescu în
cadrul teoriei compensaþiei muncii: cauza
sãrãciei este declasarea [ ], înmulþirea peste
mãsurã a oamenilor ce trãiesc din munca
aceleiaºi sume de producãtori. În alte þãri,
clasele superioare compenseazã prin munca
lor intelectualã, munca materialã a celor de
jos, în timp ce, la noi, vechea clasã de mijloc
pozitivã a fost dislocatã prin selecþie socialã
negativã, aºa încât noua clasã de mijloc,
fiind neproductivã, nu permite realizarea
compensaþiei muncii depuse pentru
reproducerea ei. Fiindcã, spune Eminescu,
compensaþia nu se dã de cãtre o clasã sau de
cãtre un om decît prin muncã muscularã sau
intelectualã. Munca muscularã consistã în
producerea de obiecte de utilitate
necontestatã, cea intelectualã în facilitarea
producþiunii acestor obiecte. Pãtura
superpusã, noua clasã de mijloc, nu face însã
decât sã monopolizeze schimbul economic ºi
sã-l scumpeascã în mod artificial.
Eminescu nu este un economist fiziocrat.
Nu este nici un antiliberalist ºi nu se opune
industriei ºi industrializãrii în general. El
aratã însã cã temelia liberalismului adevãrat
este o clasã de mijloc care produce ceva.
Neapãrat cã nu trebuie sã rãmînem popor
agricol, ci trebuie sã devenim ºi noi naþie
industrialã mãcar pentru trebuinþele noastre,
scrie Eminescu, dar pentru a deveni
constituþionali ºi industriali, judeca el cât
se poate de corect, trebuie sã depãºim stadiul
în care ne aflãm: semi-barbaria.
Semi-barbaria este conceptul sociologic
corolar conceptelor folosite de Eminescu în
teoria compensaþiei muncii ºi în analiza
istoricã a pãturii superpuse. Este un concept
care desemneazã o stare de degradare, de
regres, coruperea unui popor prin viciile unei
civilizaþii strãine. Prin concepþia asupra semibarbariei, Eminescu este între primii critici ai
raþionalitãþii formale capitaliste, potrivit cãreia
se putea întemeia o civilizaþie adevãratã în
Occident, în America, nu însã ºi în România.
De ce? Pentru cã nu existã o civilizaþie

umanã generalã, accesibilã tuturor oamenilor
în acelaºi grad ºi în acelaºi chip; ºi fiecare
popor îºi are civilizaþia sa proprie, deºi în ea
intrã o mulþime de elemente comune ºi altor
popoare. Civilizaþia româneascã adevãratã,
constituitã istoric, a fost compromisã prin
împrumutul mecanic de instituþii occidentale,
iar starea de semi-barbarie reprezintã boala
civilizaþiei adevãrate, nu o etapã în trecerea de
la barbarie la civilizaþie. A ieºi din semibarbarie, conchide Eminescu, înseamnã a ne
reconstrui societatea pe bazele istoriei naþionale,
adicã a clãdi o civilizaþie proprie, româneascã.
În realizarea unui astfel de ideal, un rol
important îl au ºtiinþele sociale ºi, în cadrul
lor, sociologia, care respinge întemeierea
societãþii pe convenþii ºi o fundamenteazã
pe legi fixe, care lucreazã în mod hotãrât
ºi inevitabil.
Una din acestea este legea progresului,
care aratã cã, de fapt, progresul apare ca o
dezvoltare treptatã ºi continuã a muncii fizice
ºi intelectuale. Cãci cine zice progres, nu-l
poate admite decât cu legile lui naturale, cu
continuitatea lui treptatã. Aceasta
demonstreazã cã adevãratul progres nu se
poate opera decât conservând, pe de o parte,
adãogând, pe de alta: o vie legãturã între
prezent ºi viitor, nu însã o serie de sãrituri fãrã
orânduialã. Deci, progresul adevãrat, fiind o
legãturã naturalã între trecut ºi viitor, se inspirã
din tradiþiunile trecutului, înlãturã însã
inovaþiunile improvizate ºi aventurile
hazardoase.
În planul acþiunii practice, luarea în
considerare a acestor adevãruri fundamentale
presupune, între altele, a se înþelege cã
libertatea fãrã muncã, cultura fãrã învãþãturã,
organizaþia modernã fãrã dezvoltare
economicã analoagã, nu sunt posibile; cã
independenþa statului român care n-a fost ºi
nu este un «copil gãsit» fãrã cãpãtâi ºi fãrã
antecedente, ci un prinþ care dormea cu
sceptrul ºi coroana alãturi, de asemenea nu
poate fi menþinutã fãrã asigurarea stabilitãþii
societãþii, lichidarea ingerinþelor strãine în
treburile noastre interne, încetarea vânãtorii
dupã putere ºi dupã funcþii ºi închiderea
accesului la viaþa politicã ºi în ierarhia socialã
a ignoranþei ºi ambiþiilor nulitãþilor, la care
trebuie adãugate lichidarea demagogiei
politice, practica cumpãrãrii ºi a vânzãrii
alegerilor ºi, în general, a negustoriei de fraze
ºi izvoade de fãgãduinþi mincinoase.
(Continuare în pag. 5)
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Politica de mediu pe termen lung
a Uniunii Europene
Prof. univ. dr. Emilian M. DOBRESCU
De curând, cercetãri ºtiinþifice au
reconfirmtat dramatic cã fenomenul încãlzirii
globale, fie ºi numai cu 1,8-4 grade Celsius,
pune în pericol însãºi existenþa omenirii. Pentru
a conºtientiza gravitatea consecinþelor, experþii
reuniþi la Paris pentru a examina Raportul
Comitetului Interguvernamental pentru
Schimbãri Climatice au utilizat o comparaþie
ºocantã: încãlzirea globalã reprezintã, prin
efecte, echivalentul detonãrii a 333 bombe
atomice de tipul celei lansate la Hiroshima, la
sfârºitul celui de-al doilea rãzboi mondial.
Intensificarea acþiunilor comunitare de mediu
s-au amplificat de-a lungul anilor, ajungând ca
prin Tratatul de la Maastricht, sã dobândeascã
statutul de politicã comunitarã. Pasul urmãtor a
fost fãcut de Tratatul de la Amsterdam, care
defineºte principiul dezvoltãrii durabile ca unul
dintre obiectivele comunitare ºi stabileºte, ca una
dintre prioritãþile absolute, atingerea unui grad
înalt de protecþie a mediului. Problematica
protecþiei mediului a fost integratã în toate
politicile sectoriale ale UE. Politica de mediu a
UE, aºa cum a fost stabilitã prin Tratatul de la
Amsterdam, are ca scop asigurarea sustenabilitãþii
protecþiei mediului, prin includerea acesteia în
politicile sectoriale ale UE, prin elaborarea de
mãsuri de prevenire, prin respectarea principiului
poluatorul plãteºte, prin combaterea poluãrii la
sursã ºi prin asumarea în comun a
responsabilitãþii. Acquis-ul acoperã un numãr
mare de sectoare, precum:  calitatea aerului ºi
schimbãrile climatice;  managementul
deºeurilor;  calitatea apei;  protecþia naturii; 
controlul poluãrii industriale;  managementul
riscurilor de mediu;  substanþe chimice ºi
organisme modificate genetic;  zgomot, protecþie
civilã, securitate nuclearã ºi radio protecþie.
Transpunerea acquis-ului referitor la
protecþia mediului în fiecare legislaþie naþionalã
ºi aplicarea sa trebuie sã urmãreascã:  legislaþia
cadru a UE (inclusiv accesul la informaþie ºi
evaluarea impactului de mediu);  mãsuri
derivând din convenþiile internaþionale la care
Uniunea este parte;  reducerea poluãrii globale
ºi transfrontaliere;  legislaþia privind protecþia
naturii (care urmãreºte conservarea
biodiversitãþii);  mãsuri care sã asigure
funcþionarea pieþei interne (de exemplu,
standardele de produs).
Trebuie avutã în vedere includerea
cerinþelor referitoare la protecþia mediului ºi
în alte domenii, pentru a contribui la o
dezvoltare durabilã.
Conform unui raport referitor la transportul
durabil, realizat în anul 2004 de organizaþia Terra
Mileniul III, la nivelul Uniunii Europene, circa
28 la sutã din emisiile de gaze cu efect de serã
sunt cauzate de transport, 84 la sutã din aceste
emisii provenind din transportul rutier; mai mult
de 10 la sutã din emisiile de dioxid de carbon
provin din traficul rutier desfãºurat în zonele
urbane. Circa 65 la sutã din populaþia UE este
expusã la niveluri inacceptabil de înalte de zgomot
 în cea mai mare parte produs de traficul urban.
Deºi zgomotul afecteazã indivizii în moduri
diferite, genereazã atât disconfort, cât ºi probleme
de sãnãtate. Efectele asupra stãrii fizice ºi psihice
includ: un ritm cardiac mai înalt (ºi deci, risc mai
mare de boli cardiovasculare), dereglãri psihice
ºi nivel mai mare de stres, dereglãri de somn,
probleme cognitive, de înþelegere ºi concentrare
pentru copii, iar la niveluri foarte înalte de
zgomot, probleme auditive.
Dezvoltarea tehnologicã a dus în ultimele
decenii la reducerea cu 85 la sutã a nivelului de
zgomot produs de autovehicule, însã problema
persistã datoritã creºterii numãrului de
autovehicule ºi a volumului de trafic. Corelarea
dintre creºterea traficului rutier ºi a riscurilor
de sãnãtate nu este imposibil de schimbat.
Problema nu poate fi însã rezolvatã printr-o
singurã mãsurã sau politicã, ci este necesarã o
abordare integratã pentru a reduce efectele
negative atât ale emisiilor, cât ºi ale zgomotului.
Municipalitãþile pot adopta strategii de
management pentru transport care sã promoveze
alternative la utilizarea autoturismelor  reducerea
numãrului de autoturisme din trafic va reduce
poluarea ºi nivelul de zgomot. Pe baza principiului

poluatorul plãteºte, utilizatorii de transport
trebuie sã fie responsabili financiar de costurile
cãlãtoriilor, inclusiv pentru daunele rezultate din
acþiunile lor asupra mediului natural ºi a celui
construit, asupra societãþii ºi economiei. Sumele
rezultate din taxele pentru utilizarea infrastructurii
ºi taxele de mediu reinvestite de autoritãþile publice
pot contribui la diminuarea impactului negativ al
transportului asupra sãnãtãþii.
Studiile demonstreazã cã politicile de
transport ce pornesc de la premisele unui impact
cât mai redus asupra mediului nu numai cã vor
îmbunãtãþi calitatea vieþii ºi starea de sãnãtate a
populaþiei urbane, ci vor duce ºi la o ratã mai
mare de angajare. În Germania se preconizeazã
un câºtig de 207.000 locuri de muncã, dacã va
avea loc trecerea la «mobilitatea durabilã», cu
impact mai redus asupra mediului. Strategii
simple pot ajuta, de asemenea, la reducerea
daunelor cauzate de transport sãnãtãþii umane:
chiar ºi implementarea riguroasã a unor limitãri
de vitezã ºi a unor reglementãri privind parcarea
pot duce în multe oraºe la limitarea emisiilor,
creºterea siguranþei ºi o cerere crescutã pentru
transportul public.
Un raport al Institutului Naþional Olandez
pentru Sãnãtate Publicã ºi Mediu (RIVM) aratã cã
politica de mediu a UE a fost beneficã, atât pentru
ecosistem, cât ºi pentru economie, conducând la o
creºtere valabilã din punctul de vedere al
sustenabilitãþii. Raportul subliniazã cã þãrile UE
au reuºit sã atingã, simultan, o creºtere rapidã ºi o

În lupta împotriva
schimbãrii globale
a climei  doar câteva
bãtãlii câºtigate
productivitate a muncii ridicatã, scãzând
intensitatea gazelor de serã. Acest lucru sugereazã
cã o varietate de obiective socio-economice ºi de
mediu pot fi atinse împreunã. Intitulat Chestiuni
de mediu deosebite  o evaluare a agendei de mediu
a UE, studiul citeazã statisticile OECD care indicã
faptul cã investiþiile în tehnologiile verzi necesare
pentru a atinge aceste rezultate ar reprezenta o cifrã
cuprinsã între 1,5 ºi 2 la sutã din PIB-ul þãrilor
membre UE din Europa de Vest. Aceste investiþii
sunt mai mult decât compensate prin beneficiile
pentru sãnãtatea umanã ºi îmbunãtãþirile
ecosistemelor, datorate investiþiilor în tehnologie
ºi personal. Totuºi, raportul identificã ºi probleme
importante de mediu nerezolvate, în special
schimbare climaticã, pierderea biodiversitãþii ºi
poluarea aerului în zonele urbane. Pentru a atinge
obiectivele viitoare mai uºor, raportul promoveazã
folosirea mai intensã a instrumentelor de piaþã,
identificarea þintelor ºi nu legislaþia restrictivã.
Acest tip de norme cheamã la inovaþii ecoeficiente,
care îmbunãtãþesc prestaþia ecologicã ºi pot atenua
îngrijorarea în privinþa creºterii economice ºi
competitivitãþii în UE.
În februarie 2005, Comisia Europeanã a
prezentat documentul de strategie privind
mediul dupã anul 2012. În acest document,
numit Câºtigarea luptei împotriva schimbãrii
globale a climei, Comisia nu a stabilit þinte noi,
ci s-a concentrat pe provocarea cooptãrii cât mai
multor þãri (SUA ºi Australia, dar ºi þãri în curs
de dezvoltare, precum China, Brazilia ºi India)
ºi pe includerea cât mai multor sectoare, precum
aviaþia ºi transporturile maritime în politicile
privind mediul. Cu acest prilej, miniºtrii UE ai
mediului au propus þinte ambiþioase de
diminuare a gazelor de serã: reduceri de 15-30
la sutã pânã în 2020 ºi de 60-80 la sutã pânã în
2050. În cadrul protocolului Kyoto, UE se
angajase sã reducã emisiile cu 8 la sutã între
2008 ºi 2012, în comparaþie cu nivelul din 1990.
Miniºtrii mediului au þinut sã clarifice cã este
necesarã o abordare globalã, ceea ce include
cooperarea cu marile þãri industrializate care au
optat sã nu adere la Kyoto, cât ºi cu noi puteri
economice, precum China ºi India. Consiliul
miniºtrilor mediului a invitat Comisia Europeanã

sã continue studiile în privinþa costurilor ºi
beneficiilor (inclusiv costurile non-acþiunii) ºi
sã ia în considerare aspectele legate de
competitivitate ale noii strategii.
Organizaþia Greenpeace a salutat decizia
Consiliului de Mediu, Miniºtrii de Mediu au
plantat seminþele speranþei pentru un leadership
ecologist pe termen lung, din partea UE, a spus
Mahi Sideridou din partea Unitãþii Europene a
Greenpeace. Din partea sectorului de afaceri nu
a existat o reacþie imediatã, ci numai avertizarea
Federaþiei industriale europene UNICE, ca
miniºtrii mediului sã nu acþioneze singuri ºi sã
nu stabileascã doar þinte ºi calendare, care nu
au în vedere regiunile ºi þãrile ce nu întreprind
acþiuni similare. De exemplu, Directiva 97/68/
CE, care se referã la emisiile motoarelor cu
combustie internã, care se instaleazã la
echipamente mobile nerutiere, se aplicã ºi la
motoarele mici ale maºinilor de tuns iarba,
echipamentele de deszãpezire etc. Prin aceste
norme, emisiile de gaze ale motoarelor unor
maºini mici se vor reduce cu 80-85 la sutã, iar
consumul de carburant, pânã la aproximativ 30
la sutã. Aceste valori ºi norme de funcþionare au
fost elaborate în cooperare cu Agenþia de Protecþie
a Mediului din SUA ºi se înscriu în ansamblul
normelor armonizate la nivel mondial.
Legislaþia comunitarã referitoare la
protecþia mediului înconjurãtor acoperã un
domeniu foarte larg de mãsuri: protecþia
calitãþii mediului, poluarea, procesele de
producþie ºi produsele finite. Implementarea în
circa 9-12 ani a normelor europene de mediu
impune României un efort financiar
considerabil  circa 29,5 miliarde euro. Þara
noastrã beneficiazã de termene generoase
pentru îndeplinirea standardelor de mediu în
raport cu statele care au aderat la UE în primul
val. De exemplu, pentru aplicarea Directivei
privind ambalajele ºi deºeurile de ambalaje,
þara noastrã a primit o perioadã de tranziþie de
5 ani. De asemenea, România a fost singurul
stat care obþinut cea mai lungã perioadã de
tranziþie pentru descãrcarea substanþelor
periculoase, respectiv 3 ani, iar pentru
transportul deºeurilor, 9 ani.
În ceea ce priveºte epurarea apelor uzate,
s-au obþinut perioade de tranziþie pânã la 12
ani, adicã pânã la 31 decembrie 2018, pentru
cea mai mare parte a localitãþilor urbane (un
numãr de 2.609 localitãþi). În Polonia, de
exemplu, perioada de tranziþie obþinutã pentru
tratamentul apelor urbane este din 2005 pânã
în 2012. Amintim cã referitor la nivelul calitãþii
apei potabile, perioada de tranziþie pentru
atingerea standardelor comunitare variazã , în
funcþie de diferiþi parametri de calitate, între 4
ºi 9 ani pentru localitãþile cu populaþie cuprinsã
între 10.000 ºi 100.000 de locuitori.
În domeniul prevenirii ºi controlului
integrat al poluãrii, s-au obþinut perioade de
tranziþie pentru þara noastrã cuprinse între 2 ºi
9 ani, pentru 195 de instalaþii, iar pentru
limitarea emisiilor anumitor poluanþi în
atmosferã, de la instalaþiile mari de ardere, au
fost obþinute perioade de tranziþie cuprinse între
1 ºi 6 ani pentru 126 instalaþii. Comparativ,
pentru prevenirea integratã a poluãrii, Polonia
a primit o perioadã de tranziþie pânã în 2010.
Costurile totale estimate pentru realizarea
investiþiilor în domeniile calitãþii apei potabile ºi
epurãrii apelor uzate urbane depãºesc 14 miliarde
euro, adicã aproape jumãtate din suma totalã pe
care România trebuie sã o investeascã pentru
protejarea mediului. Pentru a atinge aceste
obiective, în urmãtorii ani va fi necesar un volum
uriaº de investiþii în domeniul apei. Aceste lucrãri
vor include facilitãþi noi ºi/sau reabilitarea,
modernizarea, extinderea celor existente, ceea ce
va fi foarte dificil de realizat cu tehnologiile
disponibile, care vor necesita resurse financiare
mari ºi o perioadã mare de timp pentru realizare.
Cea mai mare parte a acestor investiþii trebuie
finanþate de cãtre autoritãþile publice locale, care
au responsabilitatea colectãrii ºi epurãrii apelor
uzate ºi alimentarea cu apã potabilã. În acest sens,
sunt disponibile fonduri europene, precum ISPA
ºi SAPARD. Acestea vor acoperi maximum 40 la
sutã din necesarul de fonduri, restul urmând a fi
acoperit de la bugetul de stat, bugetele locale, prin
parteneriate între sectoarele public ºi cel privat.

Continuitate ºi performanþã în actul
educaþional
Prof. univ. dr. Florian TÃNÃSESCU
Decanul Facultãþii de Sociologie-Psihologie
Tendinþele actuale de erodare a actului
educaþional nu numai în societatea româneascã,
ci ºi pe plan internaþional, ne cheamã la raþiune
ºi la eforturi suplimentare pentru a depãºi
situaþia generatã de politici educaþionale
guvernamentale restrictive ºi insuficient
racordate exigenþelor sociale. Recunoaºterea ºi
promovarea valorilor autentice coroborate cu
implementarea unor reglementãri sau reforme
care sã fie motivate de cerinþe macrosociale ºi
susþinute adecvat de mijloace financiare, pe
fondul noilor exigenþe de ordin calitativ, trebuie
sã constituie suportul politicii educaþionale.
În acest context, sociologia ºi psihologia
au propriul lor rol ºi importanþã, cu atât mai
mult cu cât schimbãrile socio-politice în
derulare ºi integrarea þãrii în Uniunea
Europeanã reclamã noi ºi serioase restructurãri.
Facultatea de Sociologie-Psihologie, ca una
din componentele importante ale unei instituþii
academice prestigioase, Universitatea Spiru
Haret, îºi orienteazã propriile demersuri în
corelare cu exigenþele actuale faþã de actul
complex al învãþãrii, conceput într-un spirit
nou, menit sã confere educaþiei un suport
calitativ superior.
Calitatea este un concept al cãrui conþinut
trebuie înþeles adecvat, cu atât mai mult în
situaþia în care este implementat în activitatea
didacticã de zi cu zi. Conceptul desemneazã
un ansamblu de trãsãturi ºi însuºiri pe care
trebuie sã le dobândeascã demersul
educaþional, generând o diferenþã de valoare
între etapele parcursului. Calitatea ºi, mai ales,
o calitate superioarã presupun o reevaluare a
întregului parcurs al actului educaþional ºi
aplicarea unor corecþii sau introducerea unor
noi instrumente de învãþare, cu grad sporit de
performanþã ºi efecte benefice asupra
cunoºtinþelor ºi abilitãþilor profesionale
dobândite de studenþi.
Dascãlii facultãþii noastre nu concep
calitatea actului complex al învãþãrii ca un
obiectiv strategic în sine, ci într-o texturã de
cerinþe ºi exigenþe pe care educaþia permanentã
le incumbã. Avem în vedere promovarea acelor
deschideri educaþionale pe care ºcolile
naþionale de sociologie ºi psihologie le-au avut
în trecut ºi pentru care au pãtimit îndelung:
afirmarea punctelor de vedere ºtiinþifice
autentice ºi nu a dogmelor cu coloraturã
ideologicã sau doctrinarã; conferirea calitãþii
de sociolog sau psiholog unor absolvenþi care
au conºtiinþa valorilor perene naþionale ºi
universale ºi care nu trãiesc, dupã finalizarea
studiilor, într-o atitudine pasivã faþã de zbaterile
societãþii, ci din contrã se implicã în tumultul

Imagini de referinþã ale activitãþii
de cercetare ºtiinþificã

În peisajul activitãþii academice
desfãºurate la Universitatea Spiru Haret,
cercetarea ºtiinþificã reprezintã una din
componentele intrinseci ale actului didactic
 educaþional consacrat prin definiþie
ridicãrii calitãþii procesului de învãþãmânt,
modernizãrii acestuia, implicând participarea
atât a cadrelor didactice, cât ºi a studenþilor.
Roadele acestor preocupãri devin bun
public  prin prezentarea studiilor,
comunicãrilor, susþinute în cadrul unor
sesiuni ºtiinþifice în paginile Analelor
Universitãþii Spiru Haret, apãrute la Editura
Fundaþiei România de Mâine. Primele
numere ale Analelor au fost lansate în anul
1998, respectiv, Seria Istorie ºi Seria
Geografie, aceasta din urmã ajungând la
numãrul 9. Apariþia sistematicã a Analelor
Universitãþii Spiru Haret reprezintã, de fapt,
repere valorice ale cercetãrii ºtiinþifice
desfãºurate de cadrele didactice ºi studenþi.
Concepute, structurate pe problematica
specificã profilului fiecãrei facultãþi, Analele
Universitãþii Spiru Haret reflectã, în mod
tradiþional, rezultatele cercetãrii ºtiinþifice
efectuate de-a lungul unui întreg an de
învãþãmânt universitar care capãtã contururi

finale în cadrul unei sesiuni de comunicãri
ºtiinþifice  un excelent spaþiu de informare
ºi opinii, al dialogului interdisciplinar. În
plus, aceste manifestãri reflectã modul în
care sunt puse în valoare structurile special
create la Universitatea Spiru Haret pentru
cercetare  ºase institute de profil de
cercetare, Centre de cercetare funcþionând
în cadrul fiecãrei facultãþi, 40 de laboratoare

competiþia de proiecte lansate de programul
Naþional Leonardo da Vinci, Piaþa
electronicã, o provocare pentru studenþi 
toate aceste oportunitãþi asigurã mai multã
consistenþã activitãþii, un plus de
credibilitate, implicit de interes faþã de
revista Anale, care le reflectã.
Opþiunea pentru ceea ce înseamnã
interdisciplinaritate într-o largã accepþie

Analele Universitãþii Spiru Haret
comune învãþãmânt-cercetare care oferã
premisele pentru realizarea unei activitãþi de
cercetare de excelenþã, performantã.
Indiferent sub ce formã se desfãºoarã 
prin contracte încheiate, de pildã, de cãtre
Facultatea de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale cu ROMEXPO
devenite tradiþionale dupã 7 ani de colaborare
, prin parteneriate sau în colaborare cu alte
universitãþi din þarã ºi din strãinãtate, prin
accesarea programelor europene de finanþare
a cercetãrii româneºti ºi de facilitare a
integrãrii cercetãrii româneºti în comunitatea
ºtiinþificã europeanã, prin participarea la

transpare încã din urmãrirea modului în care
au fost constituite colegiile de redacþie ale
Analelor, din care fac parte pe lângã profesori
ºi referenþi ºtiinþifici din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, ºi remarcabile personalitãþi de
la Academia Românã, de la alte instituþii de
învãþãmânt superior din þarã ºi din strãinãtate.
Am regãsit, de pildã, în colegiile consultative
ale Analelor nr. 9, 2006, Studii de Filosofie,
prezenþa unor prestigioºi profesori
universitari doctori din New York, Sofia ºi
Chiºinãu sau în Analele dedicate Seriei
Jurnalism, numãrul 7, 2006, reprezentanþi de
marcã ai unor cunoscute universitãþi din

Quebec (Canada), Panteion din Atena
(Grecia), Bilgi din Istanbul, Politehnica din
Montreal (Canada), Universitatea din Tirana
(Albania).
O asemenea deschidere instituþionalizatã
se relevã ºi în maniera în care sunt concepute,
organizate ºi efectiv desfãºurate sesiunile de
comunicãri ºtiinþifice la care participã cadre
didactice de la universitãþi ºi instituþii de
învãþãmânt superior din þarã ºi din strãinãtate,
ceea ce vitalizeazã în mãsurã ºi mai mare
fluxul informaþiilor, impulsionând circuitul
experienþelor valoroase. O asemenea ºansã
am descoperit-o în Analele Universitãþii
Spiru Haret Seria Economie, anul 6, nr. 6,
2006, care consemneazã comunicarea
prezentatã de cãtre prof. univ. dr. ªtefan
Kofner ºi prof. univ. drd. Bogdan Fira de la
Universitatea de ªtiinþe Aplicate din Görlitz,
Germania la Simpozionul internaþional
Provocãrile cunoaºterii în contextul
integrãrii europene, organizat de Facultatea
de Marketing ºi Afaceri Economice
Internaþionale a Universitãþii Spiru Haret.

Adela DEAC
(Continuare în pag. 7)

lor, cercetându-le ºi încercând sã identifice
soluþii. Este ceea ce un Haret sau mai târziu un
Gusti, mai moderni ºi actuali astãzi decât mulþi
aºa-ziºi reformatori postdecembriºti, s-au
strãduit ºi au reuºit sã facã.
Învãþarea, prin urmare, o concepem într-o
viziune tridimensionalã: dobândirea de cãtre
studenþi a unor cunoºtinþe teoretice solide de
specialitate, formarea unor deprinderi ºi
abilitãþi practice la seminarii, laboratoare sau
cercetãri de teren; antrenarea studenþilor în
acþiuni cu caracter social, îndeosebi pe bazã
de voluntariat, pentru a dobândi experienþã în
relaþia cu cele mai diverse aspecte legate de
viaþa de zi cu zi ºi, totodatã, pentru a le forma
convingeri ºi modela atitudini, în raport cu
realitãþile actuale, cu obiectivul implicãrii în
viaþa cetãþii.
Pentru ca actul de învãþare sã câºtige în
noutate ºi consistenþã ºtiinþificã, titularii de
disciplinã îºi revizuiesc anual cursurile, atât în
forma lor oralã, cât ºi în cea tipãritã (manuale,

În educaþia
poporului bine condusã
se aflã cele mai bune
garanþii de ordine, de
progres ºi de patriotism.
Ea trebuie dar, în fiecare
naþie, sã rãspundã la
adevãratele ei nevoi ºi la
adevãrata sa poziþie.
Alexandru Ioan Cuza
note de curs). Conþinutul lor, îmbogãþit cu noi
informaþii, interpretãri, analize, este efectul
cercetãrilor curente ale cadrelor didactice
întreprinse în biblioteci, arhive, instituþii
medico-sanitare, ºcoli, structuri locale ale unor
agenþii, oficii, autoritãþi cu profil de asistenþã
sau protecþie socialã etc. sau ale unor
documentãri în strãinãtate. Se practicã curent
schimbul de informaþii ºtiinþifice cu alte
instituþii academice din þarã ºi din strãinãtate
ºi a devenit o practicã participarea la
manifestãri ºtiinþifice ce au loc în þarã sau peste
hotare (sesiuni, conferinþe, congrese), care
reprezintã importante deschideri spre noi
informaþii cu caracter teoretico-metodologic
sau aplicativ. Cursurile ºi manualele tipãrite au
astfel un suport ºtiinþific informaþional de
ultimã orã, ceea ce asigurã o calitate sporitã
actului educaþional.
Relaþiile cu alte instituþii academice,
precum ºi cu asociaþii profesionale
internaþionale, cum sunt Asociaþia Sociologilor
sau Asociaþia Psihologilor, pentru a da doar
douã exemple, permit corpului profesoral sã
confere un nou conþinut calitativ nu numai
cursurilor, ci ºi planurilor de învãþãmânt ºi
programelor analitice, care se coreleazã cu
exigenþe ale marilor universitãþi europene,
americane sau canadiene.
Este o realitate faptul cã expunerile au un
caracter informativ, cã seminariile au devenit
un spaþiu al dezbaterilor libere, încurajându-se
iniþiative ale studenþilor, care nu mai au
semnificaþie de loc fix ºi permanent, ci de teren
ce se poate schimba în raport de teme ºi de
obiectivele dezbaterii (ºcoli, spitale, centre de
asistare socialã pentru copii, mame, bãtrâni,
handicapaþi etc.). De altfel, dupã cum se
observã, cadrele didactice ale facultãþii au ca

preocupare constantã, lãrgirea orizontului de
cunoaºtere a studenþilor într-o permanentã
relaþie cu realitatea, care este perceputã ºi
analizatã nu numai prin suporturi didactice
adecvate, ci ºi prin implicarea studenþilor în
cercetãri concrete efectuate atât în Bucureºti,
cât ºi în alte zone ale þãrii. Dintre numeroasele
exemple ce am putea da în acest sens,
menþionãm doar unul. Anual, studenþii
facultãþii, indiferent de forma de învãþãmânt
la care sunt înscriºi, participã la efectuarea unor
sondaje de opinie pe eºantioane reprezentative
de nivel naþional, acþiune care antreneazã zeci
de cursanþi din toþi anii de studii. Dupã
efectuarea sondajelor, studenþii participã la
toate operaþiunile de prelucrare a datelor
colectate în urma aplicãrii chestionarelor, apoi
trec la analizarea ºi interpretarea lor fie în
cadrul orelor de seminar, fie în afara lor la
Cercul ºtiinþific studenþesc, consacrat
cercetãrilor de teren.
Antrenarea în astfel de cercetãri, care nu
sunt singulare, ºi a studenþilor de la
învãþãmântul la distanþã (ID) creeazã o
oportunitate suplimentarã, care depãºeºte
cadrul strict al relaþiei student-cadru didactic
prin mijlocirea calculatorului. Studenþii cunosc,
astfel, direct, nemijlocit unele realitãþi locale
sau zonale, pe care le studiazã ºi le interpreteazã
în parametrii ºtiinþifici ºi pe care calculatorul
nu i le poate oferi.
În relaþia cu studenþii de la ID ne preocupã
nu numai acoperirea integralã cu manuale, ci
ºi modul în care acestea sunt alcãtuite. Or,
pentru a atinge o cotã superioarã de percepere
rapidã ºi eficientã a cunoºtinþelor de la o
disciplinã sau alta, manualele sunt astfel
realizate încât fiecare student sã fie în mãsurã
sã-ºi autoevalueze pregãtirea ºi sã se verifice
periodic cum ºi în ce sens cunoºtinþele teoretice
îºi gãsesc corespondent în practicã.
Evaluarea cunoºtinþelor studenþilor de la
ID, care a devenit o problemã presantã,
constituie, în prezent, o preocupare de primã
dimensiune, datã fiind urgenþa soluþionãrii ei.
Ne propunem sã concepem un alt sistem de
evaluare, care sã fie, în mai mare mãsurã,
apropiat de ceea ce numim a fi o notã care sã
reflecte volumul ºi calitatea cunoºtinþelor unui
student.
Specificul facultãþii genereazã un alt tip de
relaþii între studenþi ºi profesori, relaþii lipsite
de rigiditãþi ºi atitudini care sã creeze bariere
artificiale, greu de depãºit. Profesorii,
conferenþiarii, lectorii ºi asistenþii sunt deschiºi
ºi cooperanþi, apropiaþi de studenþi, de
preocupãrile ºi aspiraþiile lor, pe care îi îndrumã
cu competenþã ºi într-un spirit modern.
Atmosfera generalã destinsã oferã premise
optime pentru conferirea unui caracter lucrativ,
interactiv întregii activitãþi didactice, implicit
în domeniul cercetãrii ºtiinþifice, care se
desfãºoarã în forme diverse: implicarea
studenþilor în cercetãrile efectuate de catedrele
de sociologie ºi psihologie, în participarea la
sondajele de opinie realizate de Facultate ºi
Institutul de Sociologie ºi Opinie Publicã al
Universitãþii, în activitatea desfãºuratã de
cercurile ºtiinþifice studenþeºti, în formele
multiple ale practicii de specialitate anualã, în
prezentarea de comunicãri la sesiunile
ºtiinþifice organizate de facultate etc.
Cele prezentate sunt câteva repere, este
adevãrat importante, ale ansamblului
demersurilor Facultãþii de Sociologie-Psihologie
înscrise în efortul asigurãrii unui management
didactic, ºtiinþific ºi educativ eficient ºi
performant. Nu putem sã nu amintim însã ºi faptul
cã, pe lângã cele menþionate, avem satisfacþia
recunoaºterii valorii componenþilor corpului
didactic, prin alegerea lor în posturi de decizie în
instituþii academice, institute de cercetare,
asociaþii, fundaþii etc., prin conferirea de titluri ºi
grade ºtiinþifice ºi universitare superioare, prin
numeroase invitaþii din þarã ºi din strãinãtate la
reuniuni ºtiinþifice sau profesionale, valoare
probatã ºi de zecile de volume, articole ºi studii
publicate în þarã ºi strãinãtate.
Acest an universitar, date fiind
circumstanþele relevate, avem convingerea cã
se desfãºoarã sub auspicii favorabile creºterii
calitative a procesului de învãþãmânt ºi
cercetãrii ºtiinþifice, ca o cerinþã esenþialã a
dezvoltãrii învãþãmântului ºi, implicit, a
societãþii româneºti.
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O altã ipostazã a lui Cioran
Prof. univ. dr. ION DODU BÃLAN
Din mãnunchiul manifestãrilor consacrate
cu generozitate evocãrii operei scriitorului,
filosofului trãirist, a uriaºei sale personalitãþi,
complexe ºi contradictorii a marelui Cioran
se înscrie ºi o altã ipostazã  poate mai puþin
cunoscutã, comentatã  latura umanã ºi relaþia
lui intimã cu þara natalã, România.
Este ºtiut cã Emil Cioran, exilat la Paris,
se hotãrâse s-o rupã cu trecutul, smulgându-ºi
rãdãcinile, sã uite toate legãturile cu lumea
româneascã ale cãrei vicii ºi defecte ancestrale
le-a criticat în câteva eseuri filosofice.
Cu toate acestea, corespondenþa lui cu
familia ºi cu prietenii din România ne
înfãþiºeazã un Emil Cioran înstrãinat,
dezamãgit, suferind, consumat de dor ºi
singurãtate, aspirând sã-ºi reînvie copilãria ºi
tinereþea în plan uman, filosofic ºi chiar poetic.
Ataºamentul faþã de þara de baºtinã reiese
din felul cum preþuieºte limba maternã,
româna, a cãrei forþã de expresivitate poeticã
o laudã ºi o susþine.
Anumite scrisori au valoare nu numai de
naturã informativ-documentarã, ci ºi
artisticã, atunci când autorul lor izbuteºte sã
creeze atmosferã ºi culoare localã, sã picteze
medii sociale, sã creioneze portrete fizice ºi
morale, sã caracterizeze personaje, raportate
la propria sa existenþã. Acest tip de scrisori
fac parte din literatura subiectivã, numitã
astfel de Tudor Vianu într-un eseu intitulat:
Din psihologia ºi estetica literaturii
subiective: (Opere X, Bucureºti, 1982) 
Memorii, confesiunile, autobiografiile,
jurnalele intime ºi scrisorile alcãtuiesc 
spunea T. Vianu  o grupare unitarã, mai întâi
prin caracterul eului care se exprimã în ele.
Scrisorile cãtre cei de-acasã de Emil
Cioran, publicate de Editura Humanitas, fac
parte din aceastã categorie. În Scrisorile lui
Cioran cãtre pãrinþi (tatãl Emilian, protopop al
Sibiului ºi Elvira, mamã), cãtre fratele sãu,
avocatul Aurel, sau cãtre Jeni ºi Arºavir
Acterian, Wolf Aichelburg, Mircea Eliade,
Petru Manoliu, C. Noica, N. Tatu, Bucur Tincu,
Mircea Vulcãnescu ºi Mircea Zapratan,  va fi
surprins plãcut cititorul sã întâlneascã în ele
elemente de memorii, de jurnal intim, de
autobiografie ºi confesiuni  deci, din toate
speciile care alcãtuiesc literatura subiectivã.
Cititorul va descoperi, totodatã, un alt Cioran,
mai firesc, mai omenesc, mai asemãnãtor cu
rãºinãrenii ºi sibienii de care se simte atât de
puternic legat, un Cioran mai autentic decât
cel din frumoasa ºi mult controversata sa operã
eseisticã ºi filosoficã: Pe culmile disperãrii,
1934, Cartea amãgirilor, 1936, Schimbarea la
faþã a României, 1936, Lacrimi ºi sfinþi, 1937,
Amurgul gândurilor, 1940, sau cea scrisã în
francezã: Tratat de descompunere, Paris 1949,
Silogismele amãrãciunii, Paris 1952, Ispita de
a exista, Paris 1956, Istorie ºi utopie, Paris
1960, Cãderea în timp, 1964, Dumnezeul cel
rãu, Paris 1969, Despre neajunsul de a te fi
nãscut, Paris 1973, Sfârtecarea, Paris 1979,
Exerciþii de admiraþie, Paris 1986, Mãrturisiri
ºi anateme, Paris 1987 º.a.
Este benefic pentru cultura românã cã,
dupã anii de interdicþie, toate lucrãrile scrise
de-a lungul timpului în limba francezã, la
Paris, au fost traduse ºi în româneºte, dupã
1989, ºi publicate, în presã ºi mai cu seamã în
editurile româneºti. De remarcat, apoi, cã nu

existã în acest volum, nici o scrisoare (dintre
1931 ºi 1990) care sã nu fie literaturã
autenticã, literaturã subiectivã, nu
literaturizare. Dacã le-ar fi vãzut editate, Emil
Cioran ar fi putut declara ca ºi Montaigne în
Cuvântul introductiv la celebrele lui Essais,
din 1580: Je suis la matière de mon livre.
Scrisorile din acest volum ni-l relevã pe
Emil Cioran ca pe un foarte talentat epistoler,
deºi acestea n-au fost scrise cu gândul de a fi
publicate, precum acelea dintre Duiliu
Zamfirescu ºi Titu Maiorescu, dintre I.L.
Caragiale ºi A. Vlahuþã sau cele dintre Ion
Ghica ºi Vasile Alecsandri. Cu toate cã au un
caracter strict particular ºi intim, scrisorile lui
Cioran au toate atributele unei literaturi
subiective. De aceea, epistolierul lui Cioran
meritã a fi preþuit în chip deosebit. El ne
prezintã un Cioran în intimitatea casei sale
din Paris cu gândul la acasã în Ardeal, la cei
de acolo ºi mai ales de-atunci. Ne aºazã în
intimitatea lui Cioran a cãrui sãnãtate ºubredã
i-a curmat bucuriile tinereþii de boem, deprins
sã fumeze ºi sã savureze un pahar. Ne întâlnim
cu eternul student Cioran, cu însetatul de
lecturi, de liniºtea mereu tulburatã de la o
vreme de agasanþii ºi plicticoºii sãi
compatrioþi, de a cãror prezenþã inoportunã,
nedoritã, se plânge nu o datã. Scrisorile lui
sunt scurte ºi percutante, cu legãturi tainice
între ele, în ciuda varietãþii adresanþilor,
constituindu-se pentru ochiul atent într-un fel
de Poezie ºi adevãr, de Goethe sau într-un fel
de Hronic ºi cântec al vârstelor de Blaga, faþã
de care, curios, Cioran are la un moment dat
rezerve. De... vorba lui Anton Pann nu se
poate douã sãbii într-o teacã, doi domni în
þarã sãracã. ªi Goethe ºi Blaga ºi Cioran
sunt materia cãrþilor pomenite.
Într-adevãr, Cioran este  sã zic aºa 
materia primã a scrisorilor sale, în care îºi
descrie traiul, deseori precar, suferinþele,
gândurile, ºi abordeazã fel ºi fel de probleme,
estetice ºi filosofice, se intereseazã de
diverse persoane din þarã: neamuri, colegi,
prieteni, scriitori, mãrturisindu-se în fond pe
sine. Experienþele sale personale, nu dintre
cele mai plãcute, devin punct de plecare al
reflecþiilor, preceptelor ºi sentinþelor lui atât
de insolite. De aceea, Cioran putea afirma
ca Montaigne altãdatã: Eu vreau sã fiu vãzut
în felul meu nedres, firesc ºi obiºnuit, fãrã
silire ºi fãþuire, cãci pe mine mã zugrãvesc.
Într-adevãr, pe sine se zugrãveºte în ipostaze,
reacþii, relaþii, gânduri ºi sentimente care ne
înfãþiºeazã, parcã, un alt Cioran sau, în orice
caz, o faþã nevãzutã, necunoscutã din cãrþile
sale, a fals ºtiutului Cioran din fabulaþiile
realismului socialist.
În Scrisori..., Cioran nu face afirmaþii
categorice în legãturã cu religia ºi credinþe, la
care se referã discret printre rânduri sau în
sub text. Cioran nu e atât tulburat, ca în eseuri,
de obsesia morþii, cât de îmbãtrânire ºi boalã,
într-o viziune  aº zice  tradiþional
româneascã a existenþei. Are reacþii faþã de
îmbãtrânire ca omul din cântecul ardelenesc,
care se revoltã împotriva a ceea ce s-a numit
bãtrâneþe haine grele.... Întâlnim un Cioran
complementar filosofului trãirist sau
pesimist ºi cinic; întâlnim un om firesc, în
carne ºi oase, ce respectã valorile tradiþionale
româneºti, în primul rând munca, în care nu

vede, ca în filosofia sa, un blestem, ci o
terapie; adeseori mãrturiseºte cã a muncit vara
fizic la un prieten la þarã ºi cã munca l-a
reconfortat. Descoperim o fiinþã legatã
organic de plaiurile transilvãnene, de satul
natal, Rãºinari, de pãrinþi, de neamuri ºi de
casa pãrinteascã, de oamenii ºi locurile, pline
de vrajã ale copilãriei, care în memoria lui s-au
transformat într-o mitologie româneascã, sui
generis, ºi mai ales forþa de expresie a limbii
româneºti pentru care, în ciuda faptului cã a
abandonat-o, manifestã un adevãrat cult.
Iatã de ce descoperim, în opera sa
epistolarã, un alt Cioran.
De fapt, în articolul Manie epistolarã,
Cioran însuºi declarã cã adevãrul despre un
autor e de cãutat mai degrabã în
corespondenþã decât în opera sa. Cel mai
adesea opera sa e o muncã... cãrþile sunt
accidente; scrisorile evenimente: de aici ºi
suveranitatea lor.
Discutând aici despre literatura
subiectivã, fie-mi îngãduit sã mãrturisesc
cã aceastã credinþã am nutrit-o ºi noi, editorii
români, când, în urmã cu un sfert de secol,
am iniþiat la Editura Minerva, colecþia în

Latura umanã ºi relaþia
lui cu þara natalã, România
care s-au publicat sistematic scrisori de la
... ºi cãtre... Titu Maiorescu, V. Alecsandri,
B.P.Hasdeu, Ion Ghica, A.D. Xenopol, Traian
Demetrescu, Al. Macedonski, Ovid
Densuºianu, Octavian Goga, N. Iorga, Ion
Bianu, G. Cãlinescu, Al. Rosetti, Tudor
Vianu ºi mulþi alþii.
Am crezut, nu atât în calitatea mea de
atunci de vicepreºedinte al Consiliului
Culturii, ci ca istoric literar, ºi scrisorile
publicate au confirmat-o, ca ºi cele ale lui
Cioran, cã prin ele reînvie o epocã ºi o lume,
cunoaºtem într-o viziune intimã locuri ºi
oameni, mentalitãþi tãinuite, destinele unor
scriitori, opiniile lor despre þarã ºi neam,
despre limba ºi cultura naþionalã, despre
activitatea altor confraþi etc., etc.
În lumina orbitoare a unei sinceritãþi
dezarmante, luãm cunoºtinþã de asemenea
aspecte din tulburãtoarele scrisori ale lui
Emil Cioran. În ele descoperim cum
spuneam  un alt Cioran, un nou Cioran sau,
în orice caz, o altã ipostazã a filosofului
trãirist Cioran, în alte relaþii ºi ecuaþii, mai
fireºti ºi mai nuanþate, cu poporul, cultura ºi
þara în care s-a nãscut.
Cioran este conºtient ºi de aceastã
dimensiune a personalitãþii sale. Astfel,
referindu-se, într-o scrisoare cãtre Arºavir
Acterian, la latura pozitivã a naturii sale,
conchidea categoric: s-ar putea sã am ºi o
asemenea laturã, dar eu nu mã împing
niciodatã la fapte (p.313). Dar, viaþa l-a
împins fãrã ca el sã-ºi dea pe deplin seama.
În numeroase scrisori, Cioran ne apare un
alt om, chinuit (în strãina strãinãtate / rai
cu porþile-ncuiate,  cum o caracteriza Aron
Cotruº)  de nostalgii ºi de dorul de-acasã.
Acasã pentru el e nu numai acolo la
Rãºinari ºi Sibiu, e ºi atunci, în copilãrie ºi

Posibila înfrãþire între
ºcoalã ºi mass-media
Alexandru MIRONOV
...Da de unde! De curând am avut în
familie o discuþie pe teme de culturã cu
prietenul meu Vladimir, nepoþel personal
ºi student la grupa mijlocie la o grãdiniþã
bucureºteanã. În cadrul cãreia s-a dovedit
cã, sub influenþa bunicii, mamei ºi, desigur,
a educatoarelor de la grãdiniþã, nepoþelul
meu putea recita  chiar cu oarece talent
artistic  perla intelectualã numitã
Zdreanþã, dar ºi Cri-cri-cri, toamnã
gri..., cã ºtia câteva rugãciuni (aici familia
mea de liberi cugetãtori are amestec mai
mic), omul ne-a debitat ºi câteva poveºti
din basmele clasice dar... nu s-a oprit aici.
A turnat o mulþime de lucruri din paginile
revistelor Pipo ºi Doxi, ne-a copleºit
cu înaltele lui cunoºtinþe din cultura
desenelor animate ºi... ne-a umilit pur ºi
simplu, aducând din virtual în colocvialul
normal personaje
ºi
întâmplãri
dintr-o lume pe
care noi, adulþii, o
ignorãm
cu
seninãtate, cea a
jocurilor
pe
calculator. Cãci
trãim în veacul al XX-lea, în camera de
lucru a pãrinþilor lui funcþioneazã un PC
legat la Internet, la care Vladimir are acces
încã din tinereþe  nu împlinise nici 3 ani,
dar descoperise tehnologia accesului la PC:
lua un scãunel mic din bucãtãrie, îl punea
lângã scaunul de la birou, se cãþãra de pe
unul pe altul, apãsa exact butoanele corecte
pentru a demara programul Windows ºi,
la început, ºtergea cu seninãtate
programele pãrinþilor; dar mai apoi a
învãþat sã-ºi ia singur icon-urile, adicã
simbolurile pentru jocurile pe care i le-au
instalat pãrinþii. Liniºte, pace ºi înþelegere
între cel puþin douã generaþii... Pentru cã
generaþia mai veche, bunicii, am venit cu
lamentãrile noastre: Îºi stricã ochii! (poate
avea dreptate  dar poate cã tot aºa ziceau
ºi bunicii din strãvechime atunci când
nepoþii din strãvechime citeau, pe furiº, la
lumina lanternei, sub plapumã); N-o sã-i
placã sã citeascã! (cu Zdreanþã ºi cu
Topârceanu ne-a pus însã la punct...);
Înghite prea multã violenþã! (da, dar ºi
Aventurile submarinului Dox sau, de ce
nu, chiar cãrþile de Istorie, cu nenumãratele
lor crime de-a lungul mileniului, ele cum
erau?); Intrã într-o lume pe care nu o mai

stãpânim! (aici e aici, iatã unde ºtiinþa
educaþiei trebuie sã se concentreze: cum
sã facem ca noi, lumea oamenilor mari, sã
avem conexiuni ºi empatie cu aceastã nouã
lume virtualã care se naºte?...).
Ce vreau sã vã spun, dupã recenta
întâmplare cu Vladimir: cã nu mai ºtim
exact ce trebuie sã punem în instrucþia ºi,
mai ales, în educaþia pe care o facem noi,
dascãlii secolului al XX-lea, lor, elevilor
secolului al XXI-lea. Cã, din punct de
vedere tehnic, am pierdut, adulþii, câteva
starturi. N-am îmbrãþiºat la timp
tehnologiile de comunicare care veneau
peste noi. Nu ne-am adaptat la lumea ºi la
cultura Radioului, pentru a-l integra alãturi
de ora de clasã  ar fi trebuit sã o facem cu
50-60 de ani în urmã. Nu am curtat
cinematograful pe cât merita  deºi filmele
documentare ar fi
trebuit sã ne fie
material
didactic
permanent la ore. Am
ratat, ilogic, întâlnirea
cu
televiziunea:
instituþia ªcoalã ºi
instituþia Televiziune
ar fi trebuit sã fie strâns legate între ele încã
de la apariþia tubului catodic; comozi,
dascãlii au lãsat televiziunea pe mâna
tribului mass-media ºi a negustorilor de
culturã; în acest fel un extraordinar
profesor a fost lãsat în afara orei de clasã
 deºi, parþial, slujitorii fenomenului TV
încã încearcã sã ne fie de folos (Animal
Planet, Discovery Channel, TV5,
NHK-ul japonez, TV România de
Mâine, TVR Cultural, sunt doar câteva
exemple) sindicatul educatorilor continuã
însã sã îi ignore. Dar n-am avut încotro ºi a
trebuit sã acceptãm informatica, computerul
a intrat în clase neþinând seama de ezitãrile
corpului profesoral  ºi va rãmâne în minþile
ºi inimile elevilor noºtri indiferent de
reluctanþa noastrã ºi de, sã recunoaºtem,
handicapul  uriaº  pe care lumea
adulþilor îl are (ºi îl va avea, de-a pururi!)
faþã de lumea prietenului meu Vladimir.
Istoria s-a rãsucit, asta vreau sã spun,
veacul XX s-a transformat, acum, în Era
Cunoaºterii, copiii noºtri fac, inevitabil,
paºii spre lumea-de-mâine ºi cea
de-dincolo-de-mâine iar noi, adulþii, ne
târºâim picioarele în urma lor, incapabili
sã ne adaptãm la teribila vitezã a
schimbãrii.

Magister dixit?

adolescenþã. Acasã e compus dintr-o contopire
dintr-un adverb de loc ºi unul de timp, este
îndeosebi casa pãrinteascã ºi satul natal,
Rãºinari, unde tatãl sãu a fost preot, ca ºi al
lui Octavian ºi Eugen Goga; acasã la
Pãltiniºul copilãriei sale ºi al senectuþii lui
Noica; e Dealul Boacii, e ªanta, de la Rãºinari
ºi Sibiul adolescenþei sale  despre care îi scria
lui C. Noica, în 1979: nu e zi sã nu-mi aduc
aminte de un colþ, specialist în nostalgii ºi
fratele sãu Relu, în 1978: Ataºamentul meu
faþã de strãzile Sibiului a rãmas neschimbat.
Când îþi vine sã-þi blestemi soarta, spune-þi
cã locuieºti într-unul din cele mai frumoase
oraºe din câte existã. Parisul a devenit un
garaj, apocaliptic. Ce coºmar! (p.161). ªi
tot fratelui sãu îi scria la 28 ianuarie 1981:
Locul de care mi-e dor cel mai tare pe lumea
asta e ªanta s.n. (p.187), pentru el un
adevãrat paradis pierdut (176), precizându-i
altãdatã: Dacã mi-ai fi scris despre Veneþia
sau Florenþa nu mi-ar fi fãcut mai mare
plãcere ca de Gura Râului sau de
Cisnãdioara. Împotriva celor mai vechi
impresii ºi a celor mai vechi amintiri nu poþi
lupta. Mai devreme cu câteva luni (la

25.VI.1976), Cioran îi mãrturisea fratelui sãu
Relu cu un regret reþinut ºi o suferinþã discretã,
dar ºi cu amintirea neºtearsã a tinereþii care-l
þinea legat sufleteºte de þarã: Îmi amintesc
de excursia la Voineasa ca ºi cum ar fi fost
ieri. Mai ales Râul Sadului mi-a rãmas
întipãrit în memorie. Uite un loc pe care mi-ar
plãcea sã-l revãd. (s.n.)
Ne rãscoleºte afectiv conºtiinþa, pasiunea
filosofului, de un excepþional rafinament
intelectual, pentru limba neaoºã, de la sat,
pentru idiotismele limbii române. El foloseºte
cuvinte regionale ca asentare (recrutarea în
armatã), expresii precum de-un car de
vreme, nu vã faceþi sânge rãu, boalã fãrã
crezãmânt, dupã care adaugã entuziasmat
Formidabil. Tot un semn al legãturii cu
spiritualitatea româneascã îl constituie, cred,
formulãri care amintesc de marii noºtri
scriitori Eminescu, Creangã, Coºbuc.
De pildã, la o zi dupã moartea tatãlui sãu,
survenitã la 17 decembrie 1957, Cioran scria:
Aºa a voit soarta ca sã nu pot revedea pe
tata ºi sã nu pot fi alãturi de voi în clipele
marii despãrþiri, ceea ce mie îmi aduce
gândul la strofa din poezia Mama de G.
Coºbuc: Aºa vrea poate Dumnezeu / Aºa mi-e
datul sorþii / Sã n-am eu pe bãiatul meu / La
cap în ceasul morþii. Alte atitudini ºi formulãri
ne amintesc de Creangã: Uneori mã gândesc
 scrie Cioran  cã poate-i mai bine sã fii preot
la þarã la noi, decât scriptor (în original
ecriveur n.n.) aici. Creangã zicea: Decât
codaº la oraº, mai bine-n satul tãu fruntaº.
Cioran manifestã în Scrisori o mare
admiraþie ºi un adevãrat cult pentru limba
românã, despre care îi scria lui C. Noica, la
21 ianuarie 1970: Admirabilã aceastã limbã
a noastrã, a ta în mod special! În zadar caut
în limbile de circulaþie un echivalent pentru
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pãrelnicie cuvânt care singur ascunde un
Lebensgefühl (sentiment al vieþii), o
metafizicã ºi tot ce vrei în materie de poezie
(p.298). Cioran, chiar dacã are rezerve faþã
de seminþia noastrã, care-l constrânge sã
se întoarcã la pesimismul sãu primar, simte
cum îi sporeºte entuziasmul pentru limba
românã, pânã la punctul de a o considera una
dintre cele mai expresive din câte au existat
vreodatã... (p.298).
Terminând de citit cartea prietenului sãu
C. Noica, e vorba de Rostirea româneascã,
Cioran afirmã aceastã limbã (de care atât
de mult aº dori sã mã despart!) are o
conºtiinþã de sine aproape agresivã, fiind în
acelaºi timp capabilã sã vrãjeascã, încât în
cele din urmã cazi rãpus, fãrã putere, pradã
farmecului ei (p.299).
Preþuind entuziast frumuseþea stilului lui
C. Noica ºi seducãtoarea, inepuizabila
noastrã limbã, el crede cã rostire e un cuvânt
reabilitat pe vecie de prietenul sãu (p.197).
La 15 februarie1974, îi scria fratelui sãu
Relu... Ce limbã avem. Nu cunosc alta mai
poeticã. Din pãcate, e intraductibilã. Despre
vorba caraghioasã observã, ca un mare stilist
ºi filosof al limbii: ce perfect redã limba
noastrã nuanþele penibilului (p.206).
Lui Petre Manoliu îi mãrturisea în 1974:
Uneori visez la o colibã, departe de lume,
unde sã pot citi Filocalia, în româneºte,
desigur. Ce limbã extraordinarã avem. (s.n.)
Într-adevãr, traducerea lui Dumitru
Stãniloaie este un monument de limbã literarã
româneascã, din nefericire prea puþin
cunoscut. Limba din Filocalia e o pildã a
puterii ei creatoare ºi a forþei ei de cuprindere,
un model de expresivitate.
Constatând dificultãþile de traducere a
poeziei lui Eminescu ºi Goga, Cioran face din
nou elogiu limbii noastre care e cea mai
poeticã din câte cunosc sau intuiesc (194).
Pe Cioran, în ciuda faptului cã a pãrãsit-o, îl
obsedeazã frumuseþea ºi expresivitatea limbii
române: Îmi amintesc adesea versuri despre
urâtu. Cuvântul scornit este extraordinar.
(Se referã, desigur, la versurile populare Cine
a scornit urâtu  n.n.). În franþuzeºte: Qui a
inventé lennui  sunã ridicol. Limba noastrã
este una dintre cele mai expresive. Am fost
adânc mirat zilele trecute, când am dat peste
Cãci te priveam cu ochi pãgâni / pãgân e
tulburãtor ºi nu are forþã decât în româneºte.
Ce absurditate sã scrii în limbile astea
civilizate, convenþionale (p.362). În ciuda
gestului sãu personal, Cioran considerã cã a-þi
schimba limba e mult mai grav decât a-þi
schimba þara.
Cioran ne oferã surprinzãtoare ºi
îndrãzneþe caracterizãri etnopsihologice,
evitând orice tendinþe de idilism, fie el ºi de
nuanþã naþionalã. La Paris  ne spun multe
scrisori  vizitele compatrioþilor îl plictisesc
ºi-l obosesc. Mulþi dintre ei se vor ruºina 
dacã au ruºine  când vor vedea cât de mult
se simþea agasat de vizitele lor nedorite. În
zeci de scrisori, Cioran considera cã e bine
sã trãieºti fãrã telefon, fãrã vizite, fãrã
compatrioþi, fãrã nici un fel de întâlniri, ãsta
e raiul. Din multe scrisori transpare un fel
de discret roussauism, o dorinþã de întoarcere
în naturã, la sat, la Rãºinari sau la ªanta.
Cãci, nu te poþi împlini decât aproape de
originile tale ºi a fi nu e cu putinþã decât
înãuntrul propriei tale etnii (p.298).
ªi totuºi, consecvent cu scrierile sale din
tinereþe, nu-ºi cruþã obârºia. Are rezerve faþã
de ea: În privinþa neamului nostru cred cã
nici o iluzie nu mai este permisã, acum (în 30
august 1979 n.n.) mai mult ca niciodatã. Am
faþã de el un soi de dispreþ disperat (p.173).
Spiritul contradictoriu ºi cinic se vede limpede

cã nu l-a pãrãsit de tot. Nu-i cruþã nici pe
români în caracterizãrile sale ºi nici pe
apuseni. Atmosfera intelectualã din Occident
îmi displace mai mult decât aº fi crezut. Sunt
aici oameni foarte inteligenþi, dotaþi, erudiþi,
rafinaþi etc., dar orientãrile lor, speranþele lor
sunt de o naivitate incredibilã. Civilizaþiile
muribunde sunt atinse de infantilism. Toate
acestea o sã sfârºeascã rãu. Ce dramã e sã
trãieºti în mijlocul unora care ºtiu fãrã sã fi
înþeles însã nimic! La noi pânã ce ºi ultimul
imbecil are mai multã maturitate istoricã
decât minþile acestea lipsite de orice vitalitate.
E adevãrat cã au fost favorizaþi de soartã, dar
vor plãti scump. Aºa îi scria el lui Petru
Manoliu la 22 august 1973.
Iatã, deci, un alt Cioran sau o altã ipostazã
a filosofului trãirist, mai român, deºi aparent
înstrãinat, mai omenos ºi mai firesc, mai
legat prin trainice fire de þarã decât pãrea,
un Cioran mai transparent decât cel din
propria-i operã.
Surprinzãtor este un Cioran cu un spirit
practic, gospodãresc, grijuliu ca un pãrinte de
soarta a lor sãi, cãrora le trimite pachete cu
haine vechi, cãrþi ºi medicamente, le dã
sfaturi: Trebuie neapãrat luat mult iaurt dupã
fiecare pastilã, þigara e periculoasã, nu
te lãsa doborât de tristeþe, te sfãtuiesc sã
renunþi la cafea ºi la alcool (þuica ºi celelalte,
chiar ºi vinul).
Alt sfat: nu citi în pat, ia cât mai
puþine somnifere. Eu am abuzat de ele la
tinereþe ºi asta a fost dezastrul vieþii mele
(p.67). Cea mai bunã metodã ca sã dormi e
o plimbare înainte de culcare ºi mai ales, sã
încetezi orice activitate intelectualã dupã 9
seara (afarã de o lecturã uºoarã ºi agreabilã
precum Guitry). Recomandã ºi leacuri
spirituale: Nu pot decât sã-þi recomand drept
remediu pentru toate încercãrile vieþii
Cugetãrile lui Marc Aureliu.
Dacã dormi prost, te sfãtuiesc sã faci
exerciþii de respiraþie înainte de culcare: în
picioare faci miºcãrile înnotului.
În altã ordine de idei, trebuie observat
cã oricât de intim ar fi fost caracterul
scrisorilor lui Cioran, un scriitor de talia lui
nu putea evita formulãrile aforistice, care-i
leagã literatura subiectivã de opera filosoficã.
Iatã câteva mostre:
 Iluziile de la bãtrâneþe sunt cele mai
rele (p.139);
 Drama cea mare în viaþã e lipsa de
orice credinþã (p.31);
 Orice participare la frãmântãri
temporale e timp pierdut ºi risipire inutilã
(p.43);
 Bunãstarea naºte mai degrabã
revoluþii decât mizeria (p.94);
 O revoluþie avortatã nu se încheie
niciodatã (p.65);
 Omul trebuie sã aibã regrete de
preferinþã nobile (p.87);
 Copilãria ni se pare un paradis;
 Te poþi realiza la fel de bine prin
minuscul ca ºi prin grandios (Cu referire
la minunatul Voroneþ) (p.305);
 Cu cât înaintãm în vârstã, cu atât
devenim mai frivoli (p.191);
 Viaþa nu e suportabilã fãrã o anumitã
dozã de cinism (p.294);
 A fi nu e cu putinþã decât înãuntrul
propriei tale etnii (p.298).
Ideile acestea strãbat întreaga carte
intitulatã Scrisori cãtre cei de-acasã. O carte
rãscolitoare, plãcutã ºi folositoare pentru
cunoaºterea ºi a altei coordonate a
personalitãþii complexe ºi contradictorii a
marelui Cioran, despre care putem spune cu
vorbele lui Vergilius: Omne punctum tullit
qui utili dulci.
Acumularea cunoºtinþelor se face în ritmul
propriu al cursantului, permiþând o dozare
corespunzãtoare a efortului individual. De
aceea, rezultatele la evaluãrile de pânã acum
au fost bune ºi foarte bune. Comunicarea în
interiorul platformei Blackboard prin
utilizarea mijloacelor asincrone, forum ºi
mesagerie, permite schimbul de opinii între
cursanþi ºi profesori, precum ºi între cursanþi.
Utilizarea platformei Blackboard oferã
urmãtoarele avantaje:
 acces oricând ºi de oriunde;
 învãþare centratã pe cursant;
 acces la materiale cu conþinut calitativ
ridicat;
 schimb de informaþii ºi documente cu
colegii ºi profesorii;
 monitorizarea progresului fiecãrui
cursant;
 rezultatele la teste (sau teme) sunt
salvate automat în catalogul de note, iar
cursantul îºi poate vizualiza propriile note.
Examenele de finalizare a studiilor
masterale au loc în sistem video-conferinþã.
Universitatea a asigurat amenajarea unor sãli
de examinare cu echipament performant,
corespunzãtor susþinerii disertaþiei.
Ritmul rapid al schimbãrilor în educaþia
online constituie o provocare constantã
pentru învãþãmântul superior, propunând
alternative la modul de învãþare ºi testare
tradiþional, iar interesul faþã de aceasta este
în continuã creºtere.

Eminescu nu analizeazã totuºi
mecanismele economice ale dependenþei,
fiind preocupat de relevarea structurilor
politice în care funcþioneazã aceste
mecanisme, într-o societate determinatã
istoriceºte, într-o naþiune, ajungând, astfel,
de la sociologie la politicã. El a fost
preocupat, îndeosebi, de a reliefa ºi a critica
cu hotãrâre tarele societãþii în care trãia. Dar,
tocmai pe aceastã filierã a ajuns la politicã
ºi a contribuit la constituirea sociologiei
politice româneºti, prin analizele fãcute cu
privire la raporturile dintre naþiune, stat
naþional modern ºi unitar, statul adevãrat
ºi statul fals, ca stat în stat, respectiv,
ca o construcþie artificialã, care poate
funcþiona autonom, deasupra claselor
sociale.
Din aceastã perspectivã, Eminescu a
militat pentru promovarea tuturor
elementelor necesare repunerii statului
român pe bazele sale sociale ºi naþionale
proprii, pentru emanciparea socialã,
precedatã de realizarea emancipãrii
naþionale, fãrã de care orice ideal social s-ar
putea transforma în opusul sãu. Militantismul
sãu s-a limitat însã la formularea ºi la analiza
acestor probleme. Dar, prin profunzimea ºi
capacitatea de cuprindere ºi prin sinceritatea
cu care Eminescu a realizat aceste contribuþii
ºtiinþifice, valoarea lor nu poate fi cu nimic
diminuatã.

Educaþia online este, fãrã nici o îndoialã
acea dimensiune a învãþãmântului superior
cu cea mai impresionantã ºi rapidã dezvoltare
la nivel mondial. Comprimarea timpului ºi
spaþiului în educaþie este nu numai un
deziderat individual, ci ºi un imperativ
social; avem nevoie de profesioniºti cât mai
bine pregãtiþi, ºi cât mai rapid. Lumea
viitorului este o lume a performanþei, în care
valoarea adãugatã de fiecare persoanã
conteazã. Pe mãsurã ce educaþia devine mai
accesibilã ºi se extinde, competitivitatea
creºte. În condiþiile în care programul
tradiþional de studiu devine o opþiune din ce
în ce mai inabordabilã pentru mulþi doritori
de perfecþionare ºi aprofundare a
cunoºtinþelor, iar reîntoarcerea în sala de
clasã dupã câþiva ani de la absolvire este
dificilã sau, chiar, imposibilã pentru
persoanele angajate în activitãþi solicitante.
Universitatea Spiru Haret îºi respectã
principiile de flexibilitate, dinamism ºi
standardele de calitate, ºi þine pasul cu
cerinþele societãþii în continuã transformare,

organizând programe de masterat ºi în
sistemul modern online.
Oferta tipului de învãþãmânt online în
învãþãmântul universitar are avantaje care
rãspund atât cerinþelor noii structuri a pieþei
muncii, dar ºi ale unei generaþii crescute
alãturi de computer:
 accesibil, datoritã flexibilitãþii
programului de studiu;
 progresiv;
 avantajos;
 prompt, informaþiile sunt la îndemânã,
iar cunoºtinþele se pot dobândi într-o
perioadã mai scurtã de timp;
 calitate, informaþiile sunt sintetizate,
prezentate în formã concentratã ºi actualizate
permanent, în spiritul perfecþionãrii continue,
de profesori reputaþi.
Deºi programele de master online au
debutat în anul universitar trecut, cu un numãr
de masteranzi de aproximativ 1.889, succesul
acestei forme de învãþãmânt este incontestabil,
dovadã numãrul celor admiºi în acest an
universitar (2007-2008), ºi anume 5.575.

Procesul de învãþãmânt la ciclul de studii
masterale în sistemul online a fost înlesnit de
achiziþionarea platformei BlackboardTM, una
dintre cele mai utilizate ºi apreciate platforme
de e-learning în lume; în prezent, este utilizatã
de 4.790 de instituþii de învãþãmânt, în peste
60 de þãri. Blackboard Learning System este
un sistem de învãþare integrat, care asigurã
atât comunicarea sincronã, cât ºi asincronã cu
studenþii ºi masteranzii. Reþeaua de
calculatoare conectatã la Internet prin trei
conexiuni diferite (Astral, Romtelecom, RDS)
funcþioneazã continuu ºi oferã posibilitatea
derulãrii activitãþii didactice online ºi
organizãrii evaluãrii computerizate.
Blackboard Learning System permite
vizualizarea:
 planului de învãþãmânt ºi programelor
analitice;
 avizierului pentru informaþii;
 materialelor auxiliare pentru studiu 
conþinutul cursului sau materiale audiovideo;
 testelor de autoevaluare;
 temelor de casã;
 suportului electronic pentru e-mail ºi
discuþii fãrã moderator;
 obþinerea de statistici ºi documente
pentru asigurarea calitãþii.
Cursurile pot fi transmise în format de
document, fiºiere audio sau audio-video, iar
interfaþa nu creeazã dificultãþi utilizatorilor,
mai mult sau mai puþin experimentaþi.

(Urmare din pag. 3)

Cu toate acestea, el sublinia cã în corpus-ul
teoretic al disciplinei pot fi identificate
elemente prin care aceasta ar putea participa
la soluþionarea problemelor sociale ale
societãþii româneºti, la eforturile sale pentru
crearea condiþiilor evoluþiei spre
modernitate. Între ele, se aflã ºi acela, potrivit
cãruia sociologia aratã cã societatea nu se
schimbã prin voinþa liberã a membrilor ei,

Ca sociolog, Eminescu pare a fi rãmas
prizonierul propriei sale teorii. El susþine cã
economia este baza oricãrei civilizaþii, dar
aratã cã suprastructura politicã a societãþii
româneºti este cauza sãrãciei þãrii. Privitã
deci în sine, teoria sociologicã a lui Eminescu
pare falsã. Privitã însã în contextul european
al vremii, ea este o teorie vizionarã.
Originalitatea sociologiei lui Eminescu

Lector universitar drd. Ruxandra VASILESCU

Realizarea unor atât de vaste ºi de
complexe obiective este de neconceput fãrã
participarea ºtiinþei la fundamentarea ºi
elaborarea strategiilor, programelor ºi
acþiunilor necesare concretizãrii lor. Iar
dintre ºtiinþele chemate sã îºi aducã
contribuþia la implementarea acestor
obiective, sociologiei îi revin obligaþii aparte.
Pentru cã ea este cea care are menirea de a
determina tipul de raþionalitate rezultat din
atragerea în circuitul economic a unor
societãþi cu o economie slab dezvoltatã,
structuri sociale caracterizate prin
iraþionalitate,
care
blocheazã
autoreproducerea structurilor istorice
naþionale, ameninþând însãºi fiinþa naþionalã
a unor popoare.
Eminescu considera însã, la acea datã,
cã sociologia nu este pânã acum o ºtiinþã,
dar ea se-ntemeiazã pe un axiom, care e
comun tuturor cunoºtinþelor omeneºti, cã
întâmplãrile concrete din viaþa unui popor
sunt supuse unor legi fixe, cari lucreazã în
mod hotãrât ºi inevitabil. Scriitori, cari în
pornirea ideilor lor politice sunt foarte
înaintaþi, au renunþat totuºi de-a mai crede
cã statul ºi societatea sunt lucruri
convenþionale, rãsãrite din libera învoialã
reciprocã dintre cetãþeni.

Sociologia lui
Mihai Eminescu
Prof. univ. dr. ªtefan COSTEA

cum credeau liberalii inspiraþi din
mesianismul ideologic paºoptist. Eminescu
a fost, din acest punct de vedere, un sociolog
în toatã puterea cuvântului. Concepþia lui
sociologicã nu poate fi deci privitã ca o
variantã a ideologiei formelor fãrã fond, cel
puþin în mãsura în care în centrul acestei
concepþii se aflã o teorie sociologicã
originalã, ale cãrei dimensiuni etnologice,
istorice, economice ºi politice sunt sintetizate
exemplar în studiul concret al societãþii
româneºti din vremea sa.

constã în identificarea ºi explicarea
mecanismelor supradeterminãrii economice
a societãþii prin intermediul unei structuri
politice, constituitã artificial ºi impusã din
exterior, iniþial prin forþa armatã ºi apoi prin
forþa capitalului internaþional. Sociologia lui
reprezintã, din acest punct de vedere, o
decodificare ºi o desvrãjire, în sens
weberian, a tipului de raþionalitate, instituit
prin atragerea în circuitul economic capitalist
a unei societãþi cu o economie slab
dezvoltatã.

25 februarie 2008
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Competitivitatea unei economii depinde de înþelepciunea
deciziilor în materie de învãþãmânt

Conf. univ. dr. Silvia OLARU
Decanul Facultãþii de Marketing
ºi Afaceri Economice Internaþionale
Competitivitatea unei economii  menþiona Edgar
Faure în urmã cu 30 de ani  depinde de înþelepciunea
deciziilor sale în materie de învãþãmânt, de capacitatea de a
lua deciziile de reformã necesare, de aptitudinea de a-ºi
asuma sarcinile pe care le implicã acest tip de investiþie .
Cu o premoniþie remarcabilã, Edgar Faure sublinia în
continuare: 
în urmãtorii 20 de ani, concurenþa
internaþionalã va fi legatã în mare parte, de investiþiile de
tip intelectual ºi educaþia însãºi va deveni, fãrã îndoialã, un
bun de schimb internaþional, se vor exporta programe de
învãþãmânt în acelaºi timp cu produsele finite.
Dezvoltarea durabilã, cercetarea-inovarea, crearea de noi
locuri de muncã, mai multe ºi mai bune sunt doar câteva
dintre efectele unei economii deschise, competitive.
În contextul actual, investiþia în capitalul uman, în
general ºi în cel educaþional în special, poate deveni pe
deplin eficientã numai dacã este ancoratã în exigenþele
comunitãþii europene. Cei care investesc în educaþie ºi
pregãtire  statul, regiunea, întreprinderea sau persoana ºi
care nu sunt conºtienþi de dimensiunea europeanã a acestor
decizii se vor confrunta ºi cu o reducere a eficienþei
investiþiei lor.
Un element important îl constituie reformele necesare
în domenii cheie, cum sunt cele curriculare, asigurarea
calitãþii ºi recunoaºterea calificãrilor, acestea fiind condiþii
de bazã pentru eficienþa investiþiei.
Investiþiile în capitalul educaþional au ca rezultat o mãrire
a profitului ºi creeazã o bazã sustenabilã pentru creºtere
economicã.
ªi în cazul României, realizarea obiectivelor Strategiei
Lisabona este posibilã doar în condiþiile existenþei unei forþe
de muncã înalt calificatã ºi adaptabilã, capabilã sã utilizeze,
în mod eficient, cunoºtinþele ºi noile tehnologii existente,
obiectiv ce poate fi realizat prin creºterea participãrii la
învãþarea pe tot parcursul vieþii, ridicarea nivelului de educaþie
al populaþiei, dezvoltarea capacitãþii sistemului de educaþie
ºi formare iniþialã ºi continuã de a furniza competenþele ºi
calificãrile cerute de piaþa muncii. De fapt, investiþiile în
dezvoltarea capitalului uman din educaþie ºi formare sunt
necesare pentru întãrirea capacitãþii sistemului de a rãspunde
schimbãrilor rapide din societate ºi de pe piaþa muncii.
Pe de altã parte, cunoºtinþele aplicate în producþie, ca
rezultat al activitãþilor de cercetare, depind în mod esenþial
de competitivitatea capitalului uman ocupat în acest sector
de activitate. Abordarea investiþiei în capitalul uman vizeazã
o dublã perspectivã, respectiv decizia individualã ºi
perspectiva socialã bazatã pe o analizã de tip cost 
beneficiu, dar la nivel macrosocial. Evident, costurile includ
ºi contribuþia publicã, în timp ce beneficiile economice ale
investiþiei în educarea ºi formarea profesionalã vizeazã
conotaþiile sociale ale instruirii, abordatã ca bun public.
Cercetãrile în domeniu evidenþiazã influenþa contribuþiei
statului în adoptarea deciziei de continuare a studiilor,
nivelul ºi dinamica instruirii fiind condiþionate îndeosebi
de nivelul alocaþiilor ºi subsidiilor, care se constituie în
pârghii ale procesului de formare ºi adaptare profesionalã.
Astfel de investiþii ale statului sporesc oferta potenþialã de
forþã de muncã superior calificatã, flexibilizând, implicit
piaþa muncii ºi asigurând o mai bunã adaptare a oamenilor
la schimbãrile ce intervin în zona cererii de muncã. (Suciu,
Cristina Marta  Investiþia în educaþie, Editura Economicã,
Bucureºti, 2000)
Specialiºtii apreciazã cã dezvoltarea capitalului uman din
România ar trebui sã se structureze pe patru mari
coordonate:
 educaþie ºi formare profesionalã pe toatã durata vieþii;
 stimularea cercetãrii - dezvoltãrii ºi inovãrii cu impact
semnificativ în economie;
 flexibilizarea pieþei forþei de muncã ºi minimizarea
constrângerilor birocratice, eliminarea discriminãrilor (pe
bazã de sex, vârstã, origine etc.), incluziune socialã, protecþie
socialã (asigurãri sociale ºi pensii);
 îmbunãtãþirea sistemelor de sãnãtate publicã.
Pornind de la premisa conform cãreia investiþia în
educaþie este componenta cheie a investiþiei în capitalul
uman, studiile de specialitate prezintã ca fiind eficiente
investiþiile în pregãtirea ºi pãstrarea în sistem a profesorilor
(teaching staff) pentru învãþãmântul superior. Este necesar
ca acesta sã rãmânã un domeniu atractiv pentru tinerii
cercetãtori ºi personalul ajuns la maturitate (young
researchers and mature talent), în special prin crearea de
legãturi interuniversitare ºi mobilitãþi între universitãþi,
laboratoare de cercetare ºi industrie.
De asemenea, se impune a fi acordatã o atenþie deosebitã
investiþiilor în noile competenþe (deprinderi, abilitãþi cu
caracter practic  basic skills) de bazã (capacitatea de a
utiliza metode de calcul digital literacy), în asigurarea
accesului tuturor cetãþenilor la învãþarea pe tot parcursul
vieþii, în acþiuni care sã conducã la incluziunea socialã ºi
cetãþenia activã, în orientarea ºi consilierea educaþionalã ºi
profesionalã, pentru evitarea opþiunilor educaþionale greºite
sau nepotrivite persoanei, precum ºi pentru a oferi o
perspectivã a oportunitãþilor de angajare pe piaþa muncii.
Pentru perioada 20072013, principalele direcþii
strategice ale educaþiei ºi formãrii profesionale în România
sunt: adaptarea educaþiei ºi a formãrii profesionale la
cerinþele societãþii ºi ale pieþei forþei de muncã; asigurarea
calitãþii educaþiei ºi compatibilizarea sistemului naþional de
învãþãmânt cu standardele europene, prin preluarea la nivel
naþional a competenþelor cheie promovate la nivelul UE,
dar ºi prin potenþarea tradiþiilor valoroase ale educaþiei
româneºti; descentralizarea ºi creºterea gradului de
autonomie a sistemului educativ; reforma educaþiei timpurii;
asigurarea accesului egal la educaþie ºi formare profesionalã.
Pentru favorizarea dezvoltãrii personale, a incluziunii
sociale ºi a inserþiei pe piaþa muncii, în procesul educaþional
accentul va trebui pus pe formarea în domenii de competenþe
cheie, indispensabile vieþii active într-o societate a
cunoaºterii.
În ceea ce priveºte finalitatea, se urmãreºte creºterea
flexibilitãþii ºi securitãþii muncii, dar ºi o îmbunãtãþire a
accesului pe piaþa muncii internã ºi europeanã.

În aceastã direcþie, este necesarã corelarea ofertei
educaþionale cu exigenþele impuse de piaþa muncii, care
poate fi fãcutã prin: orientarea educaþiei cãtre dezvoltarea
competenþelor, abilitãþilor ºi aptitudinilor cerute pe piaþa
muncii ºi prin fundamentarea cifrei de ºcolarizare, luând în
considerare atât cererea de piaþa muncii, cât ºi domeniile
cheie de competenþe, indispensabile vieþii active,
responsabilizarea partenerilor sociali privind rezolvarea
problemelor legate de educaþie. Aceasta cu atât mai mult cu
cât la nivelul sistemelor educaþionale din întreaga lume, cu
excepþia statelor în care existã încã o economie planificatã,
se constatã o slabã corelare între oferta de muncã ºi cererea
de forþã de muncã pe termen scurt ºi cea pe termen lung.
În ceea ce priveºte învãþãmântul superior românesc
putem afirma cã o primã reformã cuprinzãtoare în acest sens
a fost iniþiatã în anii 1993-1994, când au fost adoptate o
serie de decizii majore ºi au fost realizate negocieri cu
finanþatori externi pentru susþinerea educaþiei în România.
Reforma a reprezentat un element esenþial pentru sistemul
de învãþãmânt superior românesc pentru a face faþã cerinþelor
determinate de procesul de tranziþie cãtre o economie de
piaþã ºi o societate democraticã.
Începând cu anul 1990, se remarcã o explozie
cantitativã a învãþãmântului superior românesc, favorizatã
ºi de absenþa unui cadru legislativ adecvat. Astfel, a crescut
numãrul de instituþii de învãþãmânt superior, atât private,
cât ºi publice, care oferã studii universitare, a sporit
semnificativ numãrul de studenþi ºi, în consecinþã, numãrul
de posturi didactice, în paralel cu creºterea numãrului de

alocaþiilor bugetare destinate finanþãrii de bazã este
completatã ºi de o componentã calitativã, permanent
actualizatã în urmãtoarea perioadã 2003-2007.
În 2006, pe lângã bugetul anual, au fost alocate
universitãþilor 400 de milioane de euro pentru modernizarea
infrastructurii (reconstruirea cãminelor studenþeºti,
laboratoare, platforme tehnologice, etc), pentru crearea de
laboratoare ºi platforme tehnologice, sumele fiind alocate pe
criterii competitive, pe baza proiectelor universitare.
Din anul 2006, finanþarea universitãþilor publice din
România a început sã se amelioreze; totuºi, pentru a permite
României atingerea obiectivelor Lisabona stabilite de
Comisia Europeanã, în 2010, care coincide cu termenul pentru
crearea Spaþiului European al Învãþãmântului Superior,
documentul CE A Coherent framework of indicators and
benchmarks for monitoring progress towards the Lisbon
objectives in education and Training (Brussels, 21.02.2007)
precizeazã cã guvernele trebuie sã asigure pânã în 2010 o
finanþare de cel puþin 2% din PIB a învãþãmântului superior
în vederea atingerii obiectivelor Lisabona .
O a doua componentã importantã a sistemului de finanþare
a învãþãmântului superior din România este reprezentatã de
finanþarea complementarã, destinatã acoperirii cheltuielilor
directe determinate de procesul didactic, necesare atât pentru
susþinerea desfãºurãrii în condiþii optime ºi dezvoltãrii acestuia
(de exemplu, alocaþii pentru dotarea laboratoarelor, reparaþii
capitale, investiþii ºi cercetare), cât ºi pentru îndeplinirea altor
obiective sau servicii ale universitãþii (cercetare,
microproducþie, servicii administrative pentru studenþi etc.).

 Pe primul plan  realizarea obiectivelor Strategiei
Lisabona  Coordonate definitorii ale educaþiei ºi formãrii
în România, în perioada 2007-2013  Impactul unei
excesive uniformizãri ºi dispersii a resurselor financiare
asupra calitãþii educaþiei ºi cercetãrii româneºti  Cadrul
Naþional al Calificãrilor compatibil cu Cadrul European
al Calificãrilor  Concordanþã cu Procesul Bologna în
structurarea pe cicluri a învãþãmântului
programe de studii, prin decizii insuficient justificate, ºi
excesiv diferenþiate pe domenii. De asemenea, se constatã
apariþia unui numãr semnificativ de universitãþi particulare,
creºterea numãrului de studenþi la 100.000 locuitori de la
831 în 1990 la 1819 în 1996, dar ºi o scãdere severã a
proporþiei cadrelor didactice competente raportatã la
numãrul de studenþi.
În aceeaºi perioadã, a crescut ºi numãrul de universitãþi
publice, implicit ºi numãrul de studenþi înscriºi în sistemul
public de învãþãmânt, de la 192 810, în anul 1990, la
aproximativ 250 836, în anul 1996 ºi 628 878, în anul 2006.
Referitor la sursele de finanþare, pânã în anul 1990,
principala sursã pentru învãþãmântul public superior
românesc a fost reprezentatã de alocaþia bugetarã destinatã
acestui capitol. Datoritã modificãrilor apãrute la nivelul
sistemului de învãþãmânt superior, în perioada 1990-1996,
au apãrut modificãri ºi la nivelul principiilor de finanþare
ale învãþãmântului public superior românesc (asemãnãtoare
schimbãrilor de la nivelul þãrilor OECD): un sistem complex
de alocare a fondurilor, creºterea autonomiei financiare a
universitãþilor; diversificarea surselor de finanþare;
împãrþirea costurilor pentru educaþie prin introducerea
taxelor de ºcolarizare; o mai clarã separare între fondurile
pentru educaþie ºi cele pentru cercetare. Chiar ºi în aceste
condiþii, alocaþiile bugetare continuã sã reprezinte principala
sursã de finanþare pentru învãþãmântul public superior
românesc.
Din pãcate, în România se înregistreazã nivelul cel mai
scãzut al cheltuielilor pentru educaþie, ca procent din
produsul intern brut, comparativ cu þãrile membre ale
Uniunii Europene sau cu noile state membre, chiar dacã
alocãrile au crescut simþitor în anul 2006.

Cheltuieli publice pentru educaþie exprimând procente
din PIB în România (Anuarul Statistic)
O etapã importantã în procesul de reformã a reprezentat-o
înlocuirea finanþãrii capitolelor bugetare cu finanþarea
globalã a universitãþii pe bazã de contract instituþional cu
MEC. Aceastã schimbare a reprezentat o modalitate de a
obþine performanþe mai bune în educaþie ºi cercetare printrun mai bun management al resurselor financiare.
În aceste condiþii, nivelul finanþãrii unei universitãþi
publice va fi determinat, în principal, de performanþã ºi de
criterii de eficienþã.
Evoluþia finanþãrii de bazã a universitãþilor
în perioada 1998-2007

Sursa: CNFIS, iunie 2007
Începând cu anul 1999, modalitatea de finanþare a
învãþãmântului superior se modificã, trecându-se la o
metodologie de repartizare a alocaþiilor bugetare pe bazã
de formulã (componenta cantitativã) ºi întemeiatã pe
principiul fundamental resursele urmeazã studenþii. Din
anul 2002, metodologia de repartizare pe universitãþi a

Cercetarea ºtiinþificã reprezintã un alt domeniu pentru
care finanþarea se realizeazã pe baze competiþionale, iar
pentru repartizarea pe universitãþi a acestor fonduri se
aplicã procedurile de evaluare, monitorizare ºi finanþare
elaborate de Autoritatea Naþionalã a Cercetãrii ªtiinþifice
(ANCS) ºi/sau de Consiliul Naþional pentru Cercetarea
ªtiinþificã din Învãþãmântul Superior. CNFIS considerã ca
fiind necesarã creºterea alocaþiei bugetare pentru granturile
de cercetare, luând în considerare atât direcþiile strategice
de la nivel european ºi naþional, cât ºi domeniile prioritare
de la nivel naþional în domeniul de cercetare, dezvoltare
ºi inovare.
Pentru eficientizarea utilizãrii finanþãrii complementare
CNFIS propune ca finanþarea complementarã pentru
cercetarea ºtiinþificã sã se realizeze pe baze competiþionale,
dar nu numai în funcþie de proiecte de cercetare, ci ºi pentru
sprijinirea universitãþilor pentru extinderea ariei de activitate
a cercetãrii ºi a rezultatelor acesteia (finanþare pentru
realizarea de edituri/publicaþii recunoscute; realizarea de
Anale, publicaþii ºtiinþifice, conferinþe organizate în þarã,
realizarea de abonamente la publicaþii, acces la baze online
de date ºi articole ºtiinþifice etc.) Dar finanþarea
complementarã pentru sprijinirea studenþilor presupune
sprijin financiar pentru mobilitãþile studenþilor
(complementar Erasmus); programe de finanþare pentru
master, doctorat ºi postdoctorat.
Pe lângã resursele bugetare, universitãþile pot mobiliza
surse suplimentare de venituri, în limitele legislaþiei.
Fondurile provenite din bugetul de stat reprezintã 65-80%
din bugetul total. Restul sunt fonduri provenite din taxe,
contracte de cercetare, servicii ºi alte tipuri de activitãþi.
În cadrul capitolului de dotãri ºi investiþii, propunerile
CNFIS þin seama de distincþia dintre investiþiile de natura
construcþiilor, consolidãri ºi dotãrile independente, dar ºi
de necesitatea finanþãrii în mod prioritar a construcþiei
spaþiilor de învãþãmânt ºi a celor sociale.
În momentul actual, problema principalã a
învãþãmântului universitar românesc este excesiva
uniformizare ºi dispersie a resurselor, finanþarea actualã
realizându-se uniform, indiferent de calitatea educaþiei
oferite sau de rezultatele cercetãrii efectuate. O
universitate de medicinã, de pildã, cu un procent de
reuºitã a absolvenþilor la examenul de rezidenþiat de 70%,
primeºte aceeaºi sumã per student echivalent, ca ºi o altã
universitate de medicinã cu un procent de 3% reuºitã la
rezidenþiat. O facultate de drept, care asigurã 30-50% din
cei admiºi la Institutul Naþional de Magistraturã,
beneficiazã de aceeaºi finanþare pe student echivalent,
ca ºi oricare altã facultate de drept care nu are niciun
absolvent admis în INM.
În cele mai performante sisteme actuale de învãþãmânt,
diferenþierea ºi concentrarea au apãrut ca rezultat al
evoluþiei naturale. În SUA, de pildã, din cele peste 4000
de instituþii de învãþãmânt superior, doar 3% sunt
considerate research-intensive; doar 550 (13%) acordã
doctorate, iar dintre acestea, numai 50 oferã peste 50%
din doctorate. În Canada, doar 109 universitãþi acordã
doctorate, iar 5 dintre ele acoperã peste 50% din
programele de doctorat acreditate.
Pe de altã parte, acolo unde diferenþierea ºi concentrarea
nu au apãrut ca rezultat al evoluþiei fireºti, se fac eforturi
substanþiale pentru implementarea lor rapidã. Germania a
lansat iniþiativa de excelenþã pentru a identifica cele câteva
universitãþi de elitã, research-intensive, pentru care este
alocatã o finanþare suplimentarã de 2 miliarde de euro. Franþa
are iniþiative similare de concentrare ºi diferenþiere a
sistemului, iar la nivel european s-au fãcut paºi importanþi
pe calea înfiinþãrii Institutului European de ªtiinþã ºi
Tehnologie.

În medie, în Europa, aproximativ 82,8% din resursele
alocate instituþiilor de învãþãmânt superior provin din
sectorul public ºi numai 5,1% de la organizaþiile non-profit
ºi de la întreprinderi. În Ungaria, Olanda, Suedia, Marea
Britanie, Croaþia ºi Statele Unite, peste 10% din fondurile
instituþiilor de învãþãmânt superior provin de la
organizaþiile non-profit ºi întreprinderi, acestea finanþând,
în general, activitatea de cercetare ºi dezvoltare. Sumele
plãtite de studenþi ºi familiile lor pentru acoperirea
cheltuielilor legate de educaþia propriu-zisã sunt foarte
diferite de la o þarã la alta. Aceste cheltuieli reprezintã
mai puþin de 5% în Danemarca, Grecia, Malta, Finlanda,
Suedia, Islanda ºi Norvegia, în timp ce în Spania, Cipru,
Letonia, Polonia, Bulgaria, Japonia ºi Statele Unite ele
depãºesc 20% din total.
Analiza situaþiei actuale ºi a tendinþelor demonstreazã
cã Uniunea Europeanã este afectatã de o insuficientã
investiþie în dezvoltarea resurselor umane. În medie, statele
membre ale Uniunii Europene cheltuiesc puþin peste 5%
din produsul intern brut pentru educaþie ºi formare (finanþate
din fonduri publice), cu diferenþe substanþiale între state.
Cheltuielile publice pentru educaþie reprezintã aproximativ
5% din produsul intern brut în cazul majoritãþii statelor
europene, inclusiv al noilor state membre.
În þãrile în care indivizii contribuie semnificativ la
finanþarea propriei educaþii, guvernele au încercat sã le ofere
un suport considerabil prin asigurarea ajutorului financiar
acordat studenþilor. Cipru, Letonia, Marea Britanie, Japonia
ºi Statele Unite sunt singurele care nu se încadreazã în
aceastã schemã.
Realitatea este cã þãrile au la dispoziþie diferite scheme
de finanþare a învãþãmântului superior, prin intermediul
finanþãrii directe a învãþãmântului, fie prin finanþãri
indirecte, prin susþinerea costurilor de trai sau a cheltuielilor
de ºcolarizare a studenþilor, fie prin combinarea ambelor
sisteme. Autoritãþile publice din Republica Cehã, Grecia,
Spania, Franþa, Polonia, Portugalia ºi Elveþia alocã mai mult
de 90% din totalul cheltuielilor publice pentru învãþãmântul
superior, direct cãtre instituþiile de educaþie.
Din aceastã perspectivã, convergenþa cu UE poate fi
asiguratã doar pe termen lung ºi necesitã investiþii pentru
dezvoltarea celor douã mari categorii de infrastructuri, cele
fizice ºi, respectiv, cele umane.
Consolidarea unui model de dezvoltare pe aceste douã
direcþii, în condiþiile asigurãrii coerenþei ºi
complementaritãþii cu instrumentele strategico-programatice
deja existente (Planul Naþional de Dezvoltare 2007-2013,
Programul Naþional de Reforme 2007-2010, Cadrul
Strategic Naþional de Referinþã 2007-2013, Strategia de
Dezvoltare Durabilã 2025, Programul de Guvernare 20042008, Programul de Convergenþã 2007-2010, Raportul
Naþional Strategic privind Protecþia Socialã ºi Incluziunea
Socialã 2006 - 2008), reflectã ierarhizarea strategicã a
obiectivelor de dezvoltare a României, etapizarea
prioritãþilor impuse de caracterul limitat al resurselor
disponibile.
Unul din obiectivele politicii europene este adoptarea în
fiecare þarã a Cadrului Naþional al Calificãrilor, compatibil
cu Cadrul European al Calificãrilor (European Overarching
Framework of Qualifications), în concordanþã cu
structurarea pe cicluri a învãþãmântului superior (Procesul
Bologna).
Tranziþia dinspre sistemul de învãþãmânt spre piaþa forþei
de muncã este un factor important în evaluarea calitãþii
resurselor umane, a ºomajului de lungã duratã. Declasarea
profesionalã este un factor care conduce la deprecierea
cunoºtinþelor, abilitãþilor, capacitãþilor însuºite în perioada
de ºcolarizare, adicã la devalorizarea capitalului uman.
România are, în momentul de faþã, o ratã a ºomajului
destul de scãzutã (7%), comparativ cu celelalte state membre
UE (9,2%), dar ºi o pondere crescutã a populaþiei ocupatã
în agriculturã (34,1% faþã de 5% în UE) ºi industrie  adicã
tocmai în acele domenii de activitate în care nivelul
calificãrilor cerut este scãzut. Lipsa pregãtirii educaþionale
ºi profesionale sau nivelul scãzut al acesteia va face dificilã
pe viitor absorbþia tehnologiilor performante necesare
creºterii productivitãþii .
Integrarea europeanã, dar mai ales fenomenul
globalizãrii, implicã nu numai niveluri ridicate de investiþie,
ci ºi un proces de reformã a resurselor umane în paralel,
pentru ridicarea calitãþii ºi relevanþei ºcolii, a universitãþilor
ºi a educaþiei continue a adulþilor într-un cadru european
coerent al sistemelor de educaþie ºi formare, scopul fiind
ocuparea deplinã a pieþei muncii, îmbunãtãþirea calitãþii ºi
creºterea productivitãþii muncii, precum ºi întãrirea
coeziunii teritoriale ºi sociale.
În prezent, consider cã modalitatea de soluþionare a
problemelor finanþãrii educaþiei în România este
finanþarea programelor de studiu ºi nu a studenþilor
echivalenþi. Statul va trebui sã compare costurile unui
program de studiu la diverse universitãþi care îl propun
ºi sã stabileascã un cost mediu/program/ student. Va
acoperi apoi din banii publici doar acest cost mediu, iar
universitãþile publice vor fi obligate sã practice taxe de
studiu la nivelul costurilor proprii, pentru un numãr mai
mic de studenþi, fie sã acopere parþial costurile unui numãr
mai mare. Universitãþile care vor avea costuri reale sub
costul mediu vor fi avantajate, primind sumele în funcþie
de costurile medii ºi nu de numãrul de studenþi sau de
costurile proprii.
De asemenea, considerãm ca esenþiale, diversificarea
fondurilor publice de finanþare pentru a susþine diferenþierea
sistemului ºi concentrarea resurselor în funcþie de calitate,
finanþarea multianualã, pe cicluri de studii, introducerea unui
sistem riguros de evaluare a responsabilitãþii universitãþilor
în gestionarea fondurilor publice, astfel încât creºterea
autonomiei sã se asocieze strict cu creºterea responsabilitãþii
publice a universitãþii.
Se poate spune, aºadar, cã investiþia în educaþie este un
element cheie al tranziþiei spre o piaþã europeanã a forþei de
muncã, efectele pozitive regãsindu-se atât la nivel individual,
cât ºi social. În ultimã instanþã, educaþia, informarea ºi
cunoaºterea înseamnã putere.
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(Urmare din pag. 4)
Însoþite de repere bibliografice bogate din lucrãrile unor
remarcabili autori din þarã ºi din strãinãtate, textele publicate
în Anale semnificã profunzimea investigaþiilor, interesul faþã
de tot ceea ce a apãrut nou în domeniul abordat.
Astfel organizatã, cu rigoare ºtiinþificã ºi inteligenþã
managerialã, pe baza programelor de cercetare ale fiecãrei
facultãþi, concepute din perspectiva Strategiei de cercetare
ºtiinþificã a Universitãþii Spiru Haret, efortul de implicare în
cercetare urmãreºte sã determine contribuþii de substanþã în
elaborarea unor rãspunsuri viabile la provocãrile societãþii
cunoaºterii, sã demonstreze cã nu reprezintã un scop în sine,
ci roadele studiilor ºi investigaþiilor sunt organic integrate în
activitatea didacticã, cursurile, manualele beneficiind din plin
de noile informaþii ºi concluzii, de metodologiile moderne
conturate.
Asemenea reflecþii rãzbat din cuprinsul bogat al Analelor
Universitãþii Spiru Haret, Seria Economie, Anul 6, nr. 6, 2006,
transmiþând semnificaþia preocupãrilor, în acest domeniu, marea
actualitate a temelor abordate. Structurate pe trei capitole
distincte  Integrarea ºi globalizarea în economia mondialã.
Integrarea României în UE; Perfecþionarea sistemului contabil;
Sisteme informatice moderne , acest numãr consemneazã, într-o
rubricã specialã, care încheie, de fapt, comunicãrile ºtiinþifice
prezentate la sesiune, o incitantã viaþã ºtiinþificã desfãºuratã la
facultãþile cu profil economic ale Universitãþii Spiru Haret.
Deºi se intituleazã Momente istorice ºi etape ale
globalizãrii economice, autorii acestui laborios studiu  prof.
univ. dr. Ion Popescu, conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea ºi
lector univ. drd. Mãdãlina Constantinescu  au realizat nu doar
o convingãtoare incursiune în complexul ºi atât de complicatul

proces de globalizare, ci au dezvãluit resorturile acestuia, impactul
politic ºi social.
Dincolo de rigoare ºtiinþificã ºi acurateþe se relevã ºi alte
conotaþii inedite pe care le descoperim în paginile Analelor
Universitãþii Spiru Haret, Studii de Filosofie nr. 8, 2006, care este
prefaþat de un capitol omagial dedicat profesorului Gh. Al. Cazan
la 70 de ani, tulburãtoare monografii deschise spre universul prolific
ºi complex al vieþii ºi operei acestuia. În articolul Asumarea
propriei vieþi, profesorul mãrturiseºte cã activitatea unui om se
identificã, în bunã mãsurã, cu viaþa sa. Sau altfel zis, destinele
fundamentale ale vieþii cuiva sunt nemijlociri ale activitãþii
Suntem ceea ce suntem în ºi prin activitatea noastrã 

Mircea Florian despre individual ºi general în istorie, de Ioan C.
Ivanciu, Personalitate ºi vocaþie în creaþia culturalã, de Ilie
Pintea, Istorie ºi matematicã în opera lui Constantin Noica, de
Marcel Manea, sau cele intitulate Istoria filosofiei universale,
Epistemologie ºi logicã, Filosofie socialã. Ineditã este ºi
prezentarea rubricii Viaþa ºtiinþificã, recenzii, semnale, cu o sferã
tematicã care s-a lãrgit într-un mod fericit, benefic pentru
informaþiile aduse prin recenziile la lucrãrile dedicate unor corifei
ai filosofiei româneºti, semnalând noi cercetãri în domeniul
filosofiei româneºti ºi noi apariþii editoriale, lucrãri ale unor
profesori de la universitãþi din Timiºoara ºi Bacãu, Iaºi ºi
Bucureºti.

Analele Universitãþii Spiru Haret
Apreciind cã profesorul Gh. Al. Cazan este o personalitate
complexã, ilustrându-se nu numai în calitate de profesor, ci ºi de
cercetãtor de mare prestigiu, de leader formal sau/ ºi informal al
unei instituþii, de conducãtor de doctorat, de om al cetãþii, de pater
familias, de bun coleg sau prieten, de om de atitudine sau, pur ºi
simplu, de adevãrat om, prof. univ. dr. Ioan N. Roºca s-a referit
la cursurile universitare ale lui Gh. Al. Cazan predate la Facultatea
de Filosofie ºi Jurnalism.
Amplul registru tematic al comunicãrilor ºtiinþifice publicate
în acest numãr este redat de capitolele vizând Istoria filosofiei
româneºti care înmãnuncheazã teme de specialitate, cum sunt
Conceptul de spaþiu cultural la Frobenius, Spengler ºi Blaga, de
Ioan N. Roºca, Idee ºi metodã la Mircea Eliade, de Mircea Itu,

În studiul Democraþie  autoritate  dictaturã în dialectica
vieþii sociale apãrut la capitolul intitulat Filosofie socialã, prof.
univ. dr. Ion Tudosescu descifreazã, printr-o analizã de mare
elevaþie, raporturile ce se clãdesc între aceºti termeni care, în
viziunea autorului, exprimã o tipologie complexã de relaþii
organizaþionale ce configureazã un organism social, opoziþia
dintre democraþie ºi dictaturã fiind asimilatã cu opoziþia între
democraþie ºi aristocraþie.
O aplecare mai accentuatã cãtre actualitate, cãtre ceea ce
înseamnã nou, respirã din paginile Analelor Universitãþii Spiru
Haret Seria Jurnalism, Anul VI, nr. 7, 2006, structuratã pe
urmãtoarele capitole: Studii ºi comunicãri, Mass-media, Jurnalism
online, Recenzii ºi Note.

Fie cã se referã la Eminescu ºi literatura europeanã,
(Valeriu Râpeanu), la Pagini din istoria presei ºi învãþãmântul
românesc: ªcoala noastrã (Lucian Chiºu), Tipuri de presã
(Andrei Pãunescu), Simbolurile în publicitate (Ruxandra
Coman), Teatrul de televiziune ºi rolul lui mediatic (Dan Mihai
Vasiliu), Jurnalism online. Prezent ºi perspective (Pamfil
Nichiþelea) sau Presa online, ameninþare sau viitorul presei
tipãrite? (Mihai Cernat)  toate aceste studii ºi comunicãri se
constituie în tot atâtea contribuþii de substanþã la abordarea,
analizarea ºi descifrarea unor teme de real interes profesional,
uºor polemice, la elaborarea unor posibile, dar argumentate
rãspunsuri la incitantele întrebãri pe care le ridicã.
O remarcã specialã se cuvine a fi fãcutã pentru acest numãr:
prezenþa, alãturi de foºtii sãi dascãli, de data aceasta în posturã
de cercetãtor, a absolventului Facultãþii de Filosofie ºi
Jurnalism Bogdan Oprea care semneazã comunicarea intitulatã
Presa regionalã, descoperind un univers al mass-media mai
puþin cunoscut ºi un subiect la fel de puþin preocupant ºi pentru
lumea ºtiinþificã.
Am urmãrit cu un vãdit interes, cu plãcere aceste trei serii
ale Analelor Universitãþii Spiru Haret, care configureazã
imagini convingãtoare ale activitãþii de cercetare ºtiinþificã,
aºteptând sã rãsfoim cu acelaºi elan profesional noile serii care
vor apãrea în Editura Fundaþiei România de Mâine, dezvãluind
noi coordonate ale acestor fascinante preocupãri, ale simbiozei
între demersul ºtiinþific ºi cel didactic.
Analele Universitãþii Spiru Haret intrã în mod remarcabil
în circuitul valorilor editoriale, transmiþând un mesaj tonifiant,
ºi anume cã acest extraordinar potenþial este fructificat cu
competenþã ºi har creativ, lucrare la care participã, într-o
mãsurã mai mare sau mai micã, întreaga comunitate academicã.

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
25 februarie 2008
06:00
07:00
07:30
07:58
08:00
09:50
10:10
11:58
12:00
13:30
14:00
14:58
15:00
19:00
20:00
21:00
22:00
22:30
23:00
23:40
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
04:30

Film serial poliþist: Comisarul  SUA (ep. 11) (r)
Deutsche Welle. Emisiune de Diana Popescu
Muzicoteca pentru toþi (r)
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Promo
Astã seara filmãm în familie.
Emisiune de Viorel Popescu (r)
Arta documentarului. Emisiune de Daniel Paraschiv
TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Constantin Dumitrache
la dispoziþia dvs.
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Film serial poliþist: Comisarul  SUA (ep. 30)
Apel telefonic. Emisiune de George Nicolau
Academica  Economia pentru cine?
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
Dialog, ºtiinþã, religie. Emisiune de Carmen Fulger
Tinere talente: Moment liric. Emisiune de Mihai Darie
Comentariul zilei.
Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
Film serial poliþist: Comisarul  SUA (ep. 30) (r)
Apel telefonic (r)
TVRM-edicina (r)
Academica  Economia (r)
Dialog, ºtiinþã, religie (r)
Idei în dialog (r)

MARÞI
26 februarie 2008
06:00
07:10
07:20
07:58
08:00
09:50
10:00
11:58
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:58
15:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
23:40
00:00
01:00
02:00
03:00

Film serial poliþist: Comisarul  SUA (ep. 12) (r)
Promo
Comentariul zilei (r)
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Promo
Un actor ºi rolurile sale. Emisiune de Ion Bucheru (r)
Recurs la metaforã.
Emisiune de Nicolae Dan Fruntelatã (r)
Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu (r)
Sportul în lume. Emisiune de Ionuþ Popa
TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Florin Tudose
la dispoziþia dvs.
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Film serial poliþist: Comisarul  SUA (ep. 31)
Special TVRM. Realizator Dumitru Cucu
Academica  Istoria care doare.
Emisiune de Mircea Dogaru
Bucureºti, Bucureºti. Emisiune de Ciprian Vasilescu
Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
Viziuni interpretative: Festivalul Internaþional
Eduard Pamfil decembrie 2007.
Emisiune de Mihai Darie
Film serial poliþist: Comisarul  SUA (ep. 31) (r)
TVRM-edicina (r)
Special TVRM (r)
Academica  Istoria care doare (r)

04:00 Bucureºti, Bucureºti (r)
05:00 Sport ºi performanþã (r)
05:30 Studenþi la rampã (r)

MIERCURI
27 februarie 2008
06:00
07:10
07:20
08:00
09:50
10:00
12:00
13:00
13:30
14:00
14:58
15:00
19:00
20:00
20:30
21:00
22:00
23:00
23:40
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00

Film serial poliþist: Comisarul  SUA (ep. 13) (r)
Promo
Comentariul zilei (r)
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Viaþa ca un spectacol (r)
Un rãspuns pentru fiecare.
Emisiune de Simona ªerban
Top sport. Emisiune de Cristina Matei
TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
la dispoziþia dvs.
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Film serial poliþist: Comisarul  SUA (ep. 32)
Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
D-ale carnavalului (r)
Academica  ªtiinþã ºi spiritualitate.
Emisiune de Alexandru Mironov ºi Cristian Român
Casã dulce româneascã.
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
Urmaºi ai lui Grigoraº Dinicu.
Emisiune de Sorin Petre
Film serial poliþist: Comisarul  SUA (ep. 32) (r)
TVRM-edicina (r)
Întâlnire cu folclorul (r)
Academica  ªtiinþã ºi spiritualitate (r)
Casã dulce româneascã (r)
Agricultura ºi alimentaþia (r)

02:00
03:00
04:00
05:00
05:30

Special TVRM (r)
Academica  Cãrþi ºi probleme (r)
Gazonul fierbinte (r)
Muzicoteca TVRM (r)
Mioriþa (r)

VINERI
29 februarie 2008
06:00
07:10
07:20
08:00
09:50
10:00
12:00
12:30
13:30
14:00
14:58
15:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
23:40
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
05:00
05:30

Film serial poliþist: Comisarul  SUA (ep. 15) (r)
Promo
Comentariul zilei (r)
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Muzicoteca pentru copii. Emisiune de Dumitru Cucu
Diplomaþia românã- Quo vadis.
Emisiune de Nicolae Mareº
Studenþi la rampã. Emisiune de Dumitru Cucu
Calendar cultural  luna martie.
Emisiune de Ion Dodu Bãlan
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Film serial poliþist: Comisarul  SUA (ep. 34)
Apel telefonic. Emisiune de George Nicolau
Academica - Ateneul artelor. Realizator Mircea Micu
Mondogala. Emisiune de Daniel Paraschiv
Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
Cântã-mi lãutare! Emisiune de Sorin Petre
Film serial poliþist: Comisarul  SUA (ep. 34) (r)
Apel telefonic (r)
Academica - Ateneul artelor (r)
Stagiunea TVRM (r)
Între Dunãre ºi Marea Neagrã. (r)
Profil spiritual (r)
Muzicoteca pentru copii (r)
Cinepanorama (r)

SÂMBÃTÃ
1 martie 2008

JOI
28 februarie 2008
06:00
07:10
07:20
08:00
09:50
10:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:58
15:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
23:40
00:00
01:00

Film serial poliþist: Comisarul  SUA (ep. 14) (r)
Promo
Comentariul zilei (r)
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Întâlnire cu folclorul. 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
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Film serial poliþist: Comisarul  SUA (ep. 33)
Special TVRM. Realizator Dumitru Cucu
Academica  Cãrþi ºi probleme.
Emisiune de Mihai Ungheanu
Gazonul fierbinte. Emisiune de Mugur Popovici
Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
Soliºti, dirijori, orchestre: Concert de uverturi arii
ºi polci. Emisiune de Mihai Darie
Film serial poliþist: Comisarul  SUA (ep. 33) (r)
TVRM-edicina (r)

06:00
06:30
07:20
08:00
08:30
09:00
10:00

Valoare ºi tinereþe (r)
Performeri în arenã (r)
Comentariul zilei (r)
Sport ºi performanþã. Emisiune de Mugur Popovici
Teatru ºcolar. Emisiune de Dumitru Cucu
Gazonul fierbinte. Emisiune de Mugur Popovici (r)
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
11:50 Promo
12:00 Agricultura ºi alimentaþia.
Emisiune de Constantin Pintilie
12:57 Promo
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20:00

21:30
22:00
23:00
00:00
01:30
03:00
04:00

Clubul diplomaþilor. Emisiune de Mihaela Mihailide
TVRM la dispoziþia dvs
Universul cuvintelor. Emisiune de Alina Ardeleanu
Adevãratele stele. Emisiune de Sorin Lupaºcu
Promo
Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
Haretiºtii. Emisiune de Mugur Popovici
Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
Astã searã filmãm în familie.
Emisiune de Viorel Popescu
Film artistic românesc: Mere roºii (1976).
Regia Alexandru Tatos. Aceeaºi profesie, douã feluri
de a o înþelege: unul, ca pe o obsedantã preocupare,
o pasiune devoratoare; celãlalt, ca pe un mijloc
de cãþãrare socialã. Conflictul inevitabil este acela
dintre talent, dãruire, pasiune ºi oportunism, invidie,
suspiciune. În rolulurile principale: Mircea Diaconu,
Emilia Dobrin, Ion Cojar
Un actor ºi rolurile sale. Emisiune de Ion Bucheru
Scena ca istorie: Teatrul Nottara (VII).
Emisiune de Violeta Screciu
Film serial: Alesul inimii (Filipine)
Adevãratele stele (r)
Astã searã filmãm în familie (r)
Scena ca istorie (r)
Am venit cu drag la voi (r)

DUMINICÃ
2 martie 2008
06:00 Haretiºtii (r)
06:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de Valeriu Marinescu (r)
07:00 Deutsche Welle. Emisiune de Diana Popescu
07:30 Deschide cartea ! Emisiune de Alexandru Mironov
08:10 Luminã în suflet. Emisiune de Sorin Bejan
09:00 Grãdiniþa fermecatã. Emisiune de Carmen Fulger
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
12:00 D-ale carnavalului. Emisiune de Viorel Popescu
12:30 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã.
Emisiune de Ioan Filip
13:00 Am venit cu drag la voi. Emisiune de Georgel Nucã
15:00 Viaþa ca un spectacol. Emisiune de Viorel Popescu
16:00 Preþul succesului. Emisiune de Valentina Herþa.
Prezintã Fuego
17:30 Dor de-acasã. Emisiune de divertisment.
Realizator Puiu Stoicescu
19:30 Sport ºi performanþã. Emisiune de Mugur Popovici
20:00 Film artistic: Focuri de armã în Abeline (Filipine)
21:30 Recurs la metaforã.
Emisiune de Nicolae Dan Fruntelatã
22:00 Film documentar: Patrimoniul cultural al umanitãþii
23:00 Film serial: Alesul inimii (Filipine)
00:00 Preþul succesului (r)
01:30 Dor de-acasã (r)
03:30 Film documentar (r)
04:30 Viaþa ca un spectacol (r)
05:30 Recurs la metaforã (r)
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Aceasta este ultima fotografie a planetei noastre fãcutã de un om, din spaþiu, în
decembrie 1972, în timpul misiunii Apollo 17  ultima din serie  dintr-un loc aflat la
jumãtatea distanþei dintre Pãmânt ºi Lunã.
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Prejudecata 1

Criza mediului cu care ne
confruntãm poate sã parã,
câteodatã, un proces care se
desfãºoarã lent; de fapt, nu este
aºa  se desfãºoarã rapid ºi a
ajuns o adevãratã ameninþare,
la scarã planetarã. Cuvântul
pentru crizã în limba chinezã
este alcãtuit din douã
ideograme, prima însemnând
pericol, cea de-a doua, ocazie.
Pentru a înfrunta pericolul
care ne pândeºte ºi pentru a-l
depãºi trebuie mai întâi sã
recunoaºtem faptul cã avem
de-a face cu o crizã. Cum se
explicã atunci cã liderii noºtri
politici par sã nu audã
semnalele de alarmã?
Oare se opun adevãrului
deoarece ºtiu cã, odatã ce-l
acceptã, vor avea obligaþia
moralã de a acþiona? Este
cumva, pur ºi simplu, mai
convenabil sã nu bage în
seamã avertismentele?
Se prea poate, numai cã
adevãrurile sunt incomode, nu
dispar numai pentru faptul cã
nu sunt recunoscute. În
realitate, atunci când nu li se
rãspunde în nici un fel,
importanþa lor nu se
micºoreazã, ci, dimpotrivã,
creºte.
AL GORE

Prejudecata

Nu existã un rãspuns comun al oamenilor de ºtiinþã la întrebarea dacã
oamenii sunt cei care cauzeazã schimbãrile climatice.
De fapt, aproape întreaga comunitate ºtiinþificã este de acord cã tocmai
activitãþile umane sunt cele care provoacã modificãri. Marea majoritate
a specialiºtilor considerã cã Pãmântul se aflã într-un proces de încãlzire
din cauza oamenilor ºi cã, dacã vom continua sã eliberãm gaze de serã în
atmosferã, daunele vor fi din ce în ce mai mari.

2
Multe lucruri pot afecta climatul  aºa cã nu are nici un sens sã ne facem prea
multe probleme în legãturã cu CO2.
Mediul este sensibil la multe, nu doar la CO2  la exploziile solare, de exemplu,
sau la abur. Dar asta nu face decât sã dovedeascã cât de multe griji trebuie sã ne
facem în legãturã cu dioxidul de carbon ºi cu celelalte gaze de serã produse de
activitãþile cotidiene. Faptul cã s-a demonstrat cã sistemul climatic a fost influenþat
de multe transformãri produse de-a lungul secolelor ar trebui sã fie un avertisment.
Trebuie sã avem mare grijã cu transformãrile masive, nemaivãzute pânã acum, pe
care le cauzãm. Am ajuns mai puternici decât oricare altã forþã a naturii.

Fost vicepreºedinte al Statelor Unite ale Americii, AL GORE
este în prezent preºedinte al Current TV, o reþea privatã de
televiziune prin cablu ºi prin satelit, destinatã tinerilor, ale cãrei
programe se bazeazã pe emisiuni create de public ºi pe jurnalismul
de amatori. Este, de asemenea, preºedinte al Generation Investment Management, o firmã care se ocupã de noi abordãri ºi politici
de investiþii care sã ajute mediul înconjurãtor. Face parte din
Comitetul Director al Apple Computer, Inc., ºi se numãrã printre
principalii consilieri ai Google, Inc.
În 1976, a fost ales în Camera Reprezentanþilor; în 1984 ºi 1990,
a fost ales în Senat. La 20 ianuarie 1993 a devenit cel de-al 45-lea
vicepreºedinte ºi a rãmas în funcþie opt ani. Este autorul volumului,
devenit bestseller în 1992, Pãmântul în primejdie: Ecologia ºi
spiritul uman.
Al Gore ºi soþia sa, Tipper, locuiesc în Nashville, Tennessee.
Au patru copii ºi doi nepoþi.

Prejudecata 3

Variaþiunile climatice în timp sunt normale, aºa cã schimbãrile pe care
le observãm acum fac parte dintr-un ciclu natural.
E adevãrat cã schimbãrile climatice sunt fireºti. Prin studierea inelelor de
pe trunchiurile copacilor, a sedimentelor depuse în lacuri, a bucãþilor de gheaþã
ºi a altor depozite care ne pot da informaþii despre condiþiile din trecut, oamenii
de ºtiinþã au aflat cã, de-a lungul mileniilor s-au produs mai multe astfel de
schimbãri, inclusiv unele catastrofale.
Numai cã, în tot acest timp, variaþiile de CO2 s-au încadrat în niºte limite
mult mai mici decât cele de acum. Probele de gheaþã extrase din Antarctica
aratã cã nivelul de dioxid de carbon este acum mai ridicat decât oricând în
ultimii 650 000 de ani, adicã nu ne mai încadrãm în limitele naturale.
Creºterea cantitãþii de CO2 în atmosferã înseamnã creºterea temperaturilor.

Eveniment cu certã rezonanþã academicã ºi civicã

(Urmare din pag. 1)

Reuniunea a avut ca obiect prezentarea cãrþii ºi a filmului
Un adevãr incomod, semnate de fostul vicepreºedinte al
S.U.A., Al Gore, militant de prim ordin al miºcãrii civice
globale pentru conºtientizarea omenirii, pentru sensibilizarea
lumii ºtiinþifice ºi a celei politice faþã de pericolul creat de
fenomenul planetar al încãlzirii globale ca urmare a
impactului distructiv al activitãþilor umane asupra mediului
natural. Lucrarea dezvoltã ºi demonstreazã magistral teza
ambientalismului militant, potrivit cãreia noi oamenii
suntem artizanii viitoarei distrugeri a ecosistemului nostru.
Reuniunea a fost deschisã de scriitorul Dan Fruntelatã,
directorul general al Televiziunii România de Mâine, care a
salutat prezenþa în salã a senatorului Ion Iliescu, profesorului
universitar Aurelian Gh. Bondrea, a celorlalþi distinºi
oaspeþi.
În alocuþiunea sa, profesorul universitar doctor Aurelian
Gh. Bondrea, preºedintele ºi rectorul Universitãþii Spiru
Haret, a vorbit despre autorul cãrþii, Albert Arnold Gore, a
evocat mari oameni de ºtiinþã ºi manifestãri internaþionale
politice ºi ºtiinþifice care au conferit preocupãrilor ecologice,
strãduinþelor pentru soluþionarea problemelor din domeniul
climei, amploarea ºi acuitatea ce se cuvin cauzei salvãrii vieþii
pe planeta Pãmânt.
Vorbitorul a explicat motivele de ordin civic ºi academic
ce au determinat desfãºurarea acestei reuniuni la
Universitatea Spiru Haret.
Cei prezenþi au vizionat filmul documentar Un adevãr
incomod - o veritabilã capodoperã cinematograficã, cu o
deosebitã capacitate de a face înþelese probleme care privesc
întreaga omenire, de a chema la acþiune pentru rezolvarea lor.
Adevãrurile, situaþiile îngrijorãtoare, imaginile
cutremurãtoare prezentate de Al Gore în cartea sa ºi în filmul

documentar vizionat ºi aplaudat de cei prezenþi au fost
comentate de senatorul Ion Iliescu, preºedintele Fundaþiei
Grupul de iniþiativã ecologicã ºi dezvoltare durabilã, care a
folosit acest prilej pentru a sublinia, mai ales, complexitatea
problemei, impactul ei ºi asupra þãrii noastre.
În 2007, Al Gore ºi Comisia Interguvernamentalã ONU
pentru Schimbãri Climatice au primit Premiul Nobel pentru
Pace, iar filmul realizat dupã aceastã carte a fost premiat cu
Oscar pentru cel mai bun film documentar.
Potrivit agenþiei BBC, Comitetul Nobel a explicat decizia
sa spunând cã Al Gore a devenit conºtient din timp de
problema care confruntã omenirea în domeniul climei.
Angajarea sa fermã, reflectatã de activitatea sa politicã,
prelegeri, filme ºi cãrþi au întãrit lupta împotriva schimbãrii
climei. El este probabil persoana care a contribuit cel
mai mult la o mai bunã înþelegere pe plan internaþional
a mãsurilor care trebuie adoptate, a spus purtãtorul de
cuvânt al Comitetului Nobel.
Ne confruntãm cu o urgenþã la nivel planetar. Criza
climaticã nu este o problemã politicã, ci o provocare moralã
ºi spiritualã pentru întreaga umanitate. Aceasta este, de
asemenea, cea mai mare oportunitate sã ridicãm nivelul
conºtiinþei globale - a precizat Gore într-un comunicat
oficial. Sunt profund onorat sã primesc Premiul Nobel
pentru Pace, a adãugat el. (Mediafax)
Cartea a fost tradusã în limba românã de Cezar Octavian
Tabarcea ºi a apãrut la Editura RAO, la propunerea
Fundaþiei Grupul de iniþiativã ecologicã ºi dezvoltare
durabilã, al cãrei preºedinte fondator este senatorul Ion
Iliescu. Este prima apariþie în Europa într-o altã limbã decât
cea englezã. Un adevãr incomod a apãrut în condiþii grafice
excepþionale, demne de toatã lauda.

Întreaga desfãºurare a reuniunii a fost transmisã în direct de Televiziunea România de Mâine

Fotografiile din pag. 1 ºi 6: Lucian TUDOSE

