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IDEALURI COMUNE 

ÎNVÃÞÃMÂNT LA DISTANÞÃ 

La începutul anului 2009, Universitatea Spiru Haret primeºte

Vizita echipei de evaluare EUA

Sãptãmâna trecutã, o delegaþie a
Universitãþii Spiru Haret, compusã din
prorector  preºedinte al Comisiei
pentru Calitate, prof. univ. dr.
Constantin Mecu, cancelar general,
conf. univ. dr. Cornel Codiþã, ºi
directorul Departamentului pentru
Asigurarea Calitãþii, prof. univ. dr.
Elena Doval, a participat la Reuniunea
Universitãþilor, manifestare menitã sã
familiarizeze instituþiile, ce vor fi
supuse evaluãrii de cãtre EUA, cu
procedurile Asociaþiei Europene a
Universitãþilor (EUA).
În cadrul acestei reuniuni,
profitabilã pentru procesul de
autoevaluare, instruirea a fost
realizatã de: Manuel Assuncao 
vicerector la Universitatea Aveiro
Portugalia, Georges Verhaegen fost
rector la Universitatea Libera
Bruxelles, Violeta Atanassova 
responsabil de program, Tia
Loukkola, manager de program, ºi
Andree Sursock  secretar general
adjunct. Au participat delegaþii din
10 universitãþi, care au fost
acceptate în vederea evaluãrii în
perioada 2008-2009.
Programul reuniunii a constat
din:  prezentarea obiectivelor ºi
introducerea în procesul de

evaluare;  puncte de vedere asupra
evaluãrii din perspectiva preºedintelui
echipei
de
evaluare;

autoevaluarea:
experienþa
Universitãþii Aveiro-Portugalia.
Exemplu de chestionar de evaluare a

satisfacþiei celor interesaþi de
universitate;
 impactul evaluãrilor ºi activitãþile
ulterioare; organizarea vizitelor:
aspecte practice.
Faþã de Ghidul privind programul
de evaluare, sunt de reþinut mai multe
aspecte:
 scopul acestui demers vizeazã
evaluarea instituþionalã pentru
îmbunãtãþirea activitãþii (ºi nu facultãþi
sau programe), prin care se acordã sprijin
ca universitatea sã-ºi atingã obiectivele
spre propriul beneficiu. Nu se utilizeazã
criterii de evaluare, cu excepþia
Standardelor Europene:

 evaluarea se bazeazã pe
autoevaluarea realizatã de instituþie
ºi pe douã vizite (una preliminarã ºi
una finalã);
 autoevaluarea se realizeazã de
cãtre un grup numit prin decizia
rectorului, format din maxim 10
persoane (personal didactic cu poziþii
semnificative, personal administrativ
ºi studenþi). Preºedintele/rectorul
instituþiei nu face parte din echipa de
autoevaluare, dar îºi asumã
responsabilitatea procesului de
autoevaluare ºi a raportului;
 autoevaluarea se bazeazã pe
analiza SWOT ºi va reflecta realitatea
rezultatã din managementul calitãþii ºi
din capacitatea instituþiei de a se
schimba, evidenþiind punctele slabe ºi
constrângerile;
 echipa de evaluare nu va da un
calificativ, ci va prezenta un raport
critic ºi analitic, care va fi afiºat pe
site-ul EUA;
 este important ca instituþia sã
continue evaluarea. De asemenea,
este important ca vizitele sã fie bine
organizate (inclusiv întâlnirile cu
studenþii ºi comunitatea academicã);
 Universitatea Spiru Haret este
programatã pentru vizitã în perioada
25-27 ianuarie sau 8-10 februarie
2009. Raportul de autoevaluare
trebuie sã ajungã la echipa de
evaluare cu patru sãptãmâni înainte

SUCCESE APROPRIATE

Sâmbãtã ºi duminicã, 18 ºi 19
octombrie, la toate cele 44 Centre
teritoriale pentru Învãþãmântul la
Distanþã din þarã ºi cele 8 centre din
strãinãtate  Chiºinãu, New York,
Madrid, Tel Aviv, Toronto, Paris,
Roma, Viena - au avut loc întâlnirile
metodice de lucru cu studenþii ºi
cadrele didactice, organizate cu
prilejul deschiderii anului universitar
2008-2009. Au fost prezenþi membri
ai Senatului Universitãþii Spiru Haret
ºi reprezentanþi ai facultãþilor/
specializãrilor.
Anul universitar a debutat sub
auspiciile ideilor transmise de
profesorul universitar doctor

Aurelian Gh BONDREA, preºedintele ºi rectorul Universitãþii Spiru
Haret, în cuvântarea rostitã la
Bucureºti la 1 octombrie.
Studenþii ºi cadrele didactice sunt
chemate sã acþioneze pentru
transpunerea în practicã a valorilor
promovate în cadrul Procesului
Bologna. Obiectivele strategice avute
în vedere se referã la creºterea
permanentã a calitãþii procesului
educaþional
ºi
continuarea
implementãrii unei culturi pro-calitate
în toate sferele activitãþii ºi la toate
nivelurile, atributele esenþiale
reprezentându-le modernitatea ºi
competitivitatea, flexibilitatea ºi

dinamismul, performanþa ºi eficienþa,
amplificarea ºi diversificarea
cercetãrii ºtiinþifice, valorificarea
superioarã a întregului potenþial
creator al marii familii haretiste.
O bazã materialã, o infrastructurã
performante în continuã dezvoltare,
cadre didactice de o calitate umanã
ºi profesionalã excepþionale, cursuri,
manuale, tehnicã de vârf, stau la
dispoziþia celor doritori sã înveþe. ªi,
pentru cã, fãrã îndoialã, au aceastã
dorinþã, OPINIA NAÞIONALÃ le
ureazã mult succes în acest nou an
universitar!
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VIZIUNE ªI MISIUNE ACADEMICÃ

Trãind la New York ºi predând în
sistemul universitar american ºi fiind
implicat ºi în sistemul de învãþãmânt
de la Universitatea Spiru Haret, îmi
este uºor sã fac analize ºi comparaþii
ºi lucrul acesta este firesc în momente
de bilanþ, ca cel de acum, la încheierea
unui an calendaristic. Comparaþia însã
este un temeinic prilej de mândrie cã
lucrez la Universitatea Spiru Haret ºi
cã sunt zi de zi martorul spectaculoasei
evoluþii pe care o are pe multiple
planuri, incluzându-le în special pe cel
academic, tehnologic ºi administrativ.
Privind retrospectiv la câte s-au
întâmplat într-un singur an, lucrurile
devin elocvente de la sine.
Dezvoltarea universitãþii pe verticalã
ºi pe orizontalã în mod echilibrat în
acelaºi timp, adicã performanþa
câºtigãrii în calitate (tehnologie,
nivelul serviciilor academice) ºi
cantitate (extindere geograficã absolut
surprinzãtoare) indicã cu prisosinþã

Programele celor
douã canale ale TVRM
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Prof. univ. dr.
Theodor DAMIAN
New York

viziunea conducerii universitãþii, a
rectorului ei în special, viziune care
se conjugã armonios cu sensul acut
al unei misiuni bine înþelese la locul
potrivit ºi în momentul potrivit.
Viziunea articuleazã misiunea, iar
misiunea consolideazã ºi valideazã
viziunea ºi o face astfel sã devinã mai
cuprinzãtoare ºi mai dinamicã, factori
fãrã de care nu se poate vorbi de
succes în adevãratul sens al
cuvântului.
Ceea ce conducerea universitãþii a
înþeles bine este foamea pentru
educaþie ºi culturã care existã în
România în medii care nu întotdeauna
au acces plenar sau confortabil la tipul
clasic de educaþie ºi deschiderea
instituþiei pentru a împlini aceastã
nevoie în mod ingenios ºi practic.

Dotarea universitãþii cu
tehnologie de vârf, de cel mai
competitiv nivel ºi în Occident,
investirea masivã în învãþãmântul la
distanþã
(miracolul
care
revoluþioneazã educaþia academicã
în mod definitiv ºi administrarea
competentã ºi dinamicã a acestui
sistem), crearea de centre
universitare în provincie, înseamnã
o dovadã de realism, de sesizare a
oportunitãþii, a momentului kairotic.
Pentru a putea înfãptui acþiuni de
pionierat ca acele întreprinse de
universitate ºi conducerea ei este
nevoie de cu atât mai mult curaj cu
cât investiþia este mai mare, pentru cã
astfel ºi riscul este mai mare.
Faptele o dovedesc: prin buna
chivernisire a capitalului, rezultatele
au apãrut briliante ºi incontestabile ºi
ele reprezintã garanþia avansãrii pe
acelaºi drum, garanþia viitoarelor
succese.

PUNCTE DE VEDERE

Oligopolul 
coloana ionicã a globalizãrii

Dimensiunile marilor grupuri industriale ºi
apariþia reþelelor de oligopoluri au schimbat din
temelii fizionomia economiei mondiale. Totodatã,
noile descoperiri ºtiinþifice ºi tehnologice au creat
condiþiile favorabile expansiunii fãrã precedent a
corporaþiilor multinaþionale. La toate acestea s-a
adãugat intensificarea ritmului de fuzionãri, care au
implicat o anumitã restructurare a marilor companii,
procesul de concesionare a capitalului efectuânduse simultan atât pe plan intern, cât ºi internaþional.
El a avansat de o manierã semnificativã îndeosebi
în anumite regiuni ale lumii, în perspectiva creãrii
unei pieþe unice, care sã dea un impuls major
procesului de internaþionalizare a capitalului.
Forma cea mai caracteristicã a acestei oferte s-a
dovedit a fi oligopolul, mai exact a oligopolului
mondial, pe care unii economiºti nu-l deduc în mod
mecanic din gradul de concentrare a producþiei ºi
capitalului, ci ca un spaþiu de rivalitate.
Într-unul dintre relativ recentele sale editoriale,
intitulat The Worlds View of Multinationals,

Prof. univ. dr. Ion POPESCU
Prof.univ.dr. Aurelian A. BONDREA
Lector univ.drd. Mãdãlina CONSTANTINESCU

binecunoscuta revistã britanicã The economist ajungea la
concluzia cã firmele multinaþionale reprezintã unul dintre
cei mai reprezentativi factori ai progresului economic
contemporan. Ele rãspândesc bogãþia, munca,
tehnologiile avansate ºi contribuie la ridicarea standardului
de trai ºi îmbunãtãþirea mediului de afaceri. În acelaºi
timp, corporaþiile multinaþionale constituie latura cea mai
vizibilã a globalizãrii. Cât adevãr conþin aceste afirmaþii?
Înainte de a vedea care sunt principalele argumente ce
vin în sprijinul acestor afirmaþii, trebuie sã ne oprim, fie ºi
pe scurt, asupra câtorva probleme, a cãror rezolvare ne-ar
deschide calea spre înþelegerea mai bunã a acestui fenomen
care marcheazã profund economia mondialã în prezent.
Prima dintre ele se referã, desigur, la definirea corporaþiilor
multinaþionale ºi a structurilor lor organizatorice. Al doilea
aspect vizeazã locul pe care acestea îl ocupã în economia
mondialã contemporanã. În fine, în al treilea rând, se
impune a stabili rolul pe care corporaþiile multinaþionale

îl au în redistribuirea globalã a factorilor de producþie
ºi intensificarea procesului de globalizare.
 Concentrarea transfrontalierã
Concentrarea transfrontalierã a capitalului ne poate
furniza, desigur, o primã aproximare a gradului de
rivalitate oligopolistã, adicã de a vedea numãrul celor
care sunt capabili de o concurenþã globalã. Cu mai bine
de 50 de ani în urmã, în scopul perfecþionãrii cadrului
legislativ antitrust, în SUA s-a încercat realizarea unui
acord între economiºti asupra principalilor indicatori
ai concentrãrii capitalului. La data respectivã, volumul
producþiei ºi cel al vânzãrilor au fost utilizate ca primele
elemente de acoperire a nivelului de concentrare ºi a
formei dominante de concurenþã în cadrul unei ramuri
sau grupe de produse. Cea mai mare parte a
economiºtilor, pornind de la aceastã constatare, a ajuns
la concluzia cã, dacã partea primelor patru mari firme
în producþie, vânzãri ºi cifrã de afaceri într-o ramurã
sau clasã de produse era inferioarã a 25%, ne
confruntãm cu o concurenþã imperfectã.
(Continuare în pag. 4)
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Piatra Neamþ
80% dintre studenþi sunt angajaþi
Prof. Mihai OBREJA
Astãzi la Centrul ID Piatra Neamþ sunt
înscriºi 4.285 studenþi la cursuri
universitare cu examen de licenþã ºi 345
studenþi la studii de masterat (70 din anul
trecut), atât ciclul II Bologna, cât ºi
postuniversitare. Studenþii sunt înscriºi la
toate facultãþile din Bucureºti ale
universitãþii ºi la 3 facultãþi de la centrul
Braºov, adicã la 22 specializãri din cadrul
a 19 facultãþi. Numai în anul I 2008-2009

s-au înscris pânã la ora actualã 1.806
studenþi ºi 289 masteranzi.
Un procent de 80% din studenþi sunt
angajaþi, predominând poliþiºtii,
funcþionarii publici din primãrii ºi consilii
locale, precum ºi cadrele didactice din
învãþãmântul preºcolar ºi primar. Studenþi
cu o profesie deja bine definitã (arhitecþi,
medici, profesori, ingineri) urmeazã a doua
facultate în cadrul centrului nostru.
Studenþii au acces la cele 58 de
calculatoare care existã la ora actualã în
cele 3 sãli ale centrului nostru, pentru a se

informa ºi documenta cu ultimele noutãþi
apãrute pe site-ul Universitãþii Spiru Haret.
De remarcat este faptul cã printre
studenþii noºtri se numãrã personalitãþi ale
oraºului ºi judeþului nostru (consilieri locali,
primari, inspectori ºcolari, directori de
unitãþi ºcolare) ºi a sportului românesc, cum
ar fi Luminiþa Huþupan, studentã în anul III,
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport.
De asemenea, la Facultatea de
Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice
studiazã redactori ºi reporteri de la diferite
televiziuni ºi ziare locale.

Miercurea Ciuc
Asigurarea competenþei
în condiþiile integrãrii în Uniunea Europeanã
Prof. Gergely ANDRAS
Centrul ID Miercurea-Ciuc este situat
în municipiul reºedinþã a judeþului
Harghita, ºi-a început activitatea în anul
de învãþãmânt 2004-2005. Iniþiativa
domnului prof. univ. dr. AURELIAN GH.
BONDREA privind acoperirea tuturor
zonelor þãrii în ideea creãrii posibilitãþii
participãrii solicitanþilor la învãþãmântul
universitar ºi nu, în ultimul rând, de-a
asigura acoperirea ºi a zonelor geografice
relativ izolate cu reþea de studii superioare
a fost îmbrãþiºatã de un colectiv de

intelectuali, doritori de a dezvolta reþeaua
de educare a adulþilor.
Evoluþia numãrului de studenþi ºi a
specializãrilor solicitate reflectã rezultatul
preocupãrilor constante, care la acest
început de an universitar 2008-2009
prezintã urmãtoarea situaþie:
 2.800 de studenþi la Ciclul Bologna
I, înscriºi la 19 facultãþi, 29 specializãri;
 ciclul II Bologna, curs universitar de
masterat, au solicitat participarea 105
studenþi, la 10 facultãþi ºi 16 specializãri;
 la masteratul postuniversitar s-au
înscris 95 cursanþi la 10 facultãþi,
18 specializãri.

Ne aflãm deja în semestrul III de
masterat postuniversitar, a cãror pregãtire
se încheie în sesiunea de iarnã. La aceste
forme la Centrul nostru îºi desfãºoarã
pregãtirea 56 studenþi.
Datoria noastrã, dincolo de
profesionalismul coordonãrii activitãþii de
admitere, pregãtire ºi evaluare este sã
manifestãm exigenþã sporitã pentru
traducerea în fapte a strategiei universitãþii
de perfecþionare permanentã a calitãþii
învãþãmântului, obiectiv primordial al
întregului demers pentru asigurarea
competenþei în condiþiile integrãrii în
Uniunea Europeanã.

Deva

Studenþi olimpici

Ec. mat. Ioan MANEA
La începutul anului universitar 20082009, sunt înscriºi peste 5.000 de studenþi
ºi masteranzi.
Studenþii ºi masteranzii, înscriºi la
Centrul pentru Învãþãmânt la Distanþã
Deva, provin din aproape toate localitãþile
judeþului Hunedoara, începând cu Valea
Jiului ºi continuând pânã în Munþii
Apuseni.
Ei activeazã în toate sectoarele ºi
domeniile de activitate, dintre care
amintim: industrie, agriculturã, prestãri

servicii, ºcoli, administraþie publicã
(primãrii, poliþie, administraþii financiare,
pompieri), sistemul bancar, asigurãri,
justiþie º.a.
O mare parte din studenþii Centrului
Teritorial pentru Învãþãmânt la Distanþã
Deva, sunt absolvenþi de liceu, promoþia
2008, care nu sunt încadraþi în câmpul
muncii.
Pânã în prezent, la Centrul Teritorial
pentru Învãþãmânt la Distanþã Deva au
absolvit peste 1.200 de studenþi (promoþiile
2006, 2007 ºi 2008). Toþi absolvenþii ºi-au
asigurat un loc de muncã, fapt ce dovedeºte

cã Universitatea Spiru Haret Bucureºti,
prin Centrele Teritoriale ID asigurã cele
mai bune condiþii de pregãtire în
învãþãmântul superior.
O parte din absolvenþii Centrului
Teritorial pentru Învãþãmânt la Distanþã
Deva ocupã funcþii de conducere în diverse
firme sau instituþii.
De remarcat este faptul cã la Centrul
Teritorial pentru Învãþãmânt la Distanþã
Deva studiazã studenþi care au fãcut parte
din lotul olimpic al României la Jocurile
Olimpice de la Beijing sau din loturile
naþionale participante la Campionatele
Europene ºi Mondiale.

Baia Mare

Îmbunãtãþirea sistemului
de informare a absolvenþilor de liceu

Prof. univ. dr. Vasile ÞIPLEA

Giurgiu

O universitate
pentru România de mâine

Astfel, în Centrul pentru Învãþãmânt la
Distanþã Giurgiu, înfiinþat din anul 2004,
se pregãtesc circa 4.100 de studenþi ºi 450
de masteranzi în anul universitar 20082009 pe cele douã cicluri: studii
universitare de licenþã ºi studii universitare
ºi postuniversitare de masterat.
Studenþii din cadrul Centrului ID
Giurgiu, de diverse vârste, vin din toate
pãturile sociale, atât de la þarã (fii de þãrani,
de funcþionari din diverse servicii publice),
cât ºi din municipiul Giurgiu ºi oraºele
Bolintin Vale ºi Mihãileºti.
În proporþie de 60% sunt angajaþi în
câmpul muncii: Ministerul de Interne,
Ministerul Apãrãrii Naþionale, învãþãmânt,
primãrii, comerþ, agriculturã, iar ponderea
pe grupe de vârstã este deþinutã de tineri
între 18 ºi 30 ani.

Blaj
Un învãþãmânt
modern
Liana STÃNCULEA
Spiritul Blajului a influenþat pozitiv
mobilizarea ºi dezvoltarea Centrului
pentru Învãþãmânt la Distanþã din Blaj care
a ajuns sã fie remarcat de cãtre tineretul
din zonã ºi de cãtre unitãþile de învãþãmânt
superior surori.
Dispunând de o bazã materialã modernã
ºi de cadre didactice corespunzãtoare
aceastã unitate realizeazã un învãþãmânt
modern ºi agreat de tineretul studios.
Dispunem de laboratoare ultramoderne
echipate cu calculatoare performante ceea ce
asigurã desfãºurarea orelor de pregãtire
practicã ºi teoreticã în cele mai bune condiþii.
Prin învãþãmântul la distanþã tinerii îºi
pot pãstra locul de muncã ºi îºi pot asigura
obþinerea veniturilor, de care au nevoie
pentru întreþinere ºi acoperirea cheltuielilor
de studiu. Aici, pot sã-ºi aleagã specializarea
ºi sã urmeze cursurile în funcþie de dorinþele
lor. Punerea la dispoziþia studentului a
întregului arsenal de posibilitãþi ºi înlesniri,
realizãrii dorinþelor ºi necesitãþilor acestuia,
constituie un beneficiu al tehnicii moderne,
ºi al promovãrii informaticii în procesul de
învãþãmânt. Studentul este ferit de arbitrariu
ºi de un proces imperfect de evaluare a
cunoºtinþelor sale.

În vederea examinãrii computerizate a
studenþilor în Platforma Blackboard,
Centrul nostru a fost dotat cu calculatoare
performante, camere de luat vederi,
asigurând în felul acesta o examinare
rapidã ºi eficientã a studenþilor.
Având acces la Internet suntem în
comunicare permanentã cu facultãþile din
cadrul Universitãþii, cu conducerea
Universitãþii, cu studenþii prin poºta
electronicã.
Teleîntâlnirile de lucru sãptãmânale cu
conducerea Universitãþii, respectiv cu
conducerea Departamentului pentru
Învãþãmânt la Distanþã au scopul de a
prezenta mãsuri concrete referitoare
la desfãºurarea activitãþii noastre ºi
de îmbunãtãþire a acesteia în temeiul
legii.

Studenþii beneficiazã în incinta
Centrului de o bibliotecã dotatã cu manuale
astfel încât au atât posibilitate de a
cumpãra, cât ºi de a studia în salã.
Centrul nostru pentru învãþãmânt la
distanþã are astfel un rol catalizator în ce
priveºte învãþãmântul ºi rãspunde bine la
întrebarea: Cum sã reuºeºti sã pregãteºti
intelectual oamenii de aici, astfel încât
sã-ºi desfãºoare concomitent ºi activitãþile
cotidiene ºi cele legate de serviciu?
Activitatea desfãºuratã la Centrul
Teritorial pentru Învãþãmânt la Distanþã
Giurgiu se înscrie în linia generalã
promovatã de Universitatea Spiru Haret,
aceea de a rãspunde eficient provocãrilor
începutului de mileniu III din domeniul
educaþiei, cã, într-adevãr, Universitatea
Spiru Haret este o universitate pentru
România de mâine.

Centrul pentru Învãþãmânt la Distanþã
Baia Mare a luat fiinþã în anul 2003, fiind
al doilea Centru din Judeþul Maramureº,
primul fiind la Sighetu Marmaþiei.
Crearea celor douã Centre pentru
Învãþãmânt la Distanþã a constituit o foarte
mare realizare în domeniul învãþãmântului
superior din aceastã zonã, având în vedere
faptul cã judeþul este împãrþit în douã pãrþi
aproximativ egale de lanþul de munþi ai
Maramureºului. Astfel, pentru zona
Sighetu Marmaþiei, Viºeu, Borºa s-a creat
Centrul ID Sighetu Marmaþiei, iar pentru
zona Baia Mare, Lãpuº, Codru, a luat fiinþã
Centrul ID Baia Mare.
Realizarea a douã Centre în judeþul
Maramureº s-a dovedit beneficã ºi s-a
realizat ca urmare a preocupãrii
Departamentului pentru Învãþãmânt la
Distanþã, din cadrul Universitãþii Spiru
Haret, fapt ce a contribuit la acoperirea
lipsei de cadre cu studii superioare din
aceastã zonã a þãrii.
Creºterea an de an a numãrului de
studenþi la Centrul pentru Învãþãmânt la
Distanþã Baia Mare a fost determinatã de

urmãtoarele acþiuni întreprinse de cãtre
colectivul Centrului:
 s-au prezentat profilele facultãþilor
din componenþa Universitãþii Spiru Haret
la toate unitãþile ºcolare din zona Baia
Mare ºi împrejurimi, claselor terminale la
toate unitãþile ºcolare din zona Baia Mare
ºi împrejurimi, claselor terminale înaintea
susþinerii examenului de bacalaureat,
asigurând materialele publicitare specifice,
obþinute pentru admiterea din anul
universitar 2008-2009;
 s-a luat legãtura cu toate primãriile,
privind acordarea de sprijin privind
posibilitatea informãrii celor ce doresc sã
se înscrie la specializãrile din cadrul
Universitãþii Spiru Haret;
 au fost invitate grupuri de salariaþi
din unitãþi de producþie, administrative,
unitãþi ale Ministerului Administraþiei
Publice ºi Internelor etc. la sediul Centrului
pentru a li se face cunoscute avantajele
Învãþãmântului la Distanþã la Universitatea
Spiru Haret;
 s-a întocmit un program concret de
distribuþie a materialelor publicitare la fiecare
unitate la care s-a considerat cã existã salariaþi
care solicitã sã urmeze studiile la forma de
învãþãmânt ID. Aceste materiale au ajuns la
timpul potrivit la cei interesaþi;

 am realizat o bunã colaborare cu
Departamentele de Resurse Umane, cu
diriginþii de clase, directorii de unitãþi
ºcolare, în vederea cunoaºterii de cãtre cei
interesaþi a posibilitãþii de a urma cursurile
de licenþã, masterat online ºi pregãtire în
domeniul psiho-pedagogic.
Prin mãsurile întreprinse ºi prezentate,
s-a reuºit ca la o serie de facultãþi în ultimii
ani numãrul de studenþi înscriºi sã
depãºeascã 200-300 studenþi, din care
exemplificãm: Facultatea de Drept ºi
Administraþie Publicã Bucureºti,
Management Braºov, Psihologie
Bucureºti, Management FinanciarContabil Bucureºti, ªtiinþe Juridice ºi
Administrative Braºov etc.
În vederea creºterii numãrului de
studenþi dintre absolvenþii tineri am
realizat o bunã colaborare cu Inspectoratul
ªcolar al judeþului Maramureº, în urma
cãreia a crescut ponderea absolvenþilor din
colegii, licee, grupuri ºcolare, promoþia
2008.
Din experienþa acumulatã ºi din
programul pentru anii viitori, ne propunem
sã îmbunãtãþim sistemul de informare a
absolvenþilor în toate unitãþile ºcolare în
care se organizeazã examen de bacalaureat
ºi în restul unitãþilor din zonã.

Oradea
Creºterea eficienþei
în activitatea cu studenþii
Prof. Iosif EILENDER
Acum, la debutul anului universitar
2008-2009 numãrul de studenþi înscriºi la
Centrul Teritorial pentru Învãþãmântul la
Distanþã Oradea, la 20 dintre facultãþile
Universitãþii, depãºeºte cifra de 3.400. Cei
mai mulþi sunt cei interesaþi de
specializarea Drept ºi Administraþie
Publicã, urmeazã Contabilitatea ºi
Informatica de Gestiune, Managementul
Financiar-Contabil ºi Psihologia. Marea
majoritate a studenþilor fac parte din
categoria persoanelor ocupate, cu un loc
de muncã ce nu le-ar permite frecventarea
cursurilor la zi, care sunt însã dornice
sã se perfecþioneze ºi, în acelaºi timp, sã
urce scãrile ierarhice ale firmelor sau
instituþiilor pentru care lucreazã.
Faþã de primii 2 ani ai activitãþii
Centrului nostru teritorial, când se înscriau
la diferite facultãþi numai persoane aflate
în câmpul muncii, se remarcã în ultimul
timp creºterea interesului faþã de
învãþãmântul la distanþã ºi în cazul
absolvenþilor de liceu din promoþiile
curente. Unii dintre ei se înscriu la ID ca

la o a doua facultate urmatã în paralel cu
una la zi la Universitatea Oradea.
Ce aºteptãm de la anul universitar abia
îcneput?
În primul rând, sperãm într-o creºtere
a eficienþei noastre în activitatea cu
studenþii: operativitate ºi precizie în
pregãtirea ºi derularea sesiunilor, vitezã de
reacþie sporitã la solicitãrile studenþilor.
În al doilea rând, o mai bunã colaborare
cu decanatele tuturor facultãþilor la care
avem studenþi.
ªi, nu în ultimul rând, creºterea
continuã a prestigiului nostru, al tuturor.
În încheiere dorim sã facem o urare
tuturor celor reuniþi sub generoasa cupolã
a Universitãþii Spiru Haret, distinsului
preºedinte ºi rector, tuturor membrilor
Senatului universitãþii, tuturor cadrelor
didactice din universitate, personalului de
la decanate ºi centre teritoriale ºi, nu în
ultimul rând, studenþilor  Fie ca ºi anul
universitar 2008-2009 sã constituie un
an de realizãri care sã vã ofere
certitudini
privind
împlinirea
nãzuinþelor care v-au adus în acest
colectiv deosebit reunit sub genericul de
HARETIªTI!
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IDEALURI COMUNE  ÎNVÃÞÃMÂNT LA DISTANÞÃ  SUCCESE APROPRIATE
New York

Un imperiu academic

Prof. univ. dr. Theodor DAMIAN
New York
Centrul pentru Învãþãmânt la Distanþã
de la New York al Universitãþii Spiru Haret
a luat fiinþã acum patru ani, destinaþia lui
principalã fiind nu numai românii din SUA
ºi Canada, dar ºi de pe alte continente, în
special tineri plecaþi la lucru sau cu
familiile ºi care au întrerupt studiile
universitare sau care încã nu le-au început.
Ideea este extrem de generoasã ºi nu
este singura de pionierat pe care profesorul
universitar doctor Aurelian Bondrea,
preºedintele ºi rectorul Universitãþii, le-a
aprobat pentru extinderea ºi consolidarea
instituþiei pe care o conduce. Profesorul
universitar doctor Ioan Gâf-Deac,
prorector ºi director al întregului sistem de
învãþãmânt la distanþã, alãturi de
colaboratorii sãi, a avut ingeniozitatea
necesarã ca ideea sã fie pusã în practicã în
mod eficient atât în þarã, cât ºi în strãinãtate.
Dupã înfiinþarea Centrului ID New
York, dupã ce am anunþat programul în
ziarele româneºti din America, cei care
sunau sau scriau pentru informaþii veneau
cu zeci ºi sute de întrebãri. Ideea a fãcut
senzaþie. Aºa se face cã de la un numãr
mai mic de studenþi la început s-a ajuns ca

Sibiu

În acest context sistemul de învãþãmânt
la distanþã a Universitãþii noastre este
absolut salutar.
Mai mult decât cursurile care se fac la
distanþã, studenþii au avut posibilitatea de
a gradua, dându-ºi examenul de licenþã la
distanþã, folosind un sistem tehnologic
sofisticat care a permis interacþiunea în
direct între studenþii adunaþi aici la centru
ºi profesorii adunaþi în comisie de
examinare la Universitatea Spiru Haret din
Bucureºti.
Introducerea sistemului de examinare
Blackboard a facilitat ºi mai mult procesul
de instrucþie ºi examinare ºi tehnologia
utilizatã în acest proces continuã sã avanseze.
Cu alte ocazii studenþii noºtri ºi-au
exprimat deja opiniile lor de totalã
apreciere fatã de Universitatea noastrã
pentru aceste facilitãþi în Opinia naþionalã.
Deschiderea spre inovaþie ºi viziunea
preºedintelui
Universitãþii
ºi
ingeniozitatea ºi eforturile colaboratorilor
sãi au fãcut din aceasta un imperiu
academic, nu numai competitiv la nivel
internaþional, dar aflat deja înaintea
multor alte universitãþi, chiar de renume,
din Europa ºi America. Studenþii noºtri
se pot pe drept mândri cã au ca ºi Alma
mater o astfel de instituþie educaþionalã
cãreia îi datoreazã evoluþia lor intelectualã
ºi realizãrile profesionale.

Universitatea Spiru Haret
este binecunoscutã în tot judeþul

Georgiana MAIER BONDREA
Centrul Teritorial pentru Învãþãmânt la
Distanþã Sibiu ºi-a schimbat sediul într-o
clãdire nouã, cu o suprafaþã de aproximativ
880 mp, în proprietate. Este un spaþiu
modern, bine întreþinut. Universitatea
Spiru Haret este de-acum bine cunoscutã
în tot judeþul, numãrul studenþilor fiind în
creºtere rapidã...
În acest an numãrul de studenþi este de
1.750, dintre care 650 în anul I, la care se
adaugã un numãr de 100 masteranzi, 15
studenþi la frecvenþã redusã ºi peste 30
înscriºi pentru centrele din strãinãtate. Pe
primul loc în opþiunile sibienilor se aflã
facultãþile cu profil economic  Finanþe ºi

Buzãu

în acest scurt interval sã avem un numãr
aproximativ de 300 de studenþi din SUA
ºi Canada, Japonia, Irak ºi Afganistan,
Africa de Sud, Sudan, Quatar, Kuwait,
Anglia, Belgia, Germania, China, Hawai;
inclusiv studenþi pe vapoare de croazierã.
Pentru studenþii de pe continentul
american în special, programul ID are un
dublu avantaj. Primul este legat de aspectul
sãu financiar. Studenþii de aici plãtesc
pentru un an de studii la nivel românesc ºi
nu la nivel american. Diferenþa este de
câteva sute de lei pe anul de studii cât se
plãteºte la nivel românesc ºi câteva mii sau
zeci de mii de dolari la nivel american este
enormã.
Un an de studii aici în dolari poate costa
între un minimum de 5-10 mii ºi maximum
de 20-30 de mii de dolari. În plus, nu toþi
români se calificã pentru a studia în
America. Unii pentru cã nu au actele
legale, alþii pentru cã nu au banii necesari.
Al doilea mare avantaj este legat de
statutul românilor de aici. Unii sunt legali
din toate punctele de vedere, alþii însã sunt
fie în curs de a obþine sejurul permanent
(green card) ºi în acest caz nu pot pãrãsi
þara de adopþie, alþii sunt pur ºi simplu
rãmaºi peste vizã, ilegal, ºi nu au nici o
ºansã sã studieze aci, ºi nu pot pleca nici
acasã pentru cã dacã ar pleca nu ar mai
putea reveni.

Bãnci, Management FinanciarContabil, Marketing ºi Afaceri Economice
Internaþionale cu 750 studenþi din 1.750.
De asemenea, o specializare cãutatã
rãmâne Dreptul ºi Administraþia Publicã
cu 300 studenþi. ªi pentru masterate
specializãrile solicitate cu mai mult interes
sunt cele economice, din totalul de
115 masteranzi, 65 fãcând parte din aceastã
categorie, anul acesta având o mare
creºtere a numãrului de masteranzi înscriºi.
Metodele moderne de învãþare,
documentare ºi examinare sunt apreciate
de studenþi cu atât mai mult cu cât
majoritatea lucreazã, au familii, sunt la o
a doua facultate ºi pot accesa rapid
Internetul pentru toate informaþiile de care
au nevoie.

Programul de lucru al Centrului ID
Sibiu este deosebit de flexibil,
secretariatul fiind deschis pentru
studenþi zilnic, sâmbãta ºi duminica de
asemenea, venind astfel în întâmpinarea acestora oferindu-le, alãturi de
informaþii, posibilitatea achiziþionãrii
manualelor.
Studenþii noºtri pot fi împãrþiþi pe patru
categorii: studenþi ce au absolvit liceul în
ultimii ani; studenþi cu vârste cuprinse între
30-40 ani ce sunt la a doua facultate;
studenþi ce s-au înscris pentru
perfecþionare ce depãºesc vârsta de 45 ani;
în a patra categorie intrã pensionarii, cei
ce nu ºi-au permis sã facã o facultate la
momentul potrivit.

Puternicã diversificare
a preferinþelor studenþilor

În prezent, la Centrul Teritorial pentru
Învãþãmânt la Distanþã Buzãu sunt 7.000
de studenþi ºi 700 masteranzi. Studenþilor
le sunt oferite peste 40 de specializãri ale
programelor de licenþã, peste 64 programe
de masterat de 4 semestre ºi alte 58 de
programe de masterat de 3 semestre.
Investiþiile universitãþii în Centrul ID
Buzãu, prestigiul acesteia la nivel naþional
ºi regional, dar ºi calitatea, credibilitatea
ºi prestaþia personalului din Centru au
contribuit la puternica dezvoltare a
acestuia ºi situarea sa printre primele de
acest fel, la nivel naþional.

În Centrul ID Buzãu sunt înscriºi
studenþi cu interese diferite care, fie doresc
sã-ºi continue pregãtirea licealã la un nivel
superior, prin studii de licenþã, fie doresc
sã-ºi diversifice specializarea printr-o a
doua facultate sau studii de masterat. Un
procent însemnat dintre studenþii înscriºi
anul acesta în anul I sunt absolvenþi ai
cursurilor liceale, promoþia 2008, o situaþie
diferitã de trecut când, majoritatea
studenþilor erau persoane cu o anumitã
vechime în muncã. Sunt solicitate, cu
precãdere, specializãrile din cadrul
Facultãþilor de Drept ºi Administraþie
Publicã, Management Financiar-Contabil,

Psihologie, dar se constatã o puternicã
diversificare a preferinþelor studenþilor
pentru toate specializãrile oferite de
universitate.
Anul acesta este primul în care au
susþinut examen de licenþã studenþii care
au frecventat integral cursurile universitare
forma ID de 3 ºi 4 ani, iar calitatea
pregãtirii lor a permis multora sã-ºi
schimbe locul de muncã, conform noii
specializãri sau sã ocupe posturi superioare
vechii funcþii, deºi potenþialul economic
al judeþului Buzãu este destul de limitat în
a cuprinde un procent ridicat de forþã de
muncã cu studii superioare.

Paris

Centrul ID Paris  o antenã
a României în Franþa

Drd. Ioana Liana IOSA
Centrul ID Paris este unul dintre cele
opt centre de învãþãmânt la distanþã ale
Universitãþii Spiru Haret care permit
românilor aflaþi în afara graniþelor þãrii sã
urmeze cursuri universitare în paralel cu
viaþa lor profesionalã. Aceasta deoarece
majoritatea studenþilor lucreazã ºi
încearcã, în acelaºi timp, sã-ºi creeze
condiþiile necesare pentru o viaþã mai bunã
la întoarcerea în þarã.
Pentru studenþi, învãþãmântul la distanþã
propus de Universitatea Spiru Haret este o
ocazie unicã de a-ºi realiza, chiar dacã cu
puþinã întârziere, un vis drag: acela de a
obþine o diplomã universitarã care sã le
permitã sã îmbrãþiºeze o carierã în domeniul
educaþiei, sau sã-ºi deschidã propria firmã
de consultanþã, avocaturã etc.
O categorie aparte o reprezintã
studenþii care sunt detaºaþi în strãinãtate

Toronto

de cãtre Ministerul Afacerilor Externe al
României, pe lângã ambasade sau
structurile României ce þin de Comisia
Europeanã. Aceºti studenþi participã deja
de ani de zile la îmbunãtãþirea ºi
promovarea imaginii României peste
hotare. Diplomele, pe care le vor obþine la
absolvirea cursurilor de licenþã, le vor
asigura o poziþie mai bunã în cadrul
structurilor care-i gãzduiesc.
Toþi aceºti studenþi au hotãrât sã
urmeze cursurile Universitãþii Spiru Haret
pentru calitatea învãþãmântului promovat,
dar mai ales pentru deschiderea pe care o
oferã sistemul de învãþãmânt la distanþã.
Aflaþi în imposibilitatea de a studia ºi de
a-ºi susþine examenele în þarã, studenþilor
Universitãþii Spiru Haret li se oferã o
importantã ºansã: aceea de a urma
programa universitarã româneascã, fãrã a
pãrãsi þara în care muncesc. ªi pentru cei
mai mulþi acesta nu este puþin.

Centrul ID Paris este foarte tânãr, fiind
de fapt la doar al doilea an de funcþionare.
Însã utilitatea lui a depãºit graniþele
Franþei, dovadã fiind faptul cã studenþii se
înscriu din majoritatea þãrilor europene:
Germania, Irlanda, Anglia, Belgia,
Portugalia, Grecia, Malta etc.
Nu în ultimul rând, Centrul ID Paris se
vrea o antenã a României în Franþa, care sã
susþinã prin munca ºi prezenþa sa acþiunile
culturale ale structurilor oficiale. Nu trebuie
uitat nici o clipã cã una dintre menirile
noastre, a celor aflaþi peste hotare, este sã
prezentãm ºi reprezentãm România, precum
ºi sã respectãm þara care ne gãzduieºte ºi sã
încurajãm colaborãrile între cele douã þãri.
De aceea aº încheia prin a spune cã
imaginea României peste hotare depinde de
eforturile fiecãruia dintre noi.
Centrul ID Paris doreºte tuturor
studenþilor Universitãþii Spiru Haret mult
succes în noul an universitar!

Specialiºti recunoscuþi
pe piaþa muncii în Canada

Rodica Madelaine CAPAT
Înfiinþat în anul 2006, Centrul ID
Toronto al Universitãþii Spiru Haret
cunoaºte o realã dezvoltare, având studenþi
înscriºi la 12 din cele 30 de facultãþi
aparþinând Universitãþii. Studenþii,
licenþiaþii ºi masteranzii înscriºi în Centrul
pentru Învãþãmânt la Distanþã Toronto îºi
desfãºoarã activitãþile lucrative în variate
instituþii canadiene. În majoritatea
cazurilor, studiile realizate în cadrul
Universitãþii Spiru Haret, experienþa
profesionalã acumulatã, cursurile de
specializare urmate în Canada faciliteazã
angajarea ºi dezvoltarea carierei
profesionale. Practic, orice absolvent al
Universitãþii Spiru Haret îºi poate dezvolta
o carierã profesionalã, în orice colþ al lumii.
Situat în partea de nord-vest a
metropolei Toronto, aparþinând regiunii
Peel-Brampton, al 11-lea oraº ca mãrime
din Canada, gãzduieºte sediul teritorial al
Universitãþii Spiru Haret.
Unul din cele opt centre universitare din
strãinãtate, Centrul ID Toronto ºi-a început
activitatea administrativã în urmã cu doi ani.
Cu un început nu tocmai în forþã,
înregistrând doar 10 studenþi în septembrie
2006, Centrul a cunoscut o creºtere
spectaculoasã un an mai târziu, în anul
universitar 2007-2008 fiind înscriºi un
numãr de 40 de studenþi.
Pentru anul universitar în curs sunt
înregistraþi 65 de studenþi ºi 5 masteranzi,
8 dintre persoanele care au optat pentru
formare ºi pregãtire profesionalã în cadrul
USH absolvind în iulie 2008. Facultãþile,
implicit specializãrile la care studiazã
persoanele înscrise în ciclul I ºi II Bologna
sunt, pe cât de numeroase pe atât de variate:
Management
Financiar-Contabil,
Contabilitate ºi Finanþe, Marketing ºi
Afaceri Economice Internaþionale, Finanþe
ºi Bãnci, Psihologie  Pedagogie,
Sociologie ºi Asistenþã Socialã, Matematicã
ºi Informatica, Istorie, Muzeologie ºi
Arhivisticã, Limbi ºi Literaturi Strãine,
Drept ºi Administraþie Publicã, Filosofie,
ªtiinþe Politice ºi Studii Culturale,
Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice.

PE SCURT
 CENTRUL I.D. VASLUI. În prezent,
Centrul teritorial Vaslui este dotat cu
72 calculatoare legate în reþea ºi la Internet,
ºi are la dispoziþie un spaþiu de peste
300 mp, în care se aflã sala multimedia,
centrul de documentare pentru cei peste
4000 de studenþi, secretariatul ºi casieria.
Programul PARADOX pentru înscrierea
studenþilor este de un real ajutor, atât
pentru baza de date cu studenþii înscriºi,
precum ºi pentru colectarea ºi înregistrarea
rezultatelor obþinute la examene. Apariþia,
în acest an, a primei promoþii de absolvenþi
care au susþinut examenul de licenþã a
constituit un moment de referinþã în
existenþa Centrului pentru Învãþãmânt
la Distanþã Vaslui ºi un argument
incontestabil în sprijinul acestei forme de
învãþãmânt.
 CENTRUL I.D. ARAD. Vorbind
despre anul universitar care începe, numãrul
studenþilor ºi al masteranzilor haretiºti a
trecut de 2000, ceea ce dovedeºte încã odatã

O lume virtualã care umple
golul dat de distanþele
teritoriale uriaºe

kilometri de þara sa, ºi reuºesc sã încarce
golul produs de mãri ºi þãri.

Deºi poate fi considerat un sistem de
învãþãmânt cu precãdere virtual,
învãþãmântul la distanþã reuºeºte sã creeze
echipe consolidate de studenþi  cadre
didactice, cu atât mai mult cu cât distanþele
teritoriale impun acest lucru. Sã fii student
înrolat la o universitate în România ºi sã
locuieºti la mii de kilometri depãrtare de
orice sediu al acesteia, în care funcþioneazã
laboratoare, în care poþi lua contact direct
cu profesori ºi colegi, în care ai acces la
material de studio, la biblioteci tradiþionale,
la dezbateri sau sesiuni de cercetare  poate
pãrea pentru unii o utopie. Însã, realitatea
ºi experienþele trãite de absolvenþi ai USH
în centrele teritoriale din strãinãtate înlãturã
aceastã îndoialã iluzorie ºi confirmã
succesul acestei forme de învãþãmânt,
iniþiatã ºi promovatã în premierã în
România de Universitatea Spiru Haret. În
centrele teritoriale din strãinãtate,
exemplificând cu particularitãþile Centrului
ID Toronto, se confirmã puterea de
concentrare a interesului profesional,
dorinþa de studiu în condiþii adaptate la
situaþii de viaþã reale, colaborarea excelentã
ºi apropiatã dintre student  director
coordonator  cadru didactic. Atât
promptitudinea directorului de centru, cât
ºi rapiditatea în reacþiile de rãspuns ale
profesorilor induc studenþilor din Centrul
ID Toronto starea de mediu universitar real,
uitând cã trebuie sã traverseze Oceanul  ºi
câte altele!  ca sã ajungã la ºcoalã. Lumea
realã pe care se strãduiesc sã o construiascã
ºi sã o menþinã pentru studenþi cadrele
didactice, îndrumãtorii, administratorii este
completatã cu succes de suportul virtual pus
la dispoziþie prin intermediul site-ului
Universitãþii. De aici studenþii îºi pot
procura manuale în format electronic,
cursuri, pot accesa teste online de
autoevaluare, pot studia subiecte pentru
examene în perioadele de pre-sesiune. Toate
acestea se realizeazã, prin eforturi fizice ºi
intelectuale comune, mediul universitar de
care are nevoie studentul aflat la mii de

Canada, spre deosebire de majoritatea
þãrilor în care funcþioneazã centre
universitare aparþinând USH este, printre
altele, þara calculatorului prin definiþie. Cu
distanþe impresionante de la o locaþie la alta
care delimiteazã cele zece provincii ºi trei
teritorii, Canada te invitã generos sã practici
ºi turismul, atunci când porneºti spre o
destinaþie, cu orice trebuinþã ai avea. Aºa
încât, pentru studenþii USH rãspândiþi pe
un teritoriu imens (suprafaþa totalã a
Canadei fiind de peste 9.9 milioane de kmp,
dintre care aproape 1 milion kmp de uscat)
este cu atât mai dificil sã se reuneascã,
contactul audio/video fiind indispensabil, ca
particularitate a acestui Centru ID. Deºi
majoritatea studenþilor înrolaþi aici locuiesc
în Provincia Ontario sau în vecinãtatea
acesteia  Provincia Quebec, sunt ºi studenþi
care locuiesc mult departe de sediu, în
Provinciile Maritime sau în apropierea
Munþilor Stâncoºi. Toate aceste persoane
sunt în acelaºi timp ºi angajate în câmpul
muncii, ocupaþiile lor fiind, evident, variate
ºi numeroase. În funcþie de pregãtirea
fiecãruia, o parte din absolvenþi au reuºit sã
ocupe locuri de muncã în domeniile în care
au studiat: sisteme bancare, servicii publice,
media ºi advertising, angajatorii
recunoscându-le atât studiile universitare,
cât ºi abilitãþile particulare. Ansamblul de
împrejurãri ºi necesitãþi individuale a fãcut
ºi determinã în continuare ca o parte din
studenþii Centrului ID Toronto sã provinã
din aceleaºi familii  regãsindu-se fraþi,
surori, soþi  aflaþi în diferite stadii de
pregãtire universitarã ºi în domenii diferite.
Când comunicarea este bunã, interesul
pentru cunoaºtere, nevoia de culturã, dorinþa
de perfecþionare abundã, ai licenþiaþi cu nota
10 ºi studenþi înscriºi la douã facultãþi  aºa
cum toate acestea se regãsesc la Centrul ID
Toronto  nu poþi decât sã fii mulþumit ºi
mândru de opþiunea fãcutã pentru aceastã
formã de învãþãmânt, în acest cadru
instituþional, indiferent din ce categorie faci
parte  student sau îndrumãtor.

PE SCURT
cã prestigiul academic al Universitãþii Spiru
Haret este cunoscut ºi respectat ºi în acest
colþ de þarã. Facultãþile de Drept, Psihologie,
Administraþie Publicã, Management,
Contabilitate ºi Informaticã de Gestiune,
Marketing, Muzicã, au avut an de an tot mai
mulþi studenþi, oameni foarte ocupaþi în
contextul economiei de piaþã, dar cu o
dorinþã nestãvilitã de a se perfecþiona în
domeniul profesional, ºtiinþific ºi cultural.
Tot la îndemânã le este ºi sistemul virtual
de prezentare a cursurilor, a alternativei
cursurilor tipãrite, dar mai ales de susþinere
a examenelor în sistemul ultramodern ºi
performant, Blackboard.
 CENTRUL I.D. ZALÃU. În anul
universitar 2008-2009 sunt înscriºi aproape
4000 de studenþi, dintre care, 964, în anul
I. Majoritatea studenþilor CT ID Zalãu sunt
încadraþi în câmpul muncii: specialiºti în
diferite domenii (sunt a doua sau a treia
facultate); cadre didactice calificate (în
special învãþãtori ºi educatoare) sau

Licenþiaþi de nota 10
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necalificate; oameni de afaceri cu rezultate
deosebite în economia judeþului.
 CENTRUL I.D. REªIÞA. Pentru
anul universitar 2008-2009, numãrul
studenþilor a crescut foarte mult. Astfel, în
anul I sunt înscriºi 821 studenþi, în anul II,
un numãr de 864, în anul III, un numãr de
557, iar în anul IV, 64; masteranzi anul I,
182, la care se adaugã 60 de masteranzi
anul II.
 La Centrul ID BRÃILA sunt înscriºi
un numãr de 3700 de studenþi, dintre care 557
au susþinut licenþã în iulie 2008. La licenþa
din iulie 2008 s-au obþinut un numãr de 90
note de nota 10, 272 note între 9-10, 96 note
între 8-9 ºi 66 note sub 8. Absolvenþii
Universitãþii Spiru Haret sunt angajaþi în
mare parte în sectoarele: economic,
administrativ, învãþãmânt, juridic. O parte
dintre ei, dupã absolvirea facultãþilor din
cadrul Universitãþii Spiru Haret Bucureºti,
au fost promovaþi în funcþie.
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Puncte de vedere

OLIGOPOLUL 
COLOANA IONICÃ A GLOBALIZÃRII

Dacã însã primele patru firme,
cele mai importante, deþineau
aproape 25% din piaþã, atunci se
putea considera cã ne aflãm în faþa
unui oligopol debutant. Între 25%
ºi 50% oligopolul putea fi
considerat ca fiind cristalizat ºi
durabil constituit. În sfârºit, potrivit
opiniilor exprimate atunci, avem de-a
face cu un oligopol cu un înalt grad
de concentrare, dacã el reuºeºte sã
controleze mai mult de 90% din
piaþã.
La vremea respectivã, estimãrile
de mai sus au reprezentat o
contribuþie demnã de luat în seamã.
Din pãcate, ele se refereau la o
situaþie existentã pe piaþa internã ºi
nicidecum la ceea ce ar însemna
concentrarea capitalului la nivel
internaþional. Mult mai târziu,
respectiv în anul 1992, într-un raport
întocmit de OECD, a fost sesizatã
aceastã stare de lucruri,
menþionându-se cã politicile de
ajustare structuralã continuã,
promovate
de
corporaþiile
multinaþionale, au condus la apariþia
oligopolilor internaþionale, care au
modificat radical coordonatele
concentrãrii capitalului. Raportul
sublinia, totodatã, necesitatea
culegerii sistemice de date în acest
domeniu ºi reexaminarea periodicã
a stãrii de fapt.
Fãrã îndoialã, nivelurile înalte de
concentrare a producþiei ºi comercializãrii la scarã internaþionalã au
mai fost semnalate ºi în trecut, ele
nereprezentând o noutate. Este
suficient sã amintim cazul industriei
petrolului sau al prelucrãrii unor
metale neferoase (de exemplu,
aluminiul). Ceea ce este
caracteristic noului val al
mondializãrii capitalului vizeazã
extensia structurilor intensive în
cercetare, beneficiare ale unor
tehnologii înalte, precum ºi
sectoarele bazate pe producþii de
scarã. În primul caz, sunt cunoscute
foarte bine activitãþile legate de
lansãrile spaþiale, construcþia de
aeronave civile sau cele care se
referã la unele produse foarte
specializate ale industriei militare.
Existã polemici între economiºtii
care studiazã problema globalizãrii.
Aceºtia nu sunt cu toþii de acord
asupra necesitãþii studierii
consecinþelor
concentrãrii
capitalului la nivel mondial. Mulþi
dintre ei continuã sã-ºi orienteze
atenþia asupra consecinþelor
concurenþei internaþionale ºi a

comportamentului vechilor oligopoluri naþionale.

 Generalizarea oligopolului
mondial
Într-adevãr, creºterea intensitãþii
concurenþei pe fiecare piaþã
naþionalã, luatã separat, rãmâne un
fapt indiscutabil. Însã, în industriile
oligopoliste, efectul liberalizãrii
schimburilor asupra concurenþei nu
devine efectiv decât dacã este dublat
de infiltrarea firmelor rivale pe piaþa
naþionalã, prin intermediul
investiþiilor directe. Cele mai
sensibile la acest efect s-au dovedit
a fi oligopolurile americane, ca
urmare a avansului lor tehnologic ºi
a puterii lor financiare. Datoritã
acestui fapt, ele au probat forþã ºi
eficacitate în apãrarea poziþiilor lor
colective, mai ales, în raport cu
concurenþa japonezã. În alte þãri,
acest proces s-a desfãºurat oarecum
contradictoriu. Pe de o parte,
apartenenþa lor la Uniunea
Europeanã a dus la eliminarea unui
ansamblu de mãsuri protecþioniste,
pe de altã parte, au recurs la
adoptarea unor practici colective
îndreptate împotriva tuturor
celorlalþi situaþi în afara acestei
grupãri economice. Drept urmare,
pe anumite intervale de timp, s-a
reuºit o oarecare contracarare a
concentrãrii capitalului ºi diminuãrii
efectelor sale. Dar, numai pentru
scurt timp, pentru cã noul val de
fuzionãri ºi achiziþii a fost
acompaniat de creºterea fãrã
precedent a concentrãrii capitalului
la scarã internaþionalã, fapt ce a atras
dupã sine generalizarea oligopolului
mondial. Constituirea acestuia prin
intermediul a numeroase achiziþii/
fuzionãri transfrontaliere a
corespuns, practic, expansiunii
internaþionale a oligopolurilor
naþionale, în primul rând din statele
cele mai dezvoltate ale lumii. Dacã
sintagma industrie globalã
desemna o producþie care nu este pe
deplin integratã la nivel mondial,
piaþa mondialã, în schimb, a atins
cote foarte înalte în aceastã privinþã.
Apariþia oligopolului mondial, ca
urmare fireascã a concentrãrii
capitalului la scarã internaþionalã, a
creat
posibilitatea
ca
interdependenþele economice sã
transceadã frontierele naþionale. S-a
constituit ceea ce unii economiºti
denumeau, cu mulþi ani în urmã, un
lanþ global al interdependenþelor
reciproce. În acest context, unele

lucrãri apãrute ulterior au introdus
în calcul, pe lângã nivelul
concentrãrii capitalului, unele
variabile strategice, pledând pentru
o abordare sistemicã a oligopolului
mondial. Esenþa oligopolului
mondial, astãzi, constã tocmai în
interactivitatea strategiilor bazatã
pe aºa-numita concurenþã
sistemicã. Dupã o perioadã
tranzitorie, mai mult sau mai puþin
lungã, de rivalitate oligopolistã
accentuatã, formarea unei structuri
unice de ofertã la nivel mondial a
determinat ca, în ultimul timp,
împãrþirea pieþelor sã se facã în
funcþie de raporturile de forþe dintre
reþelele de oligopoluri, trãsãturã, de
altfel, caracteristicã noii etape de
globalizare a economiei.
Unele dintre aceste reþele tind,
mai degrabã, sã capete un caracter
complementar, decât rival. Pe
fondul unui capital tot mai
internaþionalizat, marile oligopoluri
au devenit mai prudente în ceea ce
priveºte procesul de concentrare.
Ele sunt preocupate acum mai mult
de ceea ce literatura de specialitate
numeºte în mod generic costurile
irecuperabile, care nu mai pot fi
încasate. Mai exact, ele pun acum
un accent tot mai mare nu numai pe
nivelul investiþiilor ce trebuie
angajate pentru ca o firmã sã-ºi
creeze avantaje strategice,
echivalente cu una dintre barierele
de intrare în cadrul grupului, dar ºi
pe cele aºa-zise fonduri pierdute,
în cazul în care o firmã ar fi obligatã
sã-ºi lichideze activele industriale
într-o anumitã þarã, datoritã
influenþei unor factori politici sau
economici nefavorabili (înregistrarea
de pierderi). Nivelul de concentrare
a capitalului, în calitate de barierã
la intrarea în ramurã, conteazã mai
puþin în acest caz. Cu mult mai
puternic este efectul de prioritate
tehnologicã, care îi permite firmei
sã se angajeze cu succes în faza de
a ieºi primul pe piaþã cu noul produs.
Încã din anii 50, Federal Trade
Cmmission (SUA), în intenþia de a
perfecþiona legislaþia antitrust,
atrãgea atenþia Congresului de a fi
foarte vigilent în legãturã cu unele
consecinþe ale creºterii puterii
economice pe piaþã, ce ar decurge
ca rezultat al concentrãrii
capitalului. În acest sens, a construit
o serie de indicatori care, prin
substanþa lor, pun în evidenþã
comportamentul monopolist al unor
firme. Unul dintre aceºti indicatori

se referea la decalajul dintre gradul
de concentrare tehnicã, respectiv
dimensiunile producþiei rezultate
din caracteristicile tehnologice ale
uzinelor, ºi gradul de concentrare
mãsurat prin ponderea deþinutã pe
piaþã.

 Noua economie industrialã
Unii economiºti considerã cã, în
etapa actualã de dezvoltare, avem
de-a face cu o nouã economie
industrialã, în cadrul cãreia
firmele, pornind de la costurile de
tranziþie cu care se confruntã,
trebuie sã-ºi reconsidere din nou
strategiile de urmat. În conformitate
cu acest nou punct de vedere,
dimensiunile firmelor nu mai sunt
determinate de caracteristicile
tehnologice ale producþiei, ci de cele
care le permit acestora sã împace
constrângerile ce le obligã sã-ºi
internaþionalizeze tranzacþiile, cu
costurile de gestiune specifice unei
mari întreprinderi. Constatãm aici
faptul cã necesitatea economisirii
costurilor de tranzacþie a dus, în cele
din urmã, la identificarea unui nou
tip de avantaj strategic, ce stabileºte
o linie suplimentarã de despãrþire în
universul firmelor. Pe o parte, avem
de-a face cu firmele care sunt în
mãsurã sã-ºi organizeze singure
internaþionalizarea afacerilor, pe de
altã parte, remarcãm pe cele care
sunt obligate sã-ºi asume din plin
greutãþile ce decurg din
dimensiunile iniþiale, condiþiile de
acces la capital ºi experienþa
managerialã necesare pentru a putea
accede la oligopol. Fãrã aceste
elemente nu pot fi economisite ºi
nici gestionate eficient costurile de
tranziþie, ce se constituie ca o
condiþie sine qua non de intrare în
cercul marilor reprezentanþi ai
capitalului.

 Informaþia
Doi importanþi economiºti
japonezi, K.J. Imai ºi Y. Baba, au
demonstrat, nu cu mult timp în
urmã, cã informaþia reprezintã una
dintre variabilele cheie ale marilor
firme internaþionalizate. Ea a
cãpãtat o importanþã covârºitoare
pentru capacitatea de adaptare a
firmelor la condiþiile aflate într-o
continuã schimbare ale creãrii ºi
tehnologiei.
În continuare, legãtura cu noile
dimensiuni ale concentrãrii
capitalului la nivel mondial nu este
greu de fãcut. Caracterul imperfect

al concurenþei în sfera internaþionalã
accentueazã rolul strategic al
informaþiei. Þinând seama de
aceastã constatare, rezultã cã, în
prezent, firmele nu au nevoie sã-ºi
amplifice în mod deosebit dimensiunile. Dimpotrivã, natura,
amploarea ºi calitatea informaþiei
necesare producerii ºi vânzãrii
mãrfurilor pe pieþele internaþionalizate fac parte integrantã din ceea
ce am putea numi acum vitalitatea
informaþionalã a firmelor
oligopoliste. Marile fuzionãri de
naturã tehnologicã, precum ºi
uriaºul progres realizat în domeniul
telecomunicaþiilor ºi informaticii au
permis firmelor sã administreze mai
bine costurile de tranziþie prin
integrarea lor în reþelele de
oligopoluri ºi sã reducã cheltuielile
birocratice asociate lor.

 Externalizarea
Procesul concentrãrii transfrontaliere
a capitalului cu accentuarea lui în
ultima vreme au dat naºtere ºi altor
efecte interesante. Unul dintre
acestea este cel al externalizãrii.
Atunci când vorbim despre
externalizare, avem în vedere varii
posibilitãþi de abordare: de la
externalizãrile de producþie (efect
ce apare atunci când posibilitãþile
de producþie ale unei întreprinderi
sunt influenþate de alegerile unei
alte întreprinderi), pânã la cele
sociale (când costurile ºi
beneficiile sociale diferã de cele
private, sã spunem ale unei unitãþi
de producþie). Ele pot fi pozitive
sau negative, clasificarea având un
caracter relativ, pentru cã acestea
pot fi oricând transformate unele în
altele. În cazul de faþã, termenul ar
cãpãta ºi accepþiunea de extensie a
capitalului ºi aprofundare a
diviziunii industriale la scarã
internaþionalã. În ultimii 15-20 de
ani, am asistat la o extindere
considerabilã a mijloacelor cu
ajutorul cãrora marile firme au
reuºit sã micºoreze costurile
integrãrii lor în economia mondialã
ºi sã depãºeascã limitele impuse de
intrarea pe piaþã. De pildã, în cazul
acordurilor
de
cooperare
tehnologicã, noile forme de relaþii
pot fi prezentate ca un fel de
parteneriat de un tip deosebit.
Aceasta înseamnã cã modalitãþile
de externalizare utilizate de firmele
oligopoliste nu þin seama
întotdeauna de ierarhii. Adesea,
acestea intrã în relaþii asimetrice,

indiferent de puterea lor
economicã. Multe dintre firmele
mai mici pun la dispoziþie o gamã
largã de proceduri ºi mijloace de
acþiune pentru organizarea ºi
consolidarea poziþiilor cucerite pe
piaþã ºi permanetizarea dominaþiei
oligopoliste. Tocmai aceste practici
au înlesnit trecerea de la
oligopolurile
naþionale
la
oligopolurile mondiale.

 Cooperarea
Firmele japoneze, organizate în
reþele pe care ei le denumesc
keiretzu, promoveazã aproape toatã
gama de relaþii de cooperare, dând
dovadã de o mare flexibilitate ºi
descentralizare. Membrii aceluiaºi
grup industrial beneficiazã, pe linie
financiarã, de coordonare ºi
consultanþã din partea unei mari
bãnci, care este integratã organic
grupului. Colaborarea este uneori
atât de strânsã încât membrii
oligopolului îºi împart laboratoarele
de cercetare ºi chiar unele capacitãþi
de producþie.
Organizarea firmelor în reþele
oligopoliste constituie, fãrã
îndoialã, o formã superioarã de
concentrare a capitalului ºi de
globalizare a economiei. În acelaºi
timp, folosirea pe scarã largã a
telematicii, a automatizãrii flexibile,
bazatã pe microelectronicã, precum
ºi a altor mijloace moderne de
dirijare a producþiei a permis
proliferarea
know-how-ului
specializat ºi adâncirea diviziunii
muncii în interiorul reþelelor
oligopoliste.
Aceasta, a produs, în continuare,
mutaþii importante în interiorul
reþelelor oligopoliste, facilitând
apariþia unor firme specializate
reunite pe verticalã.
S-a produs, în felul acesta, o
rupturã în cadrul ierarhiilor
consfinþite iniþial de procesul
concentrãrii ºi centralizãrii capitalurilor, cooperarea fiind acum dictatã
de competenþele tehnologice ce le
poate etala fiecare firmã în parte.
Noua formã de diviziune
intervenitã în cadrul reþelelor
oligopoliste reprezintã nu numai un
rãspuns la provocãrile ºi riscurile
determinate de progresul ºtiinþificotehnic, dar ºi un factor de accelerare
a internaþionalizãrii lor, pânã la
crearea oligopolului mondial
devenit, deja, operativ.

BUSINESS LA ZI

CRIZA FINANCIARÃ S-A EXTINS
Cristiana TUDOR,
masterand, Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice
Criza economicã loveºte în plin
instituþii financiare prestigioase ºi
nu numai. Urmãtoarele pe lista
victimelor par sã fie General
Motors, Ford ºi Chrysler. Cei trei
giganþi auto întâmpinã mari
dificultãþi în a-ºi asigura lichiditãþile
pentru întreþinerea operaþiunilor pe
piaþa internaþionalã.
În timp ce giganþii auto se
pregãtesc sã intre în faliment sau sã
fuzioneze, ce credeþi cã fac
directorii de la AIG ºi Barclays?
Dupã ce au aflat de naþionalizarea
companiilor pe care le-au condus
spre faliment, au plecat într-o
vacanþã binemeritatã.
Fiind criticatã de Congresul
American ºi de Administraþia Bush
cã ºi-au trimis conducerea în
vacanþã într-o staþiune de lux,
compania AIG s-a justificat,
declarând cã sejurul a fost oferit
unor brokeri independenþi ºi nu
directorilor. Factura se ridicã la
peste 400 000$, din care 200 000 $

s-au achitat pentru cazare , peste
150 000 $ pentru mese ºi,
aproximativ, 23 000 $ pentru
întreþinerea fizicã.
Nici directorii de la Barclays nu
s-au lãsat mai prejos, alegând sã
petreacã în Italia. Peste 300 de
invitaþi petrec într-o vilã luxoasã pe
malul lacului Como, la o conferinþã
anualã  care va costa peste 500 000
lire. Oficial, Barclays a explicat cã
evenimentul fusese demult
programat.
Asta în timp ce americanii mai
înstãriþi doresc cu orice chip sã
pãstreze aparenþa luxului. Astfel, cei
cãrora nu le mai dã mâna sã facã
cheltuieli inutile, apeleazã la firme
care le închiriazã bunuri de lux
precum iahturi, maºini scumpe,
coliere cu diamante sau poºete
exclusiviste. Un capriciu de marcã
 o geantã spre exemplu  poate fi
închiriatã pentru un weekend numai
cu 18 $.

Spre deosebire de ei, americanii
de rând devin din ce în ce mai
stresaþi de criza financiarã.
Potrivit unui studiu, aceasta
afecteazã mai mult femeile  84%,
în comparaþie cu bãrbaþii, 75 %.
56% dintre femei declarã cã suferã
de dureri de cap, faþã de numai
36% dintre bãrbaþi. 22% dintre
bãrbaþi gãsesc alinare în alcool,
în timp ce doar 15% dintre femei
fac acelaºi lucru. În plus, oamenii
s-au îngrãºat, au insomnii ºi
probleme
cardiovasculare.
Aceasta este concluzia doctorului
Petros Levounis de la Institutul
pentru Dependenþe a Spitalului
Roosevelt din New York. Studiul
a fost realizat de cãtre Asociaþia
Americanã de Psihologie.
Nu aceleaºi reacþii se poate spune
cã le-au avut Roman Abramovici ºi
Bill Gates, când au pierdut 20,
respectiv peste 1 miliard $ într-o
singurã lunã, ca urmare a scãderii
valorii proprietãþilor deþinute. Sigur
cã nu situaþia financiarã a celor doi
este îngrijorãtoare.
Pe de altã parte, cum am putea
comenta câºtigul de 8 miliarde $ al

lui Warren Buffet tot într-o lunã de
zile? Nu este criza economicã un
miracol pentru unii ºi un dezastru
pentru majoritate?
Îngrijoraþi de soarta financiarã a
majoritãþii, liderii celor mai puternic
industrializate 7 state ale lumii
(Canada, Franþa, Japonia, Italia,
Germania, Statele Unite ºi Marea
Britanie)  G7  s-au reunit la
Washington pentru a elabora o serie
de mãsuri de ieºire din criza
financiarã. Astfel, a fost elaborat un
plan în cinci puncte, care are ca scop
dezgheþarea pieþelor de credite,
informeazã AFP.
Planul elaborat are ca obiectiv
salvarea de la colaps a bãncilor mari
ºi a instituþiilor financiare ºi dã
asigurãri cã existã posibilitatea ca
fondurile necesare sã fie strânse din
surse publice sau private.
Comunicatul G7 privind planul de
acþiune în cinci puncte este deosebit
de scurt pentru acest gen de
reuniune.
Acesta acoperã toate punctele
esenþiale, subliniazã Ivan Savic, de
la Centrul de studii G8 de la
Universitatea din Toronto, ºi

reflectã dorinþa acestor þãri de a
pãstra posibilitatea de a acþiona
individual. Dupã ce criza
financiarã s-a extins pe pieþele
mondiale, mãsurile adoptate au fost
disparate, Europa strãduindu-se sã
gãseascã o soluþie comunã.
O reuniune a ºefilor de stat ºi a
miniºtrilor de Finanþe din zona euro
a avut loc la Paris, iar planul de
acþiune al G7 va servi probabil drept
bazã pentru noi iniþiative în
rezolvarea crizei.
În urma propunerii la nivel
european privind garantarea minimã
a depozitelor populaþiei, Guvernul
de la Bucureºti va garanta 50 000 E
pentru fiecare depozit. Decizia va
intra în vigoare în câteva zile.
Totuºi, criza este departe de a
avea un trend descendent. Dacã
Bursele din Extremul Orient par sã
îºi mai revinã, Bursa de la
Bucureºti a fost închisã de douã ori
într-o
singurã
sãptãmânã:
sãptãmâna neagrã 6-10 octombrie
a.c. În doar 2 minute ºi 25 de
secunde, indicele BVB s-a
depreciat cu 8,88%, ajungând la cel
mai redus nivel din ultimii 4 ani,

pierderile fiind de 9,25 miliarde de
lei (2,18 miliarde E).
Ca urmare a propunerii primministrului italian Silvio Berlusconi
de a suspenda tranzacþiile pe
Bursele spaþiului comunitar
(european) pe perioada crizei
economice, existã voci avizate ºi la
noi în þarã care considerã cã Bursa
de la Bucureºti ar trebui închisã pe
o perioadã nelimitatã, din aceleaºi
considerente.
Ca în orice crizã, existã
câºtigãtori ºi perdanþi. În acestã
lungã perioadã de turbulenþe care va
urma, importantã este viziunea
liderilor economici ºi politici din
fiecare stat de a diminua ºocul
resimþit de populaþie.
Ca o glumã amarã, la World
Business Forum de la New York,
desfãºurat recent, autorul renumitei
cãrþi de management Good to
Great, Jim Collins, declara: Cred
cã o sã ieºim din criza asta pânã la
Crãciun. Replica a venit imediat
din partea omului de afaceri Tariq
Khan, fãrã ca Jim Collins sã o audã
însã: Care Crãciun?
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Comunicarea în activitatea managerialã a catedrei universitare
Prof. univ. dr. Acsinte DOBRE
Facultatea de Filosofie, ªtiinþe Politice ºi Studii Culturale
 NEVOIA TRANSFORMÃRILOR
ORGANIZAÞIONALE
ªI COMUNICAÞIONALE
ÎN ACTIVITATEA UNIVERSITARÃ
Perfecþionarea activitãþii în învãþãmântul
superior, inclusiv la nivelul structurilor
componente, precum catedrele universitare,
se impune acut, þinând seama de viteza cu
care se schimbã mediul social, de imensa
amploare ºi varietate a dezvoltãrii ºtiinþei ºi
societãþii, a cunoaºterii în ansamblu. Pe lângã
cunoaºterea în expansiune din universitãþi,
în prezent, trebuie sã avem în vedere acea
cunoaºtere fãrã frontiere, ce se adaugã prin
reþeaua tot mai vastã de producãtori de
cunoaºtere din multe alte sfere ale societãþii:
centre de cercetare ale firmelor de vârf
producãtoare, alte centre de excelenþã ºi de
consultanþã etc.
Devin astfel tot mai provocatoare
întrebãri precum acestea: cum pot
universitãþile, la început de secol XXI, sã
rãspundã adecvat mediului social complex,
aflat în rapidã schimbare?; cum se
echilibreazã cererea societãþii  actuale ºi de
viitor  cu reacþia instituþiilor universitare?
Aºa cum remarca Burton Clark, este nevoie
de reacþii adaptative variate, care sã
depãºeascã fenomenele de crizã, atât la
nivelul învãþãmântului superior ca sistem, cât
ºi la nivelul unitãþilor sale separate.
În faþa unor asemenea prioritãþi urgente
ºi de amploare, departamentele, facultãþile
ºi catedrele universitare au trecut la
regândirea preocupãrilor tradiþionale, a
formelor de organizare ºi sistemelor de
comunicare, atât în propriul cadru interior,
cât ºi în raporturile cu sistemele ierarhic
superioare, inclusiv cu mediul social mai
larg, în dinamica sa rapidã ºi variatã.
În legãturã cu conþinutul vizând curricula
universitarã, cu ideile, principiile ºi valorile
ce trebuie comunicate studenþilor, rãmân
deosebit de actuale opiniile lui Ortega Y
Gasset, în ciuda deceniilor ce s-au scurs de la
formularea lor, prin anii 30 ai secolului XX.
Invocând unele idei pedagogice ale lui
Rousseau ºi ale continuatorilor acestuia,
gânditorul spaniol cerea constituirea unui
nucleu minimal pentru amintita curricula.
Aceasta ar trebui sã evite acea rupere în
bucãþi a omului european, divizat în prea
multe specializãri, ca ºi excesele de
informaþie culturalã ºi tehnicã, care ameninþã
sã se transforme într-o catastrofã, fiindcã
fiecãrei generaþii îi este tot mai greu, sau chiar
imposibil, sã o absoarbã.
Acest nucleu cultural minimal ar putea
avea cinci componente, ce nu ar trebui
separate, nici supraevaluate unele, cu
ignorarea altora. Cele cinci componente, deºi
trimit la discipline fundamentale foarte
cunoscute, sunt, îndeobºte prezentate la
catedrã sub o formã pedagogicã suficient de
accesibilã, sinteticã ºi sistematicã. Cele cinci
componente sunt, tocmai în acest sens,
redenumite de Ortega, spre a sublinia nevoia
transformãrii într-o manierã pedagogicã
adecvatã auditorului, dupã cum urmeazã:
a) Imaginea fizicã a lumii (corelatã cu
Fizica); b) Temele fundamentale ale vieþii (în
corelaþie cu Biologia); c) Procesul istoric al
umanitãþii (în corelaþie cu Istoria);
d) Structura ºi funcþionarea vieþii sociale
(corelatã cu Sociologia) ºi e) Planul
(viziunea) Universului (în corelaþie cu
Filosofia).
Progresele rapide în ºtiinþã impun însã
ºi o adâncire a specializãrii, pentru a face
faþã masei de informaþii acumulate, adesea
pânã la imposibilitatea, pentru unul sau
câþiva cercetãtori, de a le mai stãpâni. Vom
remarca faptul cã universitatea implicã un
contact permanent cu ºtiinþele, ceea ce se
realizeazã, într-o manierã suplã, necesitând
a fi mereu redimensionatã. În jurul
universitãþii minimale  nota autorul spaniol
 este nevoie sã-ºi stabileascã taberele
ºtiinþelor: laboratoare, seminarii speciale,
centre de cercetare ºi dezbatere. Studenþii
obiºnuiþi vor merge în aceste tabere, iar
cercetãtorii vor veni în universitate cât mai

des. Unii profesori, mai darnic înzestraþi, vor
fi, în acelaºi timp, cercetãtori; ceilalþi
dascãli vor trãi stimulaþi ºi supravegheaþi
de ºtiinþã în necontenitã fermentaþie.
 CONCEPTUL DE COMUNICARE,
ÎN CONTEXTUL MODERNIZÃRII
ÎNVÃÞÃMÂNTULUI SUPERIOR
LA NIVELUL CATEDREI
UNIVERSITARE
Comunicarea poate fi consideratã, aºa
cum sublinia Bernard Miège  dimensiune
umanã fondatoare  ca o constituantã sinequa-non a producþiilor ºtiinþifice, artistice,
a reflexiei speculative. Ea, având statutul de
organizatoare a practicilor ºtiinþifice,
reflexive sau profesional-acþionale, se
constituie ºi ca rãspuns la cerinþele emanând
de la organizaþia statalã ºi de la alte
organizaþii, ºi provocând sau doar însoþind
schimbãrile în practicile culturale sau în
modalitãþile de dobândire ºi de difuzare a
cunoºtinþelor.
În cadrul unui colectiv relativ restrâns 
cum este ºi catedra universitarã  se impune,
printr-o bunã comunicare, asigurarea
circulaþiei informaþiei utile, crearea unei
ambianþe cultural-spirituale stimulatoare,
indispensabilã pentru progresul cercetãrii,
pentru promovarea colectivitãþii în cauzã, ca
un grup ºtiinþific recunoscut, caracterizat prin
coeziune, stimulare reciprocã ºi emulaþie.
În vederea implementãrii unor asemenea
scopuri ºi valori formativ-umaniste, deschise
spre viitor, managementul în învãþãmântul
superior presupune o autoperfecþionare atât
individualã, cât mai ales instituþionalã,
organizaþional-comunicaþionalã.
Transformãrile presante în viaþa universitarã
nu se realizeazã de la sine; de asemenea, nu
se impun decât foarte dificil, de sus în jos,
în condiþiile autonomiei universitare ºi ale
amplificãrii descentralizãrii deciziilor.
Pentru a deveni forme instituþionale active
ºi eficiente, universitãþile ºi catedrele
universitare trebuie  solidar  sã
experimenteze o schimbare a modului cum
comunicã ºi sunt organizate, cum rãspund la
cererea internã ºi externã.
În actuala perioadã de schimbãri ample ºi
rapide, calea managerialã cea mai adecvatã
este ghidatã de opþiunea de a te afla în frunte,
de a modela natura cererii cu care te vei
confrunta, de a conduce ºi nu de a pluti în
derivã, dupã acelaºi B. Clark. El va mai
remarca ºi cum, pentru ridicarea la standardele
cerute de un management performant, într-o
universitate inovativã, deschisã curajos spre
mediul antreprenorial, deciziile ºi acþiunile
s-ar coagula în jurul a cinci nuclee
organizaþional-comunicaþionale, ºi anume: un
centru decizional restrâns, bine consolidat;
forme organizaþionale flexibile la periferia
activitãþilor instructiv-educative ºi de
cercetare; o bazã de finanþare mai diversificatã
ºi în extindere; un nucleu academic de cadre
didactice ºi de cercetare, bine stimulate;
edificarea unei culturi antreprenoriale
armonios integrate, presupunând formarea ºi
asimilarea de convingeri ºi valori în direcþia
competitivitãþii crescute ºi a succesului
instituþiei sau colectivului universitar
respectiv.
Acþionând din perspectiva acestor cinci
nuclee organizaþional-comunicaþionale,
corelate strâns între ele, cresc ºansele de
modernizare ºi de succes în învãþãmântul
universitar. În centrul decizional puternic,
amintit, se accentueazã autoritatea ierarhicã;
ºefii de catedre sau de departamente de
cercetare sunt subordonaþi decanului, iar
decanul rectorului, impunându-se o creºtere
a rãspunderii indivizilor ºi grupurilor
didactice ºi administrative. Desfãºurarea
efectivã ºi eficientã a conducerii ºi
comunicãrii de zi cu zi va presupune o
împletire armonioasã a valorilor manageriale
cu valorile academice (acestea din urmã, mai
puþin dependente de succes rapid ºi de
randament imediat).
Împletirea celor douã tipuri de valori în
deciziile ce se impun a fi luate cu fermitate,

permite a se asigura o finanþare încruciºatã
a domeniilor ºi ciclurilor de studii ale
universitãþii, determinând ca programele
aducãtoare de venituri consistente sã le
susþinã pe cele mai puþin afirmate (de
exemplu, cicluri post-universitare, centre noi
de cercetare º.a.), care altfel ar fi sufocate 
deºi sunt necesare  din lipsa fondurilor
suficiente. Nu se va renunþa nici la domenii
academice ale învãþãmântului ºi cercetãrii
fundamentale (matematici, filosofie º.a.),
chiar dacã domeniile mai noi ºi cele mai în
vogã au o afluenþã mai mare ºi, respectiv,
venituri mai mari. Prin astfel de hotãrâri
raþionale ale centrului decizional se
preîntâmpinã dezechilibrele inerente
universitãþilor, aflate în interacþiune cu
fluctuaþiile rapide din societãþile postmoderne.
Se va urmãri, de asemenea, diversificarea
finanþãrii, cãutându-se noi surse  secundare,
terþiare  pentru sporirea veniturilor
necesare. La interfaþa cu mediul social tot
mai dinamic, cu creºterea cerinþelor de
reciclare a cadrelor, în contextul educaþiei
permanente, universitãþile ºi catedrele nu
trebuie sã ajungã la o recrutare mai puþin
selectivã a propriilor cadre din învãþãmânt
ºi cercetare; nu se va putea rãspunde tuturor
cererilor cu care sunt asaltate în domeniile
lor de activitate, din partea potenþialilor
studenþi, a firmelor industriale, a asociaþiilor
profesionale, ca ºi a autoritãþilor locale,
regionale, naþionale ºi chiar internaþionale.
Se vor realiza, inevitabil, o selecþie ºi o
specializare pe anumite domenii, ce
presupun aprofundãri, constituirea de centre
de excelenþã tocmai pe acestea.
În privinþa promovãrii culturii
antreprenoriale specifice managementului
universitar actual este esenþialã perfecþionarea
organizãrii ºi comunicãrii. Ideile
organizaþionale noi, pentru ca sã-ºi croiascã
drum, trebuie sã fie cunoscute de cât mai mulþi
agenþi din mediul universitar, sã fie corelate
cu alte idei ºi asumate apoi efectiv. Unul din
obiectivele importante ale comunicãrii în
domeniu este ca aceste idei noi, corelate între
ele, sã se exprime în structuri ºi procese, încât
sã devinã viabile, sã se menþinã. Ele devin
astfel convingeri ºi valori ale instituþiei ºi
alcãtuiesc, cu timpul, o nouã culturã
antreprenorialã. De la stadiul iniþial de idei
relativ simple, ele devin o perspectivã asupra
lumii, care se menþine, se autoimpune, oferind
o identitate unificatoare, respectiv, o culturã
transformatã implicând un simþ al luptei
istorice , o saga, o istorie a realizãrilor
instituþiei. Astfel, printr-o culturã
antreprenorialã asumatã, universitãþile ºi
catedrele universitare îºi vor redefini
destinaþia, misiunea lor, aºa încât sã dispunã
de mai multe cunoºtinþe pragmatice, legate
de viaþã, sã poatã trece mai flexibil, fãrã
dereglãri haotice, de la un program la altul
mai adecvat, creându-se, în cele din urmã, o
identitate ºi o specializare instituþionalã,
însoþite de mândria de a fi pãrtaº la aceste
rezultate remarcabile. Existã pericolul, în
cazul unor schimbãri haotice, ca formele
organizatorice universitare sã se extindã
arbitrar ºi excesiv, asumându-ºi tot mai multe
sarcini ºi obligaþii; astfel se submineazã
posibilitatea (ºi realitatea) de a constitui o
masã criticã adecvatã de resurse, de cadre
didactice ºi de studenþi, în fiecare dintre
departamente. Se impun decizii raþionale
dificile asupra dimensiunilor relative ale
ciclurilor de studii universitare ºi postuniversitare; de asemenea, asupra domeniilor
de cunoaºtere care trebuie stimulate, eventual
asupra celor ce s-ar cere a fi descurajate, iar
în fiecare domeniu se vor selecta specialitãþile
de perspectivã, ce se impun a fi promovate,
dar ºi cele ce pot fi, cel puþin temporar,
neabordate. Numai prin asemenea decizii ºi
forme de comunicare ale nucleului de
conducere consolidat (din universitate,
respectiv din catedre) învãþãmântul universitar
devine mai apt sã reacþioneze la întâlnirea cu
complexitatea, adesea generatoare ºi de
confuzie, de instabilitate în creºtere.
Cultura universitarã antreprenorialã,
implicând identitate ºi specializare, valori
moderne, dinamice asumate la nivel
instituþional, va crea o reputaþie de

competenþã, o legãturã simbolicã cu mediul,
în vederea atragerii de noi studenþi, noi cadre
didactice ºi noi fonduri. Va fi generatã o
identitate a instituþiei mai coerentã.
Facultãþile ºi catedrele vor fi oarecum mai
sigure de sine; grupurile academice mai
restrânse sau mai mari se întâlnesc în situaþii
comune, cu multe probleme comune, cu aliaþi
ºi inamici comuni, având nevoie de acþiuni
comune. Se redefineºte modul de a înþelege
problemele ºi prioritãþile instituþiei, astfel
încât colegialitatea ºi alegerile cu faþa spre
viitor (adesea dificile), sã nu se excludã, ci,
din contra, sã se susþinã reciproc.
 IMPLICAÞII ALE
COMPREHENSIUNII
ªI EXTENSIUNII COMUNICÃRII
ÎN CADRUL CATEDREI
UNIVERSITARE
Eficacitatea comunicãrii în activitatea
catedrei universitare este esenþial dependentã
de formarea ºi utilizarea adecvatã a unor
trãsãturi psihologice ºi cultural-spirituale
generatoare de competenþã comunicaþionalã,
mai ales la nivelul conducerii colectivului
de catedrã, dar ºi pentru fiecare membru al
acestuia, în parte. Astfel, este imperios
necesar ca atât cadrele didactice, cât mai ales
ºeful de catedrã sã posede capacitatea, chiar
mãiestria de a stabili relaþii multiple,
interpersonale cu oamenii apropiaþi ºi cu cei
din mediul social mai larg. Amintita
mãiestrie o putem explica printr-un ºir de
abilitãþi ºi însuºiri, ce trebuie puse în lucru
sistematic (ceea ce duce ºi la amplificarea
lor, ca o bazã a succesului formelor de
comunicare).
În acest sens este demnã de subliniat
capacitatea de a recunoaºte poziþia ºi statutul
interlocutorului, ceea ce permite a avea
atitudinea corespunzãtoare ºi a unui ton
adecvat în raport cu acesta. În actul
comunicãrii va intra o dimensiune
metacomunicaþionalã (ceea ce este valabil
pentru comunicarea umanã în genere),
anume prin controlarea bunei receptãri a
mesajului adresat interlocutorului; poate fi
vorba de unul sau de mai mulþi interlocutori
vizaþi simultan.
În legãturã cu acest din urmã aspect este
nevoie de a defini ºi utiliza cât mai precis
asemenea termeni precum: dialog, discuþie,
confruntare, conflict, negociere, consens,
argumentare raþionalã, dovadã, concesie,
convingere, ascultare reciprocã. O bunã
comunicare interpersonalã presupune, de
asemenea, capacitatea de a analiza
comportamentul ºi rezultatele participanþilor
la o activitate colectivã, cu explicitarea
intereselor ºi motivaþiilor acestora. Este
nevoie, apoi, de arta de a alege atitudinile
ºi conduita adecvate, optime, în multitudinea
de relaþii cu partenerii de discuþie. Ceea ce
presupune rãspunsuri convingãtoare la
obiecþiile îndreptãþite ale partenerilor; unele
obiecþii, pe baza unei bogate experienþe
anterioare, pot fi chiar anticipate ºi prevenite.
Eficacitatea comunicãrii mai implicã, cu
necesitate, un simþ cartezian al ordinii ºi
mãsurii, corelat cu capacitatea de a ierarhiza
prioritãþile proprii ºi pe acelea ale
partenerilor; de asemenea, de a ierarhiza
intenþiile partenerilor ºi de a se concentra
asupra cunoaºterii ºi valorilor urmãrite cu

precãdere a fi transmise, sugerând puternic
o anumitã direcþie doritã a discuþiei. De
exemplu, pot fi sugerate tocmai acele teme
de cercetare alese deja de conducerea
catedrei, când se discutã aprobarea planului
de cercetare ºtiinþificã în plenul catedrei. Din
arta bunei comunicãri nu pot lipsi
capacitatea de a înþelege ºi accepta, cel puþin
provizoriu, un anumit mediu cultural, politic
sau religios, diferit de acela propriu; apoi
disponibilitatea, maleabilitatea de a adapta
limbajul ºi strategiile de comunicare la
specificul auditorului, ca ºi capacitatea de a
crea unui interlocutor o dispoziþie
comunicaþionalã, prin a-l stimula sã se
exprime fãrã teamã, chiar cu plãcere.
Prin cumularea armonioasã a trãsãturilor
amintite, cel ce comunicã, în urma unor
cerinþe personale sau instituþionale, va putea
dobândi consideraþia ºi simpatia
interlocutorilor sãi, amplificându-se astfel
eficienþa comunicãrii ca ºi a metacomunicãrii.
Asemenea resurse de comunicare vor fi
puse în lucru cu succes în variatele reuniuni
formale ºi informale ale catedrei, în
schimburile de opinii, în analiza unor proiecte
sau situaþii deja parcurse, cu privire la procesul
de învãþãmânt ºi cercetare, la stãrile de spirit
ºi comportamentul studenþilor. Alte situaþii
semnificative de comunicare la nivelul
catedrei vor consta în organizarea de
evenimente precum: sesiuni de comunicãri
ºtiinþifice ale cadrelor didactice, ca ºi acelea
ale studenþilor, simpozioane dedicate
anumitor personalitãþi din domeniu, aniversãri
ale unor membri ai catedrei º.a. De asemenea,
stimularea tinerilor asistenþi, masteranzi ºi
doctoranzi din catedrã, prin informãri cu
privire la stadiul ºi perspectivele pregãtirii lor
profesionale, cu prezentarea unor recomandãri
ºi încurajãri pentru perfecþionarea activitãþii
lor, apoi participarea quasitotalitãþii
membrilor catedrei, sub coordonarea
conducerii acesteia, la realizarea de lucrãri
ºtiinþifice colective º.a. În cercurile ºtiinþifice
ºi în sesiunile de comunicãri ale studenþilor
de elitã se va promova spiritul de cercetare al
tinerilor, cu disponibilitãþi în acest sens. În
întâlnirile formale lunare (ºedinþe de catedrã)
se impune asigurarea informãrii prompte a
tuturor membrilor catedrei cu privire la ceea
ce este necesar a fi cunoscut, la nivelul
activitãþii didactice ºi de cercetare ºtiinþificã.
 PERFECÞIONAREA COMUNICÃRII
INSTITUÞIONALE ÎN INTERIORUL
CATEDREI UNIVERSITARE
Mai ales în relaþiile cu mediul social
exterior, catedra se constituie ca o instituþie
la scarã redusã, ce pune în lucru o serie de
capacitãþi de comunicare instituþionalã.
Calitatea înaltã a acestui tip de comunicare
este dependentã de o bunã cunoaºtere ºi
internalizare a unor legi, a unor norme
interne ale instituþiilor ierarhic superioare:
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, Rectoratul
Universitãþii, apoi Regulamentul activitãþii
studenþilor, ca ºi reglementãri ale activitãþii
cadrelor didactice, aprobate de Senat ºi de
Rectorat, norme ºi hotãrâri stabilite de
Decanat ºi de Consiliul profesoral al
Facultãþii.
Între competenþele instituþionale necesare
comunicãrii la acest nivel se remarcã unele
precum: capacitatea de a difuza informaþii prin

diverse mijloace (întâlniri formale ºi
informale, contacte cu instituþii media, cu
reviste de specialitate º.a.); apoi, capacitatea
de a alege mijloacele necesare organizãrii unei
manifestãri de promovare a respectivei
instituþii, ºi anume catedra universitarã. De
exemplu, sesiuni ºtiinþifice cu invitaþi din
exteriorul catedrei, revista de specialitate a
catedrei, a cãrei difuzare ºi în exterior trebuie
îmbunãtãþitã, invitarea unor instituþii-media
la evenimentele proprii, aniversãri ale catedrei
în vederea creãrii unei identitãþi ºi unui
prestigiu propriu ale catedrei.
Se mai pot adãuga alte asemenea cerinþe
ºi abilitãþi necesare comunicãrii la nivel
instituþional precum: capacitatea de a redacta
un referat, raport sau corespondenþã curentã;
apoi, capacitatea de a prezenta sintetic, la
cerere, activitatea pe un anumit interval de
timp. În relaþiile cu instituþii externe se vor
impune, pentru o bunã comunicare, cerinþa de
a identifica reprezentanþii acelor instituþii (ca
ºi publicaþiile eventuale ale acesteia), cu care
sã intrãm în contact, de a înþelege conþinutul
documentelor scrise, ce sunt primite de la alte
instituþii partenere, de a dialoga cordial ºi
instructiv cu reprezentanþii din exterior. În
legãturã cu formele ºi mai ales cu conþinutul
comunicãrii instituþiilor din învãþãmântul
universitar, cu mediul social exterior, sunt
demne de reþinut alte observaþii pertinente ºi
de profunzime ale lui Ortega y Gasset.
Remarcând marea forþã de influenþare pe
care o au instituþiile  media în lumea actualã,
gânditorul spaniol arãta cã viaþa publicã, ce
este cu adevãrat istoricã, are nevoie sã fie
îndrumatã, pentru a nu fi anonimã ºi oarbã.
În mãsura în care biserica ºi-a redus influenþa
asupra prezentului, iar statul,  dupã triumful
democraþiei nu o mai conduce, ci, din contrã,
el e guvernat de opinia publicã, viaþa publicã
ar rãmâne la discreþia presei. Se impune, de
aceea, o ierarhie a realitãþilor spirituale, pe
care universitatea este chematã, mai ales, sã
o propunã ºi nu doar presa. Presa va înþelege
din realitatea timpului prezent ceea ce pentru
moment stârneºte scandalul, fãrã sã aibã o
viziune de ansamblu, reducând actualul la
instantaneu ºi la zgomot mediatic. Astfel, în
conºtiinþa publicã, lumea va apãrea într-o
imagine întoarsã pe dos, iar ceea ce are
importanþã consistentã ºi durabilã va fi trecut
cu vederea. Europa umblã de câtva timp 
nota autorul invocat  cu capul în jos, ; ca
urmare a acestui imperiu imprevizibil al
presei . Universitatea trebuie (mai ales prin
catedre ºi prin activitatea publicã a cadrelor
didactice universitare) sã intervinã în
actualitate , tratând marile teme ale
prezentului din propriul ei punct de vedere,
cultural, profesional ºi ºtiinþific. Nefiind
doar o instituþie izolatã, dedicatã numai
studenþilor, universitatea va pãtrunde în
mijlocul vieþii, cu urgenþele ºi pasiunile ei,
ºi se va impune ca o forþã spiritualã
superioarã faþã de presã, reprezentând
seninãtatea faþã de frenezie, acuitatea
serioasã faþã de frivolitate ºi de prostie.
Nu putem sã nu precizãm cã tocmai unei
asemenea misiuni înalte, spiritualeducaþionale, care sã echilibreze climatul
actual, tulbure sub aspect axiologic, din þara
noastrã, rãspunde, între alte instituþii de
învãþãmânt superior, ºi Universitatea
Spiru Haret.

Argument în sprijinul respectãrii valorilor morale ale unei profesii
Lector univ. dr. Graþiela POPESCU
Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice
Problema consumului cultural produs de
mass-media are o importanþã specialã în
societatea actualã. Trecem rapid de la o lume
în care cultura se manifestã izolat, pe enclave,
la prezentul generalizãrii comunicaþiilor ºi a
interrelaþiilor, în care dominã factorii
interculturali. În acest context, trebuie sã ne
adaptãm instrumentele de interpretare ºi
analizã la noi fenomene, cum ar fi globalizarea
culturalã (înþeleasã printr-un termen deloc
peiorativ) de intensificare a legãturilor
economice, politice, culturale între naþiuni,
grupuri umane. Este un fenomen abordabil
geopolitic ºi economic. În ce priveºte studiile
culturale, un nou domeniu de investigare,
denumit prin sintagme diverse  media
anthropology, anthropology of mass-media,
mass communication anthropology,
anthropology of culture and media, prinde
contur: antropologia mass-media, disciplina
care are ca obiect de cercetare aceastã formã
specificã de creaþie culturalã, mass-media .
Cunoaºterea ºi capacitatea de interpretare/
analizã a produsului cultural promovat de
mass-media, dinamica sa economicã ºi
socialã, importanþa unei metode critice
aplicate mass-media. Cu alte cuvinte,
promovarea calitativã, axiologicã a produsului
cultural în media, o problemã ce þine de natura
eticã sau de deontologia profesionalã.
DEONTOLOGIA
JURNALISTICÃ
Despre deontologie jurnalisticã nu se
poate vorbi strict, neutru, neimplicat, situândune sentenþios pe poziþiile jurisprudenþei, ale
legiuitorilor. Considerãm deontologia
jurnalisticã o disciplinã formatoare, interactivã,
necesar diversificatã de pe poziþiile cunoaºterii

istorice, politologice, sociologice, nu în ultimul
rând, lingvistice.
Multidisciplinaritatea este un imperativ
al contemporaneitãþii!
Stabilirea reperelor etice ale meseriei de
jurnalist în contextul societãþii contemporane,
necesitatea argumentãrii unei paradigme
profesionale, prezentarea codurilor
deontologice, studiul comparat al
reglementãrilor interne ºi internaþionale,
studiul jurisprudenþei româneºti în legãturã
cu libertãþile ºi obligaþiile presei, mass-media
în general, studiul jurisprudenþei Curþii
Europene a Drepturilor Omului, sunt câteva
din temele de studiu.
Teoretizãm, astfel, diferenþele, dar ºi
complementaritatea
între
normele
deontologice, reperele morale ale profesiunii
ºi jurisprudenþa, legislaþia în domeniu.
Stabilind nevoia de coduri etice la nivelul
informaþiei mediatice, argumentãm, în fapt,
moralitatea informãrii în demersul jurnalistic,
prin selecþia unor fapte de interes public.
Definirea comunicãrii media ca imanentã
spaþiului public este un argument democratic.
Democraþia (statul de drept) presupune
dezbateri, mereu actuale, între reglementare
(legislaþie) ºi autoreglementare (deontologie).
Spre exemplu, luarea în consideraþie a unor
teorii despre: necesitatea principiilor etice,
formative în presã, libertatea de conºtiinþã,
libertatea presei ºi respectul faþã de adevãr,
responsabilitatea jurnalistului faþã de societate
ºi faþã de cetãþean, violenþa limbajului
mediatic, tentaþia senzaþionalului în
redactarea ºtirilor º.a.m.d.
Analiza principiilor etice ale profesiunii
este completatã de prezentarea cadrului
legislativ în vigoare, intern ºi internaþional,

spre exemplu: tratatele internaþionale privind
drepturile omului, articolele din Constituþie
referitoare la libertatea conºtiinþei, libertatea
de exprimare sau libertatea de informaþie.

LIPSA DE PROFESIONALISM
SAU LIPSA DE DEONTOLOGIE?!
Nu se poate stabili cu uºurinþã unde este
graniþa între lipsa de profesionalism ºi lipsa
de deontologie jurnalisticã în mass-media
de azi. Vinovate de practici abuzive sau
scandaluri interminabile, mass-media
contemporane (în mare parte, vorbim de
tendinþe generale), îºi declinã uºor
responsabilitatea moralã sau valoricã, dupã
caz, în favoarea obsesiei pentru profit,
audienþã etc., devenind victime ale propriei
incompetenþe sau mediocritãþi.
Sã încercam o radiografie a limitelor
mass-media, în sectorul divertismentului,
apoi al informaþiei, în speranþa cultivãrii, la
nivelul actualei generaþii de studenþi la
Jurnalism, a unei metode de analizã criticã
a acestui fenomen social, ce nu are alt scop
decât a oferi remedii posibile (împotriva
vulgaritãþii mediatice, a stereotipiilor, rupte
de viaþa realã a cetãþeanului, a divertismentului
sau spectacolului generalizat pe post de
informaþii naþionale º.a.m.d.).
a. Limite  în sectorul divertismentului
Lipsa de profesionalism  multe canale
mediatice (aºa-numitele posturi comerciale,
ziarele de scandal etc.) sunt acuzate de
mediocritate esteticã, vid intelectual, în fapt,
lipsa de atenþie pentru cultivarea gândirii sau
educaþiei. Mai mult, mass-media dau dovadã
de mediocritate moralã, promovând falsele
mitologii (pseudo-miturile) ale consumismului,
gloriei facile, banilor câºtigaþi din remedii
miraculoase sau întâmplãri de basm,
semnelor exterioare de bogãþie.
Astfel, divertismentul mediatic ºi
publicitatea manipuleazã utilizatorul,

suscitând în el insatisfacþia ºi chiar apatia.
Personajele sunt prezentate la televiziune
stereotip, nu rareori maniheist (bun/rau),
rasist. Violenþa mediaticã induce violenþa
realã, aratã nenumãrate studii. Asta nu
descurajeazã brutalitatea, dominanþa ºocului
(mai ales vizual), în mai toate programele
tv, de la ficþiune (film) la desene animate,
dar ºi în jurnalele de ºtiri.
Ceea ce i se oferã consumatorului,
viziunea asupra lumii este simplistã ºi falsã
totodatã, o realitate cosmetizatã, ambalatã
spre vânzare unui public-þintã vãzut falsomogen, redus, prospectat altfel decât e în
realitate; cãruia i se servesc reþete facile
de succes!
b. Dar încã mai gravã este situaþia în
sectorul informaþiei.
Realitatea mediaticã este deformatã ca
într-un joc de oglinzi paralele, înfãþiºatã mai
brutal ºi abject decât în realitate.
Unul dintre reproºurile fãcute în zilele
noastre televiziunii este cã nu diferenþiazã
clar realitatea de ficþiune.
În deplinã confuzie a genurilor
jurnalistice de informare, versus comentariu,
aproape divertisment, se pot situa multe din
jurnalele româneºti de ºtiri tv. Prezentatorul
dã tonul, reporterii de teren îl completeazã
melodramatic (ºi uneori agramat sau confuz),
furnizând o mulþime de informaþii
preþioase de la locul faptei, deseori ºocante,
urmãrind, evident, senzaþionalul.
O exprimare de neprofesionist ºi, în
absenþa unei minima moralia, contrazicând
deontologia profesionalã.
ªtirile trebuie sã fie de larg interes public,
informaþia sã fie verificatã, sã nu se
prelucreze zvonuri (ceea ce, într-o societate
civilizatã, ar atrage de la sine retragerea
legitimaþiei de jurnalist).
ªtirile trebuie redactate într-un limbaj
care reclamã urmãtoarele calitãþi: precizia,

claritatea, concizia, veridicitatea,
inteligibilitatea.
Într-o veselã confuzie, ºtirea îºi pierde
valoarea de informare rapidã, concisã ºi
devine relatare, relatarea îºi pierde valoarea
obiectivã, imparþialã ºi devine comentariu,
ºi exemplele pot continua.
Incompetenþa dublatã de reaua-voinþã (a
se citi lipsa de profesionalism plus lipsa de
deontologie) pot declanºa confuzia unui
întreg sistem de valori, a cãrui inutilitate o
ºi clameazã unii drept primatul audienþei,
de orice tip ºi în orice condiþii.
E nevoie de o realã dezbatere pe marginea
statutului jurnalistului ºi a rolului presei în
societatea contemporanã. Asistãm la formarea
unei generaþii de tineri jurnaliºti, profesioniºti,
mai puþin dornici sã devinã vedete mediatice,
mai responsabili ºi mai conºtienþi cã forþa
presei stã în obiectivitatea ºi veridicitatea
argumentelor invocate, nu în numãrul de
apariþii televizate. Misiunea ºi funcþia
jurnalistului român sunt de cele mai multe ori
nereglementate explicit.
ESTE JURNALISTUL
UN COMUNICATOR?
Funcþia primordialã de comunicator a
jurnalistului este trecutã pe al doilea plan, din
cauza accentuãrii funcþiei mitice sau ritualice
a presei, uzând de tipare discursive, insistând
asupra unui model (arhetip), ºi nu
comunicãrii de fapte reale, informaþii care lear putea schimba cititorilor/ publicului receptor
viaþa. Astfel, funcþia primordialã a
jurnalismului, aceea de a se afla în slujba
societãþii este ignoratã! Acest mod de a privi
rolul presei, prin abandonul funcþiilor de
facilitare a integrãrii/ coeziunii sociale,
afecteazã nu numai partea formalã (excesiv
metaforizatã, pasional-subiectivã, de
interpretare), dar ºi partea de conþinut, de fond.
Din aceastã lume mediaticã lipsesc principalele

instrumente ale jurnalismului modern. Printre
ele se numãrã atât verificarea informaþiilor, dar
ºi lipsa de echilibrare a vocilor din articole, pe
un model pro-contra. Stilul articolelor este de
opinie ºi prezumþie, relativ la ceea ce simte
autorul faþã de faptul în discuþie. Departe de
un stil obiectiv, impersonal, neimplicat,
echidistant. Jurnalistul român transmite o ºtire
profetic, cu conºtiinþa cã a descoperit sau cã
deþine adevãrul, etern valabil. ªtirea reprezintã
doar o confirmare a realitãþii, nu o descoperire,
iar statutul sãu de gen jurnalistic obiectiv, de
informare (nu comentariu) este stipulat în toate
manualele de jurnalism. Ethosul jurnalistului
român (ca tendinþã generalã) este poetic ºi
profetic, departe de portretul specialistului
occidental, care este  folosind termenul lansat
de Max Weber  un birocrat, adicã un
profesionist.
În termenii unei comparaþii (inegale),
gazetarul occidental, un profesionist, birocrat
aproape, maestru în selecþia ºi difuzarea
informaþiei, este diferit structural de vipurile autohtone, care profereazã rolul
oracular (ºtiu ºi anticipeazã tot) ori de
categoria analistului politic.
Sigur cã, o reevaluare a valorilor, o
mutaþie a valorilor estetice, cum ar fi spus
Eugen Lovinescu, þine de chiar evoluþia
culturii româneºti în contextul socio-politic
de dupã 90.
Din pãcate, asistãm nu la actualizarea
mentalitãþilor culturale, conform noilor
sensibilitãþi ale epocii, ci la un reglaj cultural
supus mecanismelor economiei de piaþã.
În consecinþã, dezvoltarea unei metode
critice de analizã a mass-media devine un
instrument necesar pentru cetãþean, prin
dezvoltarea capacitãþilor de înþelegere a
mecanismelor manipulãrii media sau de
selecþie din vasta ofertã mediaticã. Promovarea
calitativã, axiologicã, a produsului cultural în
media poate servi deontologiei jurnalistice.
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Cuvânt arghezian de pace
Mai puþin cunoscutã, pusã în evidenþã, concepþia arghezianã ºi valenþele ei
eterne cu privire la pacifism, dobândesc parcã mai mult ca oricând o actualitate
dramaticã. ªi asocierea ei cu ideea modernã de pace, cu un veritabil parteneriat
întru ocrotirea liniºtii oamenilor pe aceastã Planetã bântuitã de violenþã, zguduitã
de sinistrul zgomot al armelor, are o anumitã percutanþã.
Celor mai mulþi dintre noi le lipsesc toate fidelitãþile ºi cea pentru ideea care
le-a plãcut cel mai mult  susþinea T. Arghezi. Ataºamentul ºi loialitatea faþã de
o convingere îi inspira un mare ºi fervent respect, considerând cã nu cunoaºte o
mai mare pildã culturalã. Oamenii politici nu cred în ideile afiºate ºi nici în idei
ascunse  afirma marele scriitor. Artiºtii nu cred în meºteºugul lor ºi cea mai
bunã aproximaþie a credinþelor o dau singura ipocrizie ºi singura simplicitate.
În pledoaria arghezianã pentru pace nu lipsesc accentele critice, sarcastice,
atât de proprii universului spiritual arghezian. Preferinþa adversarilor glumeþi ai
ideii, de a-ºi scoate argumentele din viaþa animalelor, care se mãnâncã mare pe
mic, aratã cã gândirea se bucurã ºi se fãleºte cu originile ei cele mai de jos 
considera Arghezi. Nu ºtiu sigur dacã înþepãtura suliþii sutaºului care a impus
trupul rãstignit este simbolicã, dar sângele a þâºnit, cum curge ºi azi, exact din punctul care desparte Dobitocul de
Profet.
Imaginea maladiilor rãzboaielor, atât de grave ºi de devastatoare, cu consecinþe binecunoscute asupra umanitãþii,
îl determinã pe marele scriitor sã-ºi expunã, cu pana sa mãiastrã, în termeni mai tranºanþi, pãrerea. M-am împotrivit
rãzboiului când s-a iscat rãzboi. Rãzboiul din urmã a dus la situaþia extrem de grea din timpurile noastre, pe care, între
patru ochi, toatã lumea o recunoaºte în cazualitatea ei, dar cu care toatã lumea se laudã în presã ºi oratorie. Dacã nu
mã înºel, pacifismul are sensul de-a evita din rãsputeri ºi rãzboiul legitim. ªi, asta, evident, nu pentru pielea noastrã,
care nu face mai mult decât o piele, dar pentru o civilizaþie ºi o culturã, unicul scop tangibil, ni se pare, al vieþii în
societate organizatã  ºi pentru sute de mii de oameni cu drepturi la viaþã, egale cu drepturile acelor oameni de
barometrie, însãrcinaþi de un portofoliu sã monopolizeze toatã sensibilitatea atmosfericã a unui sentiment, în pofida
unui popor întreg.
Ce finã ºi revelatoare introspecþie asupra ideii de pace ºi cât de lucide reconfortante sunt adevãrurile argheziene!

Tradiþii

În octombrie

Adela DEAC

Pentru cã în aceastã lunã începe sã cadã bruma, în
tradiþia popularã, lunii octombrie i se spune brumãrel.
În aceastã perioadã încep pregãtirile pentru iarnã,
þãranii fiind preocupaþi, în special, de treburile gospodãriei.
Este de asemenea perioada propice însãmânþãrilor de
toamnã, curãþatului grãdinilor ºi livezilor.
Prima sãptãmânã a lui Brumãrel, conform referentei
Maria Golban, se cheamã Sãptãmâna lui Procoavã,
dupã numele sfântului care acoperã ogoarele cu zãpadã,
pentru ca pãmântul sa aibã destulã apã când se
desprimãvãreazã, holdele sã aibã spic bogat ºi grãdinile
sã fie rodnice. Sãptãmâna a doua este Sãptãmâna
Satului, cea în care preocupãrile sunt pentru gospodãrie.
Cea de-a treia sãptãmânã este numitã Sãptãmâna
Lucinului, de la numele zeului protector al lupilor.
Ultima sãptãmâna a lunii poartã numele Sãptãmâna
Sâmedrului ºi este sãptãmâna în care se sãrbãtoreºte
Sfântul Mucenic Dimitrie  Sâmedru.
Se spune cã:
 anul care urmeazã va fi roditor dacã frunzele
pomilor se îngãlbenesc ºi cad în octombrie;
 va fi vânt puternic în decembrie dacã plouã mult în
octombrie;
 va fi timp frumos în ianuarie dacã e multã brumã
sau chiar zãpadã în brumãrel;
 dacã în noaptea de Sâmedru oile se culcã grãmadã,
în ciopor, va fi iarnã grea, iar dacã oile dorm rãsfirate,
se aºteptã o iarnã blândã;
 dacã nucii ºi gutuii sunt încãrcaþi, e semn de iarnã grea.

Analizând contextul internaþional
al crizei cehoslovace, academicianul
Florin Constantiniu a avut în vedere
mai ales poziþiile SUA ºi Franþei, a
precizat cã au fost exprimate puþine
voci în favoarea Cehoslovaciei, dar
cuvântarea lui Nicolae Ceauºescu din
21 august a exprimat voinþa poporului
român de solidaritate cu Cehoslovacia
ºi încercãrile de a se diminua sau
anula importanþa acestui moment
reprezintã un atentat la adevãrul
istoric.
Dacã idealurile generaþiilor de
atunci n-au fost împlinite, ziua de 21
august 1968 însemnând sfârºitul
Primãverii de la Praga, punându-se
capãt încercãrii de a se crea o formã,
o alternativã de socialism, experienþa
dobânditã prin eºuarea tentativei de
împãcare a comunismului cu
democraþia a fost fructificatã, peste
20 de ani, când noua ºansã istoricã a
gãsit societatea cehã, ºi nu numai, mai
maturã ºi mai pregãtitã pentru
schimbãri fundamentale, odatã cu
prãbuºirea regimurilor comuniste.

1 Octombrie: Sf. Procoavã Sf. Procoavã este cel
care acoperã pãmântul cu zãpadã.
ªtiind cã sunt mai plãcute flãcãilor dacã au pãrul bogat
ºi lung, fetele se roagã Sfântului Procoavã sã le dãruiascã
aceastã nepreþuitã podoabã.
14 Octombrie: Sf. Paraschiva
Aceastã zi marcheazã începutul pregãtirii turmelor
pentru iernat, dar ºi deschiderea unor târguri specifice
produselor pastorale.
Sf. Paraschiva se þine prin post ºi rugãciune.
În aceastã sãrbãtoare nu se lucreazã, în caz contrar,
existând pericolul apariþiei unor boli.
18 Octombrie: Lucinul (Sf. Luca)
Þãranii respectã aceastã sãrbãtoare pentru ca Sf. Luca
sã-i fereascã de lupi.

Patru decenii de la Primãvara
de la Praga
 O ºansã istoricã pierdutã 

În memoria istoriei, 21 august
1968 reprezintã ziua în care tancurile
armatelor Tratatului de la Varºovia au
zdrobit cu brutalitate trupul firav al
reformelor democrate abia declanºate
în Cehoslovacia, înfiorând întreaga
lume. Gestul de solidaritate cu
popoarele ceh ºi slovac a miilor de
români, care ºi-au exprimat prin
ample ºi emoþionante manifestãri
dezacordul faþã de lovitura cruntã datã
idealurilor de libertate ºi democraþie
ale generaþiilor de atunci, România
neparticipând la invazia sovieticã,
reverbereazã ºi acum.
Pentru a marca scurgerea a 40 de
ani de la acest eveniment, în aula
Academiei Române, a avut loc o
Conferinþã internaþionalã organizatã
de Institutul Naþional pentru Studiul
Totalitarismului al Academiei
Române, Ambasada Republicii Cehe
de la Bucureºti, Ambasada Republicii
Slovace, Centrul ceh de la Bucureºti
ºi Fundaþia Europeanã Titulescu, cu
sprijinul Autoritãþii Naþionale pentru
Cercetare ªtiinþificã.
La dezbatere au participat
remarcabili academicieni ºi
prestigioºi istorici, care au abordat

nuanþat un registru tematic complex,
dintr-o altã perspectivã, inclusiv a
actului de curaj al României, de
solidaritate ºi simpatie cu popoarele
ceh ºi slovac.
În acest context, s-a apreciat faptul
cã Primãvara de la Praga ar fi trebuit
sã rãmânã în istorie, înscriindu-se ca
un moment de cotiturã. Nu a fost sã
fie aºa , ci ziua de 21 august a fost o
loviturã datã speranþelor  remarca
academicianul Dan Berindei,
vicepreºedinte al Academiei Române.
În comunicarea ºtiinþificã susþinutã
de prof. univ. dr. Adrian Nãstase au
fost puse în evidenþã consecinþele
dramatice ale invaziei armate din
august 1968, încãlcarea principiilor ºi
normelor dreptului internaþional în
relaþiile dintre statele membre ale
comunitãþii statelor socialiste,
pericolul ocupãrii militare a României
de trupele Tratatului de la Varºovia,
poziþia marilor capitale occidentale,
care s-au rezumat doar la a condamna
moral, cu abilitate diplomaticã, invazia
din Cehoslovacia. A trece prea repede
sau indiferent peste o asemenea clipã
ar fi nu doar nedrept, ci ºi periculos 
a apreciat autorul acestei comunicãri.

Adela DEAC

Acord bilateral în educaþie
ºi cercetare
Mircea ITU
Prof. univ. dr. Danie du Plessis conduce Departamentul de ªtiinþe ale Comunicãrii
în cea mai prestigioasã universitate din Africa de Sud, din Africa în general, UNISA
(University of South Africa). A absolvit ciclul de licenþã ºi masteratul la North West
University, iar doctoratul la University of South Africa, unde predã relaþii publice,
publicitate, comunicare organizaþionalã, marketing ºi comunicare, eticã mass-media
ºi comunicare interculturalã. Pe lângã predare ºi cercetare, prof. du Plessis coordoneazã
mai multe disertaþii de masterat ºi teze de doctorat. La început a lucrat ca jurnalist la
revista studenþeascã a universitãþii, activând apoi în domeniul relaþiilor publice la
Saambou Bank, înainte de a urma o carierã universitarã. A publicat mai multe cãrþi,
între care ºi Introduction to public relations and advertising (Introducere în relaþiile
publice ºi publicitate), Cape Town, 2000. A participat la mai multe simpozioane
internaþionale, între care ºi acela despre predarea relaþiilor publice ºi învãþãmântul la
distanþã, desfãºurat la Bergen, în Norvegia ºi cel despre raportul dintre minoritãþile
religioase ºi majoritate, ce a avut loc în Atlanta, SUA.
Aflat în România la Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice, din
cadrul Universitãþii Spiru Haret, prof. univ. dr. Danie du Plessis a conferenþiat cadrelor
didactice, studenþilor ºi masteranzilor despre teoria cizmarului, valoarea ºtirilor ºi
relaþiile publice. A vizitat facultatea, universitatea, redacþia revistei Opinia naþionalã,
studiouri ale Televiziunii România de Mâine ºi ale Radio România de Mâine.

În urma discuþiilor purtate cu
conducerea Facultãþii de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice, s-a
convenit cu profesorul Danie Du
Plessis realizarea unui proiect comun
de cercetare ºtiinþificã, în care sã fie
implicate cadre didactice ºi
masteranzi de la Facultatea de
Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii
Publice. Cele trei arii de dezvoltare a
proiectului de cercetare ºtiinþificã
USH-UNISA în domeniul ºtiinþelor
comunicãrii sunt urmãtoarele:
1. Identity (Identitatea)
2. Audience Research in Media
Studies (Cercetare cu privire la opinia
publicã în studiile mass-media)
3. Professionalisation of Public
Relations (Profesionalismul în
relaþiile publice).
Alte teme avute în vedere vizeazã
transformãri în mass-media ºi

implicaþii ale lor în societate, precum
ºi interactivitatea în educaþie ºi în
mass-media, comunicarea internã (în
organizaþii) ºi comunicarea
interpersonalã, comunicarea verbalã
ºi nonverbalã, comunicarea
interculturalã ºi interreligioasã.
Un acord comun de colaborare va
fi alcãtuit de profesorul du Plessis, va
fi analizat ºi supus aprobãrii de cãtre
autoritãþile instituþiei sale, dupã care
va fi trimis la Universitatea Spiru
Haret spre analizã ºi aprobare din
partea conducerii universitãþii
noastre. Acest acord internaþional va
fi concretizat pe mai multe paliere:
1. proiecte de cercetare, publicaþii,
cercetare comparativã, peer-review,
numire în board-ul revistei;
2. mobilitãþi (cadre didactice ºi
studenþi);

3. resurse de învãþare ºi tehnologii
moderne de predare-învãþareevaluare;
4. teme date pentru studenþii de la
învãþãmântul la distanþã, consultaþii
ºi comunicare interactivã cu studenþii;
5. schimb de credite pentru
studenþii din anul al III-lea, dupã un
model deja încheiat de Facultatea de
Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii
Publice cu Metropolitan College of
New York, precum ºi posibilitatea ca
ei sã urmeze un modul de educaþie
de la UNISA în forma online.
Totodatã, au fost studiate planurile
de învãþãmânt ale celor douã facultãþi
ºi au fost identificate multe materii
comune, remarcându-se mai ales
compatibilizarea lor cu planurile de
învãþãmânt ale celor mai valoroase
facultãþi de profil din Europa.

25 Octombrie: Ajunul lui Sânmedru (Moºii de
Toamnã)
Aceastã sãrbãtoare se þine, în primul rând, în cinstea
morþilor, pentru care se fac pomeni, femeile în vârstã
dãruind mere, nuci ºi colaci.
În unele zone se aprinde un foc mare, numit Focul
lui Sânmedru. Se spune despre tinerii care reuºesc sã
sarã peste acesta cã se vor cãsãtori în anul urmãtor.
Existã obiceiul ca, atunci când focul e aproape stins,
fiecare dintre cei prezenþi sã ia un cãrbune ºi sã-l arunce

în livada sa. Acesta este un gest cu rol apotropaic, pomii
fiind apãraþi de dãunãtori ºi roditori în anul care vine.
26 Octombrie: Sânmedru (Sf. Dumitru)
Aºa cum Sf. Gheorghe, cel care încuie iarna ºi
înfrunzeºte codrul, stãpâneºte prima parte a anului, Sf.
Dumitru încuie vara, desfrunzeºte codrul, este patronul
jumãtãþii friguroase.
Chiar ºi acum, pãstorii români serbeazã Anul Nou
Pastoral, la o lunã dupã echinocþiul de toamnã, diferit
de Anul Nou Agrar, care începe primãvara, odatã cu
germinarea seminþelor: Fiind legat de iernatul,
împerecheatul ºi gestatul oilor ºi caprelor ºi în funcþie
de ritmul vieþii acestor animale, Anul Pastoral este
împãrþit în douã anotimpuri egale: o iarnã fertilã între
26 octombrie  23 aprilie ºi o varã sterilã între 23 aprilie26 octombrie. (Ion Ghinoiu  Obiceiuri populare de
peste an).
Argumentele care sprijinã ipoteza cã Sâmedru a
funcþionat ca început de anotimp þin nu numai de
domeniul culturii populare, ci ºi de cel economic sfârºitul vãratului ºi începutul iernatului, încheierea
fermentaþiei vinului, ziua soroacelor - ºi biologic începutul ciclului de reproducþie a oilor ºi caprelor,
desfrunzitul codrului. (Ion Ghinoiu  Sãrbãtori ºi
obiceiuri româneºti).
În panteonul românesc, Sâmedru este un zeu
important, o divinitate agrarã, patron al pãstorilor ºi cel
care garanteazã soroacele. Acum este perioada în care
se încheie socotelile pentru înþelegerile fãcute în urmã
cu ºase luni.
Este interesantã în acest sens creaþia popularã 
credinþele, legendele, basmele existente, în care Sâmedru
este un om obiºnuit, într-o variantã fost pãstor care trãia
singur cu turma la munte, într-alta un pãzitor de vaci.
Cea mai interesantã însã este aceea care circulã în
judeþul Muscel, în care este reprezentat ca un bãrbat
frumos care peste zi are înfãþiºarea unui porc (simbolul
zoomorf pentru spiritul grâului) - de fapt legenda care
a inspirat Povestea porcului a lui Ion Creangã.
(Tudor Pamfile  Sãrbãtorile la români).
Conform unei vechi zicale româneºti: La Sângeorz
se încaierã câinii, la Sâmedru se bat stãpânii (la
Sângiorz se formeazã turmele cu noi pãstori ºi câini,
care, necunoscându-se, se bat între ei, iar la Sâmedru
expirã vechile învoieli, motiv de adãlmaº sau ceartã, dacã
acestea n-au fost respectate).
Etnograful C. Brãiloiu, despre cum trebuia sã fie
þinutã sãrbãtoarea Sâmedrului: Sãrbãtoreºte-l bine, nu
lucra deloc; încheie socotelile cu ciobanii care þi-au þinut
oile peste varã, cinstindu-i dupã obiceiul Rãscolului.
Sâmbãta, fiind Ziua Soroacelor, lichideazã toate celelalte
învoieli ºi încheie altele, cu adãlmaºuri ºi veselie - arvuna
te leagã, plata te scapã. Dar nu uita: cine-a luat pe datorie,
plãteºte de douã ori.
În vremurile strãvechi, Sâmedru a fost considerat, nu
doar început de anotimp, ci ºi început de an.
Conform calendarului celtic, popoarele din nordvestul Europei aveau anul împãrþit în iarnã ºi varã,
despãrþite prin douã hotare ale timpului: 1 mai ºi 1
noiembrie (Ziua Tuturor Sfinþilor).
Acceptând corespondenþa celor douã perechi de date,
din calendarul celtic ºi cel popular românesc, J.G. Frazer
afirma: dacã aceste termene au relativ puþinã
însemnãtate pentru agricultorul european, ele sunt
deosebit de importante pentru crescãtorul de vite cãci, la
apropierea verii, el îºi scoate vitele pe câmp sã pascã
iarba fragedã, iar când se apropie iarna le aduce înapoi,
în adãpostul ºi cãldura grajdurilor. În consecinþã, nu pare
lipsit de temei cã împãrþirea celticã a anului în douã
semestre, la începutul lunii mai ºi la începutul lunii
noiembrie, sã-ºi fi avut originea în vremurile când celþii
erau în primul rând un popor de pãstori, a cãrui hranã
depindea de cirezile sale, ºi, ca urmare, marile epoci ale
anului erau legate pentru el de momentul când vitele
ieºeau din gospodãrii la începutul verii ºi când se
întorceau din nou în grajduri, o datã cu sosirea iernii.
Chiar în Europa centralã, departe de regiunile ocupate
acum de celþi, se pot regãsi clar urmele unei împãrþiri
similare a anului.... (J. G. Frazer  Creanga de aur,
vol. V, Ed. Minerva, 1980).
Se pare cã un calendar cu început de an la sfârºitul
lunii octombrie a fost generat de aceeaºi ocupaþie
strãveche, creºterea animalelor: ipoteza conform cãreia
populaþia strãromâneascã, probabil ºi cea dacicã, a avut
în uz, asemãnãtor celþilor, un calendar cu început de an
toamna, celebrat în ziua în care se sãrbãtoreºte azi
Sâmedru, este confirmatã ºi de dansul ritual al pãstorilor
bãnãþeni, executat numai de douã ori pe an: la
împerecherea oilor, ºi dupã ºase luni, la alesul sau
formarea turmei. (Ion Ghinoiu  Sãrbãtori ºi
obiceiuri româneºti, Ed. Elion, 2004).

Constantin I. Moisil 1876  1958
La 20 octombrie se împlinesc 50 de ani de la dispariþia lui Constantin I.
Moisil, istoric, arheolog ºi numismat, considerat drept întemeietor al
numismaticii moderne din România.
S-a nãscut la 8 decembrie 1876, la Nãsãud, judeþul Bistriþa Nãsãud; a
absolvit cursurile secundare la Nãsãud, dupã care a urmat ªcoala Normalã
ºi Facultatea de Litere la Bucureºti. În 1924 a devenit doctor în istorie al
Universitãþii din Cluj.
A organizat, din anul 1910, Cabinetul Numismatic al Bibliotecii
Academiei Române, pe care l-a condus pânã la sfârºitul vieþii. În perioada
1933-1958 a fost preºedinte al Societãþii Numismatice Române. De
asemenea, a condus prima publicaþie româneascã de numismaticã
(Buletinul Societãþii Numismatice Române) ºi a înfiinþat revista Cronica
Numismaticã. Între 1923 ºi 1938 s-a aflat la conducerea Arhivelor Statului
din Bucureºti, de numele sãu legându-se reorganizarea acestei instituþii ºi
înfiinþarea ªcolii Superioare de Arhivisticã ºi Paleografie. În studiile sale
de numismaticã a abordat aspecte legate de numismatica anticã grecoromanã, fiind cel dintâi care a dat o clasificare a principalelor tipuri de
monede geto-dacice. A fost membru corespondent (7 iunie 1919) ºi membru
titular onorific (12 august 1948) al Academiei Române. S-a stins din viaþã
la 20 octombrie 1958.
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Programul Televiziunii România de Mâine
TVRM Educaþional
LUNI
20 octombrie 2008
06:00 Promo USH
06:10 Bucureºti, Bucureºti (r)
06:40 Cafe concert (r)
07:10 Un rãspuns pentru fiecare. Emisiune de Simona ªerban
07:30 Deutsche Welle (r)
07:50 Promo
08:00 Din culisele olimpiadelor (r)
08:30 Preluare TVRM Cultural
09:20 Promo
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
13:20 Promo
13:30 Film documentar: Supertehnologii
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Dorin Sarafoleanu la dispoziþia dvs.
14:58 Promo
15:00 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
15:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
17:20 Promo
17:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
19:20 Promo
19:30 Haretiºtii. Emisiune de Mugur Popovici
20:00 Apel telefonic. Emisiune de George Nicolau
21:00 Electorale în stil Caragiale. Emisiune de Viorel Popescu
21:30 Dialog, ºtiinþã, religie. Emisiune de Carmen Fulger
22:00 Film documentar: Body&Soul (ep. 2)
22:30 Film serial: A fost odatã ca niciodatã  Filipine (ep. 98)
23:15 Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
04:00 Ilinca Dumitrescu (r)
05:30 Societatea Spiru Haret (r)

MARÞI
21 octombrie 2008
06:00 Promo USH
06:10 Popasuri de suflet (r)
06:40 Întâlnire cu folclorul (r)
07:10 Promo
07:15 Comentariul zilei (r)
08:00 Haretiºtii (r)
08:30 Preluare TVRM Cultural
09:20 Promo
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
13:20 Promo
13:30 Film documentar: Supertehnologii
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Florin Tudose la dispoziþia dvs.
14:58 Promo
15:00 Din sãlile de concerte. Emisiune de Mihai Darie
15:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
17:20 Promo

17:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
19:20 Promo
19:30 Ani de liceu. Emisiune de Mugur Popovici
20:00 Electorale în stil Caragiale. Emisiune de Viorel Popescu
20:30 Bucureºti, Bucureºti. Emisiune de Simona ªerban
21:00 Academica  Istoria care doare. Emisiune de Mircea Dogaru
22:00 Popasuri de suflet. Emisiune de Violeta Screciu
22:30 Film serial: A fost odatã ca niciodatã  Filipine (ep. 99)
23:15 Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene (r)
04:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Constantin Dumitrache
la dispoziþia dvs (r)
05:00 Arta de a trãi (r)

MIERCURI
22 octombrie 2008
06:00 Promo USH
06:10 Electorale în stil Caragiale (r)
06:40 Din sãlile de concert (r)
07:10 Promo
07:15 Comentariul zilei (r)
08:00 Ani de liceu (r)
08:30 Preluare TVRM Cultural
09:20 Promo
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
13:20 Promo
13:30 Film documentar: Supertehnologii
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu la dispoziþia dvs.
14:58 Promo
15:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
15:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
17:20 Promo
17:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
19:20 Promo
19:30 Performeri în arenã. Emisiune de Mugur Popovici
20:00 Academica  Economia pentru cine? Emisiune de Ilie ªerbãnescu
21:00 Electorale în stil Caragiale. Emisiune de Viorel Popescu
21:30 Exclusiv pentru premianþi. Emisiune de Carmen Fulger
22:30 Film serial: A fost odatã ca niciodatã  Filipine (ep. 100)
23:15 Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene (r)
04:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Florin Tudose la dispoziþia dvs (r)
05:00 Agricultura ºi alimentaþia (r)

JOI
23 octombrie 2008
06:00 Promo USH
06:10 Electorale în stil Caragiale (r)
06:40 Din sãlile de concert (r)
07:10 Promo
07:15 Comentariul zilei (r)
08:00 Performeri în arenã (r)
08:30 Preluare TVRM Cultural
09:20 Promo

09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
13:20 Promo
13:30 Film documentar: Supertehnologii
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Andrei Firicã la dispoziþia dvs.
14:58 Promo
15:00 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
15:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
17:20 Promo
17:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
19:20 Promo
19:30 Top sport. Emisiune de Cristina Matei
20:00 Academica  Cãrþi ºi probleme. Emisiune de Mihai Ungheanu
21:00 Electorale în stil Caragiale. Emisiune de Viorel Popescu
21:30 Profil spiritual. Emisiune de Valeriu Râpeanu
22:30 Film serial: Familia dr. Kleist (Germania)
23:15 Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene (r)
04:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu la dispoziþia dvs (r)
05:00 Mioriþa (r)
05:30 Cronica scepticului (r)

VINERI
24 octombrie 2008
06:00 Promo USH
06:10 Electorale în stil Caragiale (r)
06:40 Întâlnire cu folclorul (r)
07:10 Promo
07:15 Comentariul zilei (r)
08:00 Top sport (r)
08:30 Preluare TVRM Cultural
09:20 Promo
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
13:20 Promo
13:30 Film documentar: Supertehnologii
14:00 Gazonul fierbinte. Emisiune de Mugur Popovici
14:58 Promo
15:00 Din sãlile de concerte. Emisiune de Mihai Darie
15:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
17:20 Promo
17:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
19:20 Promo
19:30 Din culisele olimpiadelor. Emisiune de Mugur Popovici
20:00 Apel telefonic. Emisiune de George Nicolau
21:00 Casã dulce româneascã. Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
22:00 Istorie ºi istorii. Emisiune de Mircea Dogaru
23:30 Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene (r)
04:00 Profil spiritual (r)
05:00 Ateneul artelor (r)

SÂMBÃTÃ
25 octombrie 2008

06:00 Promo USH
06:10 Electorale în stil Caragiale (r)
06:30 Casã dulce româneascã (r)
07:30 Popasuri de suflet (r)
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Cucu
09:00 Exclusiv pentru premianþi. Emisiune de Carmen Fulger (r)
10:00 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 Gheorghe Predilã
12:57 Promo
13:00 Academica  ªtiinþã. Emisiune de Alexandru Mironov
14:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte. Emisiune de Valeriu Marinescu
14:30 Adevãratele stele. Emisiune de Sorin Lupaºcu
15:58 Promo
16:00 Clubul diplomaþilor. Emisiune de Mihaela Mihailide
16:30 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
17:00 Idei în dialog. Emisiune de Corneliu Toader
18:30 Arta de a trãi. Emisiune de Mihaela Coveºanu
19:30 Am venit cu drag la voi. Emisiune de Georgel Nucã
21:30 Teatrul în fotoliul de acasã. Emisiune de Viorel Popescu
22:30 Film artistic românesc: Singurãtatea florilor (1975). Regia 
Mihai Constantinescu. În rolurile principale: Toma Caragiu, Colea
Rãutu, Radu Beligan. Un medic însingurat, egoist ºi orgolios,
primeºte, într-o zi, un buchet de flori care-l pune pe jar. Un modest
taximetrist, familist ºi coleg devotat, îl ajutã sã-l identifice pe
expeditor ºi sã se regãseascã pe sine.
00:00 Adevãratele stele (r)
01:30 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
02:30 Academica ªtiinþã (r)
03:30 Am venit cu drag la voi (r)
05:30 Clubul diplomaþilor (r)

DUMINICÃ
26 octombrie 2008

06:00 Promo USH
06:10 Cinepanorama (r)
06:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
07:00 Deutsche Welle. Emisiune de Diana Popescu
07:30 Deschide cartea ! Emisiune de Alexandru Mironov
08:00 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 Cum vã place. Emisiune de Violeta Screciu
13:00 Cronica scepticului. Emisiune de Cristian Român
13:30 Mioriþa  antologie de folclor tradiþional. Emisiune de Ioan Filip
14:00 Academica  Ateneul artelor. Emisiune de Mircea Micu
15:00 Toatã lumea pe gazon. Emisiune de Viorel Popescu
16:00 În cãutarea folk-ului pierdut. Emisiune de Maria Gheorghiu
17:00 Din instituþiile statului. Emisiune de George Nicolau
17:30 Dor de-acasã. Emisiune de divertisment. Realizator Puiu Stoicescu
19:30 Sub semnul muzelor. Emisiune de Vasi Cãrãbuþ
20:30 Societatea Spiru Haret. Emisiune de Ciprian Vasilescu
21:00 Contrapunct. Emisiune de George Marinescu
22:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
22:30 Film artistic: Jack London (SUA  1943). Regia  Alfred Santell
00:00 Dor de-acasã (r)
02:00 Cum vã place! (r)
03:00 Contrapunct (r)
04:00 Sub semnul muzelor (r)
05:00 Toatã lumea pe gazon (r)

TVRM Cultural
LUNI
20 octombrie 2008
06:00 Promo
06:30 Deutsche Welle (r)
07:00 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
07:30 Societatea Naþionalã (r)
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
08:20 Un poet, trei poeme (r)
08:30 Aplauze pentru haretiºti. Emisiune de Carmen Stoianov (r)
09:00 Clubul liceenilor. Emisiune de Vasi Cãrãbuþ (r)
10:00 ªtiinþã ºi spiritualitate. Emisiune de Alexandru Mironov (r)
11:00 Am venit cu drag la voi (r)
13:00 Academica  Cãrþi ºi probleme (r)
14:00 ªtiinþã ºi religie. Emisiune de Carmen Fulger
15:00 Arta documentarului. Emisiune de Daniel Paraschiv
16:00 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã. Emisiune de Ioan Filip
16:30 Mapamond cultural - film documentar
17:00 Amfitrion Corina. Emisiune de Corina Chiriac
18:00 Film serial: Familia doctorului Kleist  Germania (ep. 9)
19:00 Scena ca istorie. Emisiune de Violeta Screciu
20:00 Comorile oraºului. Emisiune de Cezar Lungu
20:30 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
21:00 Amfiteatru cultural: Cultura unei generaþii. Emisiune de Lucian Chiºu
22:20 Un poet, trei poeme. Emisiune de Lucia Mureºan
22:30 Film artistic românesc: Aurel Vlaicu (r)
00:00 Promo

MARÞI
21 octombrie 2008
06:00 Promo
06:30 Mapamond cultural (r)
07:00 Întâlnire cu folclorul (r)
07:30 Capcana timpului (r)
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
08:20 Un poet, trei poeme (r)
08:30 Film serial (r)
09:30 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã (r)
10:00 Amfitrion Corina (r)
11:00 Oameni care au fost, oameni care sunt (r)
12:00 Recital de muzicã popularã. Emisiune de Dumitru Cucu (r)
12:30 Gândeºti, deci existi (r)
13:00 Amfiteatru cultural  Cultura unei generaþii (r)
14:30 Tradiþii ºi obiceiuri (r)
15:00 Arta documentarului. Emisiune de Daniel Paraschiv
16:00 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã. Emisiune de Ioan Filip
16:30 Mapamond cultural  film documentar
17:00 Gândeºti deci exiºti. Emisiune de Irina Haideþ
17:30 România creºtinã. Emisiune de Mihail Diaconescu
18:00 Film serial: Familia doctorului Kleist  Germania (ep. 10)
19:00 Cultura corpului. Emisiune de M. Postolache
19:58 Promo
20:00 Nimic fãrã lege. Emisiune de Florin Fãiniº
20:30 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
21:00 Ferestrele memoriei
22:00 Muzicã clasicã. Emisiune de Mihai Darie
22:20 Un poet, trei poeme. Emisiune de Lucia Mureºan
22:30 Film artistic: Livada de mango  Filipine (r)
00:00 Promo

MIERCURI
22 octombrie 2008
06:00 Promo
06:30 Mapamond cultural - film documentar (r)

07:00 Întâlnire cu folclorul (r)
07:30 Muzicã clasicã (r)
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
08:20 Un poet, trei poeme (r)
08:30 Film serial (r)
09:30 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã (r)
10:00 Academica  Ateneul artelor (r)
11:00 Filmul ºi istoria (r)
11:30 Aplauze pentru haretiºti (r)
12:00 În cãutarea folk-ului pierdut (r)
13:00 Idei în dialog (r)
14:30 Comorile oraºului. Emisiune de Cezar Lungu (r)
14:58 Promo
15:00 Arta documentarului. Realizator Daniel Paraschiv
16:00 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã. Emisiune de Ion Filip
16:30 Mapamond cultural  film documentar
17:00 Amfitrion Corina. Emisiune de Corina Chiriac
18:00 Film serial: Familia doctorului Kleist  Germania (ep. 11)
19:00 Profil spiritual. Emisiune de Valeriu Râpeanu
20:00 Un actor ºi rolurile sale. Emisiune de Ion Bucheru
20:30 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
21:00 Echipele Gusti. Societatea româneascã încotro?
Emisiune de Florian Tãnãsescu
22:20 Un poet, trei poeme. Emisiune de Lucia Mureºan
22:30 Film artistic de artã: Povestea unei fete de la þarã Franþa
00:00 Promo

JOI
23 octombrie 2008
06:00 Promo
06:30 Mapamond cultural (r)
07:00 Întâlnire cu folclorul (r)
07:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
08:20 Un poet, trei poeme (r)
08:30 Film serial (r)
09:30 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã (r)
10:00 Amfitrion Corina (r)
11:00 Profil spiritual (r)
12:00 Cafè concert (r)
12:30 Unde ºi cine sunt absolvenþii (r)
13:00 Echipele Gusti. Societatea româneascã încotro? (r)
14:30 Mari concerte, mari interpreþi, mari regizori (r)
16:00 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã. Emisiune de Ion Filip
16:30 Mapamond cultural - film documentar
17:00 La hanul morãriþei. Emisiune de Dumitru Cucu
18:00 Film serial: Familia doctorului Kleist Germania (ep. 12)
19:00 Generaþia în teniºi. Emisiune de Nicolae Dan Fruntelatã
20:00 Românul, cetãþean european. Emisiune de Gh. Oniºoru
20:30 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
21:00 Amfiteatru cultural: Istorie ºi istorii
22:20 Un poem, trei poeme. Emisiune de Lucia Mureºan
22:30 Deutsche Welle. Emisiune de Diana Popescu
23:00 România creºtinã. Emisiune de Mihail Diaconescu
23:30 Promo

VINERI
24 octombrie 2008
06:00 Promo
06:30 Mapamond cultural (r)
07:00 Întâlnire cu folclorul (r)
07:30 Cafeneaua literarã (r)
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
08:20 Un poet, trei poeme

08:30 Film serial (r)
09:30 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã (r)
10:00 Film artistic de artã: Povestea unei fete de la þarã  Franþa (r)
11:30 Casa noastrã (r)
12:00 Exclusiv pentru premianþi (r)
13:00 Ferestrele memoriei (r)
14:00 Teleenciclopedia valorilor româneºti (r)
14:58 Promo
15:00 Teatru în fotoliul de acasã. Emisiune de Viorel Popescu
16:00 Generaþia în teniºi. Emisiune de Nicolae Dan Fruntelatã
17:00 Scena ca istorie. Emisiune de Violeta Screciu (r)
18:00 Ghici cine vine la Silvia. Emisiune de Silvia Dumitrescu
19:00 Oameni care au fost, oameni care sunt. Emisiune de Marina Roman
20:00 Universul cuvintelor. Emisiune de Alina Ardelean
20:30 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
21:00 Academica  Ateneul artelor. Emisiune de Mircea Micu
22:00 Muzicã clasicã. Emisiune de Mihai Darie
22:20 Un poet, trei poeme. Emisiune de Lucia Mureºan
22:30 Filmul ºi istoria. Emisiune de Eugen Atanasiu
23:00 Aplauze pentru haretiºti. Emisiune de Carmen Stoianov
23:30 Promo

SÂMBÃTÃ
25 octombrie 2008
06:00 Promo
06:30 Cafe concert (r)
07:00 Deutsche Welle (r)
07:30 Muzicã clasicã (r)
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
08:20 Un poet, trei poeme (r)
08:30 Lecturi din Caragiale (r)
09:00 Film pentru copii  opera comicã. Realizator Daniel Paraschiv
10:00 Universul cuvintelor. Emisiune de Alina Ardelean
10:30 Aplauze pentru haretiºti. Emisiune de Carmen Stoianov
11:00 La hanul morãriþei. Emisiune de Dumitru Cucu
11:57 Promo
12:00 Teatru in fotoliul de acasã. Emisiune de Viorel Popescu
13:00 Nimic fãrã lege. Emisiune de Florin Fãiniº
13:30 Casa noastrã.
14:00 Cine ºi unde ne sunt absolvenþii. Emisiune de Mugur Popovici
14:30 Muzica anilor ´80. Emisiune de Daniel Paraschiv
15:00 Amfiteatru cultural: Istorie ºi istorii (r)
16:30 Cafeneaua literarã. Emisiune de Dumitru Cucu
17:00 Exclusiv pentru premianþi. Emisiune de Carmen Fulger

Telefon:
444.20.85
Fax:
444.20.91

DUMINICÃ
26 octombrie 2008
06:00 Cu lãutarii dupã mine (r)
07:00 Ora de religie (r)
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
08:20 Un poet, trei poeme (r)
08:30 Tradiþii ºi obiceiuri (r)
09:00 ªtiinþã ºi spiritualitate. Emisiune de Alexandru Mironov
10:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte. Emisiune de Valeriu Marinescu
10:30 Un actor ºi rolurile sale. Emisiune de Ion Bucheru
11:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
11:30 Românul  cetãþean european
12:00 Ghici cine vine la Silvia. Emisiune de Silvia Dumitrescu
13:00 Deutsche Welle. Emisiune de Diana Popescu
13:30 Idei in dialog. Emisiune de Corneliu Toader
15:00 Societatea Naþionalã Spiru Haret
15:30 Mari concerte, mari interpreþi, mari regizori.
Emisiune de Daniel Paraschiv
17:00 În cãutarea folk-ului pierdut. Realizator Maria Gheorghiu
18:00 Teleenciclopedia valorilor româneºti
19:00 Am venit cu drag la voi. Emisiune de Georgel Nucã
21:00 Film artistic: Pik ºi Amadeus  Germania
22:20 Un poet, trei poeme. Emisiune de Lucia Mureºan
22:30 Capcana timpului. Emisiune de Mircea Itul
23:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
00:00 Promo
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18:00 Cultura corpului
19:00 Cu lãutarii dupã mine. Emisiune de Sorin Lupaºcu
20:00 Clubul liceenilor. Emisiune de Vasi Cãrãbuþ
21:00 Film artistic românesc: Buletin de Bucureºti (1982). Regia Virgil
Calotescu. În rolurile principale: Mircea Diaconu, Catrinel
Dumitrescu. Dupã absolvirea Facultãþii de Agronomie, Silvia
(Catrinel Dumitrescu) cautã sã obþinã un buletin de Bucureºti
care i-ar permite sã rãmânã în Capitalã. Ea se cãsãtoreºte formal
cu ºoferul de taxi Radu (Mircea Diaconu), care are buletin
de Bucureºti ºi mare nevoie de bani. Evident, urmeazã divorþul,
tot de formã. Numai cã lucrurile iau o întorsãturã prin idila realã
care se înfiripã între cei doi. Silvia primeºte repartiþie la o fermã
departe de Bucureºti. Filmul se încheie cu happy-end, în momentul
în care Radu, noul medic veterinar al satului, o întâlneºte iar pe Silvia.
22:20 Un poet, trei poeme. Emisiune de Lucia Mureºan
22:30 Academica  Cãrþi ºi probleme. Emisiune de Mihai Ungheanu
23:30 Promo
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OPINIA NAÞIONALÃ

Opinii

ISTORIA CA VIAÞÃ SPIRITUALÃ

Prof. univ. dr. Mircea ITU
Paradoxul fiinþei umane este a trãi în
istorie ºi a aspira la depãºirea ei. Condiþia
umanã este, aºadar, ambivalentã, prin
apartenenþa tragicã la timpul ºi istoria
cronologicã, pe de-o parte, ºi prin voinþa
de a evada din ele ºi speranþa de mântuire,
pe de alta. Îngrãdirile aduse de istoria
evenimenþialã, timpul linear, istoric ºi
condiþia umanã marcheazã dramatic viaþa
omului. Acesta cautã libertatea, nemurirea
ºi mântuirea, care se aflã dincolo de limitele
existenþei profane guvernate de istorie,
timp ºi destin. Prin existenþa noastrã
mundanã lãsãm impresia cã suntem
condamnaþi sã trãim într-o istorie
implacabilã. De aceea simþim nevoia de a
ne apãra împotriva vicisitudinilor acestei
istorii, de a cãuta cãi pentru a evada din
istoria profanã. Salvarea poate fi realizatã
prin simbol, mit, rituri ºi arhetipuri. Calea
este luminatã de o conºtiinþã religioasã
autenticã.
Mircea Eliade nu împãrtãºeºte
punctul de vedere al lui G. W. F. Hegel,
potrivit cãruia sensul salvãrii sinelui este
de a rãmâne în istorie ºi în existenþa
lumeascã. Astfel, filosoful român al
religiei propune o altã cale: salvarea
sinelui prin transcenderea timpului ºi a

istoriei. Martin Heidegger deplânge
soarta tragicã a omului ºi nu întrevede
nici o posibilitate de transcendere a
istoriei. Mircea Eliade se detaºeazã de
filosofia existenþialistã ºi, într-un spirit

optimist, gãseºte douã soluþii remarcabile
de a depãºi istoria profanã: creativitatea
ºi imaginaþia. Savantul român al religiilor
este preocupat de sensul istoriei ºi de
trecerea de la semnificaþia de
constrângere la cea de libertate, aºa cum
scoate în evidenþã Roberto Scagno.
Atunci când foloseºte expresiile sale
preferate: la terreur de lhistoire
(teroarea istoriei), la chute dans le Temps
et la roue des existences (cãderea în Timp
ºi roata existenþelor) ºi la sortie du temps
(ieºirea din timp), Mircea Eliade se referã
la istoria evenimenþialã ºi la timpul ca
duratã sau la istoria profanã (istoricism)
ºi la timpul profan (curgere). Abolirea
timpului ºi a istoriei se realizeazã prin
eterna reîntoarcere la istoria sacrã
primordialã întrupatã în mituri.
Mitologia se gãseºte la baza religiei.
Centralã în interpretarea mitului este
interpretarea istoriei. Mitul are un puternic
conþinut de adevãr, învãluit într-o poveste.
Istoria miticã înseamnã istorie sacrã ºi
se distinge de istoria profanã, temporalã,
ireversibilã. Datele mitice sunt, totuºi,
date istorice. Esenþa anistoricã a mitului
precede existenþa istoricã. Esenþa miticã
este atemporalã ºi oferã modele
exemplare pentru existenþa temporalã ºi
istoricã. Procesul mitizãrii este o
transfigurare a istoricului în transistoric,
un exemplu elocvent fiind mitizarea
personajelor istorice. Regenerarea
periodicã în societãþile arhaice se fãcea
prin repetiþie, prin anularea timpului ca
duratã ºi prin revalorizarea timpului ca
rotund, ciclic ºi cosmic. Pe de altã parte,
istoria profanã se clãdeºte pe sensul
opresiv ºi terifiant al timpului trecãtor,
ireversibil, vãzut ca duratã.
Este mai autentic pentru om a trãi în
termenii exemplaritãþii transcendente a
modelelor mitice ºi religioase,
transcendente,
atemporale
ºi
transistorice, decât a se identifica cu
dimensiunea temporalã ºi istoricistã a
existenþei profane. Astfel, experienþa
structurilor mitice, simbolice, anistorice
ale sacrului ne poate vindeca de teroarea
istoriei concrete ºi de anxietatea
existenþialã.
Nu doar istoria miticã este sacrã.
Iudaismul oferã un foarte interesant
model, regãsit ºi amplificat în creºtinism:
istoria vãzutã ca teofanie. Istoria nu mai
este privitã ca a) un ciclu mitic care se
repetã ad infinitum, ci ca b) o serie de
teofanii. Evenimentele vieþii omului sunt
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manifestãri ale lui Dumnezeu. În ceea ce
priveºte creºtinismul, adesea este
luminatã prezenþa lui Dumnezeu în
istorie. Dumitru Stãniloae exprimã
aceastã idee metaforic: Paºii lui
Dumnezeu calcã duduind magnific prin
întreaga istorie.

Se pot distinge trei semnificaþii ale
istoriei în înþelesul uzual al termenului:
a) istoria ca o cronicã (cronologia);
b) istoria pozitivistã ca evoluþie, care
neglijeazã intenþiile umane ºi sensurile
interne ºi c) istoria plenarã, care e
explanatorie ºi reprezintã o istorie care
conferã sens. Totodatã, se impune
trasarea diferenþei între istorie ºi
istoricism. Se impun, însã, aduse în
discuþie ºi alte dimensiuni ale istoriei.
Esenþiale sunt sacralitatea istoriei ºi
caracterul ei existenþial. De asemenea,
istoria ca memorie, conºtiinþã de sine ºi
trãire. Istoria personalã, subiectivã a fost
mereu ignoratã în folosul istoriei
colective. Experienþele religioase sunt
manifestate în istorie. Aceasta poate fi
vãzutã ca identicã, în cele din urmã, cu
trãirea spiritualã. În viziunea lui Lucian
Blaga, care propunea boicotul istoriei

Istoria presei româneºti nu poate fi
privitã ca un segment în sine, a cãrui
existenþã s-a desfãºurat paralel cu viaþa
societãþii, ci ca o componentã a acesteia.
Cu aceastã idee se deschide cea mai
recentã lucrare consacratã istoriei presei
la români, semnatã de criticul ºi istoricul
culturii, dr. Valeriu Râpeanu, publicatã cu
titlul O istorie a presei româneºti. De la
Mihail Kogãlniceanu la N. Iorga
(Bucureºti: Editura Fundaþiei România de
Mâine, 2008).
Existã mai multe scrieri ce acest subiect,
care au acoperit fie începuturile (Istoria
presei româneºti, de N. Iorga, 1922), fie alte
decenii (Istoria presei de Pamfil ªeicaru,
publicatã abia în 2007, mergând pânã în
perioada interbelicã, dar cuprinzând ºi date
despre presa mondialã), fie toatã duratã
(Presa în istoria modernã a românilor, de
Vasile Pasailã, 2004) cuprinzând ºi a doua
jumãtate a secolului XX, ºi un capitol despre
presa post-comunistã.
Cartea profesorului Valeriu Râpeanu
este altfel structuratã. Începuturile
modeste sunt trecute în revistã sintetic,
pânã la pagina 53 a volumului, dar ca
premise, ca o configurare a ceea ce avea
sã fie cultura ºi presa româneascã
modernã. Dupã o introducere-cadru (De
la <<istoria clipei>> la cãutarea
performanþelor) ºi capitolul Inceputuri, în
care istoricul descrie climatul în care a
apãrut ºi s-a dezvoltat presa româneascã,
cu componentele sale sociale, politice,
culturale ºi psiho-sociale, autorul începe
suita de studii care compun demersul sãu,
cu capitolul al III-lea, Mihail
Kogãlniceanu, ctitorul presei româneºti
moderne. Pe acesta îl considerã Valeriu
Râpeanu primul ziarist român în
adevãratul înþeles al cuvântului, el fiind
acela care întemeiazã la noi presa de idei,
presa care afirmã un program social,
moral, cultural în consonanþã cu evoluþia
Europei.
De altfel, ceea ce caracterizeazã ºi
singularizeazã perspectiva autorului asupra
istoriei presei este tocmai accentul pe
istoria ideilor, pe confruntãri, lupte ºi
polemici, pe doctrine politice ºi programe
sociale, cu substanþã culturalã ºi tensiune
intelectualã. Nu avem în faþã o desfãºurare
cronologicã ºi o abordare factologicã, aºa
cum se întâmplã într-o istorie
convenþionalã, ci o suitã de momentecheie, datorate personalitãþilor, care au
generat sau ilustrat curente ºi/sau procese,
care au fost mari conºtiinþe, reprezentative
pentru vremurile lor, care au formulat ºi
urmãrit consecvent principii, care au
inaugurat linii distincte în presa epocii lor.
Între aceºtia, de exemplu Mihail
Kogãlniceanu aduce, într-un climat de
încredere naivã ºi lipsitã de exigenþã în
presã ºi valorile culturale, primatul
spiritului critic, o concepþie clarã ºi
modernã despre realizarea unei publicaþii

prin modelul ilustru al satului românesc,
istoria trebuie revalorizatã ca act
spiritual. Lucian Blaga deosebea douã
modele de istorie: a) istoria inevitabilã,
care se produce fãrã voinþa omului ºi este
expresia puterii destinului ºi b) istoria
ca act spiritual, legatã de faptele ºi
conduita omului, expresie a voinþei
acestuia. Prima este o istorie exterioarã,
cea de-a doua fiind interioarã în raport
cu omul ºi viaþa sa. Viziunea despre
istorie ca act spiritual înseamnã ieºire
din lume ºi din istorie, act de desfacere
din contingenþele individualismului ºi
din mrejele lumii sensibile.
Istoria ajunge sã nu mai însemne
informare, ci formare. Ea nu se mai reduce
la o suitã de evenimente profane ca:
domnii, rãzboaie, crime ºi violenþã. Se
identificã sublim cu viaþa spiritualã a
omului. În istorie nu se va mai vorbi
exhaustiv numai de personalitãþi sumbre
ca: Alexandru cel Mare, Genghis-Khan,
Napoleon Bonaparte, Hitler sau Stalin, ci
ºi de personalitãþi luminoase ca: Buddha,
Moise, Iisus, Zarathustra sau Mahomed.
Intrarea Orientului în istorie este
celebratã de savanþi. Ea, însã, ar trebui
continuatã de o intrare a Occidentului în
transistorie sau într-o istorie spiritualã.
Devalorizarea istoriei profane se face fie
prin revalorizarea istoriei ca sacrã, ca
viaþã spiritualã (a), fie prin accesul în
transistorie (b). O altã metodã este
reîntoarcerea la anistorie (c), prezentã ºi
la istoricul italian al religiilor Ernesto de
Martino în conceptul deistorificãrii prin
mit ºi rit.
Bryan S. Rennie deosebeºte douã
clase: a) istoria ca evenimente
antecedente ºi b) istoria ca experinþã
trãitã, ºi evidenþiazã mai multe
semnificaþii ale istoriei:
1) experienþã personalã; 2) totalitate
a experienþelor umane; 3) succesiune
cronologicã a evenimentelor unice ºi
ireversibile din lumea exterioarã; 4)
descriere adecvatã a tot ceea ce a trecut
în decursul timpului; 5) ilustrare a acelor
evenimente care sunt considerate ca
determinante.
În hermeneutica istoriei se face o
interesantã distincþie între verticala
tradiþiei ce se aflã în complementaritate
cu orizontala contextului istoric. Emilio
Betti subliniazã necesitatea situãrii
istorice. Paul Ricur aratã cã nu trebuie
neglijatã legea contextului, care
ilustreazã condiþionarea istoricã. Însã, în

afara condiþionãrii istorice, existã ºi o
condiþionare transistoricã de care trebuie
þinut seama. Prezentul este integrat în
conceptul de înþelegere. Din interiorul
acestuia, el se raporteazã la trecut sau la
viitor. Principiul de urmat este sugerat de
Hans-Georg Gadamer prin expresia
Horizontverschmeltzung (fuziunea
orizonturilor). Preocuparea pentru
cunoaºterea trecutului izvorãºte din
dorinþa de a justifica prezentul prin
trecut, dupã opinia lui Thomas
OLaughlin. Joseph Fálaky Nágy
considerã cã aceastã cãutare pentru
reprezentãrile efective ale trecutului este
motivatã de dorinþa de a integra trecutul
în prezent. Nu este vorba numai de acest
aspect, ci de înþelegerea trecutului pentru
cunoaºterea prezentului, de procesul
continuitãþii în istorie, precum ºi de
cãutarea sensului ºi utilizarea
învãþãturilor trecutului pentru beneficiul
prezentului. De asemenea, în istorie
orientarea nu este doar spre trecut, ci ºi
spre viitor: Istoria nu trebuie doar sã
explice trecutul, ci ºi sã prevadã viitorul,
dupã cum susþine Edward Burnett Tylor.
Istoria este dinamicã. Ea nu se
cantoneazã într-un stadiu arhetipal, într-o
etapã arhaicã, ci se modificã, dar fãrã a
pierde ceea ce a acumulat. Istoria se
regenereazã neîncetat. Ea conþine o
posibilitate neîngrãditã de reactualizare ºi
creativitate. Semnificaþii noi apar în istorie
pe douã cãi: a) prin îmbogãþire sau progres
(sensul bun); b) prin degradare sau regres
(sensul rãu). Rudolf Bultmann arãta cã
scopul în înþelegerea istoriei ar fi
îmbinarea între fiinþa istoricã ºi conºtiinþa
istoricã, tradiþia jucând rolul de alter-ego.
Istoria nu este fixã, univocã ºi
totalitarã. Ea nu este un cod de legi, ci
expresia unor pãreri mai mult sau mai
puþin argumentate. Istoria este plurivocã
ºi polivalentã. Ea este deschisã
interpretãrii, care se face din mai multe
perspective: militarã, politicã,
economicã, socialã, psihologicã, artisticã
sau religioasã. Înþelegerea istoriei
presupune iniþierea omului într-o ordine
transistoricã, simbolicã, arhetipalã, sacrã
ºi spiritualã. Nu este vorba de o
devalorizare a istoriei, ci de o
revalorizare a istoriei prin raportarea ei
la cosmic.
Istoria profanã este evenimenþialã,
cronologicã, fragmentarã ºi obsesiv
pragmaticã. Ea decade în istoricism.
Istoria sacrã este tradiþionalã, miticã ºi

exemplarã. Ea poate fi individualã ºi
existenþialã sau colectivã, exprimatã prin
tradiþie ºi mereu reactualizatã de
memorie. Înlocuirea istoriei profane nu
înseamnã adoptarea unei concepþii
antiistorice,
ci
antiistoriciste.
Argumentul forte este cã nu este anihilatã
conºtiinþa istoricã, ci ea este reorientatã.
Se impune diferenþierea istoriei de
istoricism. Acesta este un produs al
pozitivismului ºtiinþific. Reprezintã o
istorie dusã la extrem, manevratã de
dogmatism metodologic. Hans-Georg
Gadamer
avertiza
asupra
reducþionismului istoricist ºi-l respingea
cu tãrie ºi convingere. În demersul
separãrii istoriei de istoricism, mijloacele
sunt participarea activã, cuprinderea
intuitivã ºi descrierea interioarã, dupã
cum sugereazã Ugo Bianchi.
Istoria sub impactul învãþãmintelor
religiei este tentatã sã treacã de la
semnificaþii superficiale ca: eveniment,
factualitate, obiectivism, caracter colectiv,
implacabil, concret, cronologic la sensuri
profunde ca: memorie, conºtiinþã de sine,
experienþã personalã, subiectivã,
individualã, trãire ºi viaþã spiritualã. Pe
de-o parte se gãseºte istoria
evenimenþialã, cronologicã, linearã, ce
penduleazã haotic între actualitate ºi
perenitate ºi nu vede comuniunea între
trecut ºi prezent. Pe de altã parte, existã
istoria tradiþionalã, miticã, rotundã, sacrã
ºi spiritualã, ce se identificã sublim cu
memoria ºi experienþa trãitã.
Revalorizarea istoriei ca viaþã spiritualã
ar însemna cã nu va mai fi o prãpastie
între real ºi ideal, între history (istorie),
care, de fapt, înseamnnã his story
(povestea lui) ºi story (poveste).

ºi un program coerent de promovare a
calitãþii estetice ºi intelectuale în producþia
literarã ºi în presã. El defineºte în spirit
european misiunile presei adevãrate,
legând-o de ideea de civilizaþie ºi
cunoaºtere, cu o perspectivã ce cuprinde
mai mult decât preocupãrile ºi interesele
locale (prin presã tot ce se zice, tot ce se
descoperã în vreo parte a lumii se

la noi polemica de presã ºi afirmã o
viziune modernã, generoasã sub aspect
social. De aceea capitolul în care este
analizat rolul publicaþiei ºi al lui Alecsandri
se numeºte 1855  placã turnantã a
publicisticii noastre.
Un alt moment de referinþã, în aceastã
istorie a presei de idei, îl reprezintã ziarul
Românul (Românul lui C. A. Rosetti,

desuetã, spiritul public schimbându-se
fãrã
ca
ziaristul
Rosetti
sa-l mai poatã urma, dar ziarul a format
o perioadã de gazetari ºi este
reprezentativ pentru spiritul paºoptist ºi
postpaºoptist, cu toate exaltãrile sale.
C. A. Rosetti a fãcut gazetãrie
politicã, având mai mult entuziasm decât
talent ºi stil, considerã Valeriu Râpeanu,
dar ziaristica politicã se afirmã, în
opinia sa, prin B. P. Hasdeu. Acesta
dezvoltã spiritul critic în presa
româneascã, prin numeroasele sale
publicaþii ºi prin simþul calitãþii, prin
enciclopedismul sãu, prin interesul pe
care îl aratã constant valorilor
intelectuale ºi morale în presã. Redutabil
polemist ºi umanist, el este ºi un ziarist
de concepþie, cum scrie Valeriu
Râpeanu, în a cãrui tumultoasã existenþã
de gazetar rezistã douã principii stabile
spiritul naþional ºi democraþia.
Istoria presei româneºti a secolului al
XIX-lea continuã cu douã capitole
privitoare la climatul intelectual,
doctrinele politice ºi spiritul critic în
lumea româneascã: Titu Maiorescu ºi
teoria formelor fãrã fond ºi Permanenþa
ziaristicii lui Mihai Eminescu. În ambele
capitole accentul cade pe critica de idei,
pe problematica naþionalã, pe concepþia
 cadru ºi luciditatea celor douã mari
spirite. Publicistica de idei, cu liniile ei
de continuitate ºi înnoirile aduse de
modernizarea presei ºi a spiritului public,
a secolului al XIX-lea, se încheie, în
demersul profesorului Valeriu Râpeanu,
cu capitolul N. Iorga, ziaristul total.
Teoretician al unui curent de inspiraþie
naþionalã ºi ruralã, polemist temut, orator
faimos, N. Iorga pune în centrul concepþiei
sale ideea de solidaritate naþionalã, de
libertãþi coborâte în moravuri, ideea
construcþiei culturale ca piatrã de temelie,
ideea unei educaþii morale ºi culturale a
pãturilor de jos ºi a lumii rurale.
Istoria presei româneºti a secolului al
XIX-lea, aºa cum o vede, o descrie ºi o
analizeazã din perspectivã ideologicã,
stilisticã ºi politico  socialã profesorul
Valeriu Râpeanu, este o suitã de etape
dominate de personalitãþi ce pot oferi
modele ºi teme de reflecþie viitorilor
ziariºti. Componenta care se referã la
dimensiunea moralã, la rolul ºi
responsabilitatea gazetarului, ºi aceea
care priveºte istoria ideilor ºi
dimensiunea culturalã, conferã lucrãrii
nu doar caracterul unei scrieri de
informare, ci ºi pe acela al unei încercãri
de formare, de educaþie, de stimulare, a
respectului pentru jurnalismul adevãrat,
combatant, de substanþã, un jurnalism pe
care l-am putea numi civic.
Scopul cãrþii este, prin destinaþia de
curs universitar, exact acesta: de a
explica fenomene ºi a recomanda,
implicit, standarde ºi exemple.

O nouã perspectivã asupra
presei româneºti
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rãspândeºte pe toatã întinderea globului ºi
se face proprietatea omenirii întregi). Un
contemporan care a ilustrat modernizarea
presei româneºti, pe care marele public îl
mai cunoaºte numai ca poet ºi dramaturg,
a fost Vasile Alecsandri, prin sãptãmânalul
ieºean România literarã (al cãrei program
continuã pe acela al Propãºirii) ºi pe care
Valeriu Râpeanu îl considerã o sintezã a
publicisticii noastre. Periodicul introduce

ultima expresie a presei romantice
româneºti). Între 1857 ºi 1864, acest
periodic care a fost implicat în luptele
pentru Unirea Principatelor, s-a bucurat
de o rãspândire considerabilã, a avut o
influenþã probabil fãrã precedent asupra
publicului, a adus inovaþii, a deprins
publicul cu dezbaterea publicã, a exaltat
ideea de libertate. Retorica discursului
jurnalistic a devenit la un moment dat

