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SE ÎNFIINÞEAZÃ INSTITUTUL CENTRAL DE CERCETARE
ªTIINÞIFICÃ AL UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET
RECONFIGURAREA ªI PERFECÞIONAREA
CERCETÃRII ªTIINÞIFICE
De aceea, învãþarea superioarã se
bazeazã acum nu numai pe dobândirea
de informaþii din discipline ºi domenii
distincte, ci mai degrabã pe cãutarea de
aliniamente ºi noi structuri ce înlesnesc
identificarea de soluþii care sã vinã în
ajutorul operaþionalizãrii eficiente a
vieþii sociale ºi economice în societatea
contemporanã.

Prof.univ.dr. Ioan GÂF-DEAC,
prorector al
Universitãþii Spiru Haret
În contemporaneitate se manifestã
complexitatea socialã, economicã ºi
tehnologicã cu amplitudini maxime,
ceea ce impune angajament pe toate
fronturile cercetãrii teoretice ºtiinþifice
ºi în sfera aplicaþiilor practice pentru
identificarea de soluþii de surmontare a
dificultãþilor apãrute.
Mediul academic universitar se
regãseºte preponderent angajat pe acest
aliniament nou al desluºirii aspectelor
de complexitate, respectiv pentru a
demonta complicaþiile ce apar în noua
economie afectatã de convulsii ºi crize,
îndeosebi financiare.
Este de la sine înþeles cã rolul
instituþiilor de învãþãmânt superior este
de a oferi cadrul de procesare a
cunoaºterii în manierã formativã în
raport cu cea clasicã informativã în
rândul studenþilor ºi masteranzilor.

 A fost validatã propunerea de
înfiinþare a Institutului Central
de Cercetare ªtiinþificã a
Universitãþii Spiru Haret
 Activitatea institutului se va
derula pe baza angajamentului
facultãþilor ºi departamentelor
de cercetare din Universitatea
Spiru Haret. Studenþii,
masteranzii ºi cadrele didactice
se regãsesc în noua activitate de
cercetare ºtiinþificã.
 Cercetarea masteralã,
angajament didactic, ºtiinþific ºi
academic.  Masteranzii sunt
cuprinºi în totalitate în colectivul
de cercetare masteralã.
Recenta ºedinþã a Senatului
Universitãþii Spiru Haret a avut la ordinea
de zi dezbateri ºi propuneri de mãsuri
privind reconfigurarea ºi perfecþionarea
cercetãrii ºtiinþifice. În contextul enunþat
mai sus, se resimte nevoia de angajament
plenar al întregii comunitãþi academice,
deopotrivã cadre didactice, studenþi ºi
masteranzi, în procesul de cãutare
ºtiinþificã de soluþii teoretice ºi practice,

de cunoaºtere generalã, care sã vinã în
întâmpinarea îngrijorãrilor ºi încercãrilor
prin care trec economia ºi societatea
contemporanã.
A fost validatã propunerea de
înfiinþare a Institutului Central de
Cercetare ªtiinþificã a Universitãþii
Spiru Haret care, în mod firesc, va oferi
cadrul potrivit de concentrare a
eforturilor pe direcþii de studiu ºi
elaborare a temelor de actualitate din
sfera cercetãrii ºtiinþifice moderne.
Desigur, Institutul este în conexiune
cu organismele europene ºi naþionale din
domeniul cercetãrii ºtiinþifice, fiind
partener ºi iniþiator de teme de cercetare
pe bazã de contracte, însã, în egalã
mãsurã, s-a convenit cã o mare parte a
activitãþii sã se deruleze pe baza
angajamentului facultãþilor ºi
departamentelor de cercetare din cadrul
Universitãþii.
Este firesc, aºadar, ca studenþii,
masteranzii ºi cadrele didactice sã se
regãseascã într-o comuniune de eforturi
ºi angajament relevant în noua cercetare
ºtiinþificã, în noua economie bazatã pe
cunoaºtere, care, deja, iatã se aratã în
orizontul societãþii contemporane.
A reieºit cã, în mod deosebit,
cursanþii masteranzi sunt cei care se pot
regãsi cu cel mai înalt grad de
semnificaþie în acest proces de cãutare
ºtiinþificã. În continuare, se prezintã un
model, respectiv un aspect de
angajament metodic în procesul de
instruire masteralã în care studenþii de
la ciclul II Bologna se regãsesc în
activitatea de cercetare masteralã.

Prof.univ.dr. ªtefan COSTEA
Sfârºitul secolului XX ºi începutul secolului XXI au fost marcate
de cele mai semnificative schimbãri din istoria umanã, în toate
componentele sale fundamentale: economice, politice, sociale,
tehnologice, culturale ºi, nu în ultimul rând, în domeniul cunoaºterii
umane.
Aceste schimbãri, care s-au desfãºurat ºi se desfãºoarã în ritmuri
din ce în ce mai accelerate, au condus la transformarea naturii societãþii,
devenitã o societate a cunoaºterii ºi informatizãrii. O societate în care
modelele acþiunii, muncii, organizãrii ºi desfãºurãrii vieþii sociale, modul
de trai al oamenilor sunt altele decât cele specifice epocilor anterioare
ale dezvoltãrii sociale ºi umane.
În aceste condiþii, toate sistemele sociale contemporane, dezvoltate
sau în curs de dezvoltare, sunt obligate sã îºi creeze condiþiile ºi
mijloacele necesare pentru a-ºi pregãti membrii lor astfel încât aceºtia
sã dobândeascã cunoaºterea ºi competenþele necesare pentru a fi capabili
sã participe activ ºi eficient la întreaga viaþã economicã, socialã, politicã
ºi cultural-spiritualã ºi sã se formeze ca personalitãþi individuale depline,
în mãsurã sã îºi realizeze propria lor vocaþie ca oameni.
Pe acest teren au apãrut ºi continuã sã aparã noile probleme ºi dileme
ale perspectivelor adaptãrii educaþiei la o societate, o civilizaþie ºi o
lume ineditã, care induce mari dislocãri în toate componentele vieþii
individuale ºi sociale ale oamenilor.
Între acestea, un loc central îl ocupã ºi problematica referitoare la
situaþia actualã ºi la perspectivele evoluþiei viitoare ale învãþãmântului
superior ºi ale universitãþii, ca una din instituþiile fundamentale ale
acestuia, instituþie care are un rol esenþial atât în crearea noii cunoaºteri,
necesare societãþii globale, cât ºi în formarea ºi dezvoltarea abilitãþilor
ºi competenþelor noilor generaþii de specialiºti de a învãþa continuu ºi
de a valorifica în viaþa socialã noile achiziþii ale dezvoltãrii cunoaºterii
contemporane.
În acest context, este necesarã constituirea unor programe ºi reþele
flexibile, care sã rãspundã în mod adecvat noilor necesitãþi ale indivizilor,
organizaþiilor sociale ºi societãþii în general ºi care sã asigure condiþiile
pentru ca toþi membrii societãþii sã poatã participa la procesele de
învãþare, de la vârsta copilãriei, pe tot parcursul vieþii, astfel încât aceºtia
sã poatã contribui eficient la dezvoltarea competitivã a economiei ºi la
bunãstarea socialã generalã a naþiunii.

La realizarea acestor obiective, universitatea este chematã sã participe
în mod deosebit, în lumina unor idealuri de largã anvergurã, între care:
 asigurarea condiþiilor necesare pentru realizarea accesului egal la
studii universitare al tuturor celor calificaþi pentru acestea, dintr-o dublã
perspectivã; societatea are nevoie de valorificarea disponibilitãþilor ºi
talentelor tuturor membrilor sãi, ceea ce implicã nu numai accesul
propriu-zis la învãþare al studenþilor, ci ºi, sau mai ales, pregãtirea
acestora, prin studii universitare, pentru a fi în mãsurã sã se bucure de
toate oportunitãþile pe care le oferã viaþa fiecãruia în parte;
 transformarea universitãþii într-o veritabilã comunitate a
învãþãrii, care sã inspire ºi sã sprijine pe toþi actorii ei - profesori,
manageri ºi echipe manageriale ºi, evident, studenþi  sã înveþe toþi, în
permanenþã, inclusiv unii de la alþii, în beneficiul reciproc al tuturora;
 centrarea întregului efort de obþinere a performanþei, calitãþii ºi
excelenþei învãþãrii pentru satisfacerea tuturor categoriilor de necesitãþi
ale studenþilor, oricine ar fi ei ºi oricând au nevoie de sprijin, pentru
a-ºi îndeplini obligaþiile pe care le au ºi pentru a progresa în procesele
de pregãtire profesionalã, socialã, moralã ºi umanã, în general;
 crearea unui mediu sãnãtos de învãþare, care sã ofere studenþilor,
personalului didactic ºi conducerii universitãþii, facilitãþile, sprijinul ºi
resursele care sã conducã la formarea atitudinilor esenþiale necesare
pentru construcþia unei viziuni corecte ºi realiste asupra vieþii de succes
în cadrul societãþilor în care trãiesc ºi vor trãi în viitor;
 angajarea intimã, simpateticã ºi productivã a universitãþii în
satisfacerea necesitãþilor, aspiraþiilor ºi idealurilor comunitãþilor ºi
societãþilor în care funcþioneazã, prin reproiectarea adecvatã a funcþiilor
sale specifice, de învãþare, cercetare, extensiune universitarã ºi a
serviciilor educaþionale pe care la oferã tuturor beneficiarilor sãi;
 prin toate acþiunile ºi arsenalul pedagogic de care dispune,
universitatea este obligatã sã cultive ºi sã insufle întregul sistem de valori
sociale ºi morale atât în rândurile studenþilor ºi ale celorlalþi membri ai
comunitãþii universitare, cât ºi ai comunitãþilor sociale ºi umane în care
îºi desfãºoarã activitatea;
 universitatea este obligatã, de asemenea, sã se înscrie în seria celor
mai activi participanþi ai promovãrii spiritului civic ºi ai civilitãþii în
societate ºi sã îºi sporeascã eforturile în direcþia promovãrii ºi întãririi
societãþii civile în ansamblul sãu.

(Continuare în pag.4)

Limba românã este patria mea

http://www.Romanianlanguage.com

Conf.univ.dr. Luiza MARINESCU
Facultatea de
Limba ºi Literatura Românã
Limba românã e patria mea!
Formularea îi aparþine poetului Nichita
Stãnescu. Mã aºez în faþa calculatorului ºi
nu încetez sã mã întreb: oare se mai potriveºte
metafora aceasta ºi în era informaticii, când
atlasul lingvistic e înlocuit de site-uri
pragmatice, care cuprind informaþii utile,
diverse despre limba, civilizaþia ºi cultura
poporului respectiv, despre locurile unde se
þin cursuri de limbã, despre modalitãþile de
testare lingvisticã, despre cele mai bune cãrþi,
audio-book-uri ºi CD-uri cuprinzând lecþii
de limbã, civilizaþie ºi culturã? Mã întreb:
oare limba românã mai e astãzi patria mea
cunoscutã virtual de toþi cei care vor sã o
cunoascã ºi în universul informaticii?
Tastez o adresã în limba englezã (limba
planetei), la îndemâna tuturor celor care
vor sã ºtie ceva despre limba românã

pentru cã locuiesc sau nu în aceastã þarã,
pentru cã vor veni ºi vor munci în
România, pentru cã au afaceri sau pentru
cã vor sã devinã studenþi la ºcolile ºi
universitãþile performante de aici: http://
www.Romanianlanguage.com. Programul
de cãutare e prompt ºi mã informeazã în
engleza standard cã noi (formula de plural
al politeþii pentru autorii programului de
cãutare!) nu am gãsit nici o adresã cu acest
profil. Programul îmi dã sugestii de
cãutare ºi mã sfãtuieºte: asigurã-te cã ai
scris cum trebuie!, încearcã reformularea
cuvintelor cheie sau foloseºte sinonime!,
tasteazã cât mai puþine cuvinte cheie!,
formuleazã cerinþa cât mai concis
posibil! Programul îmi scrie cã existã ºi
alte resurse care mã pot ajuta. Dacã eu ºtiu
cã existã un asemenea site, trebuie sã le
trimit un mesaj cu adresa corectã. Aºa am
sã ºi fac când o sã ºtiu precis cã un
asemenea site existã cu adevãrat.
Deocamdatã ºtiu cã site-ul nu existã. ªi,
cu toate acestea mi-l imaginez. O fereastrã

prietenoasã, cu caractere lizibile ºi
elegante, în culorile contrastului
complementar oranj-albastru, (Windows,
nu-i aºa?!) se deschide dintr-o datã.
(Continuare în pag.6)

Imobilul din imagine,
în proprietate,
situat pe strada Italianã
din Bucureºti,
întregeºte la 150.000
mp. spaþiul destinat
activitãþilor instructiveducative ºi
de cercetare ºtiinþificã
desfãºurate în
facultãþile
Universitãþii
Spiru Haret din
Bucureºti ºi Centrele
teritoriale pentru
învãþãmânt la distanþã.

(Continuare în pag.6)

PROGRAMELE DE MASTERAT  calea spre excelenþã
Studenþii întreabã. Profesorii rãspund.

VIITORUL UNIVERSITÃÞII,
UNIVERSITATEA VIITORULUI
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Puncte de vedere
CRIZA IMOBILIARÃ. EROARE DE PARCURS SAU
EªECUL MANAGEMENTULUI CU ªTAIF?
Tricornot, De la Russie a la Thaïlande,
Prof.univ.dr. Ion POPESCU
comment la crise sétend, Le Monde,
Prof.univ.dr. Victor STOICA
Prof.univ.dr. Aurelian A.BONDREA 13.10.08.]. Deja, din varã, brutalele

Educaþie ºi comunicare
Prof.univ.dr. Mircea ITU
Potrivit lui Pierre Casse, comunicarea este un process prin care doi
indivizi cautã sã schimbe un set de idei,
sentimente, simboluri ºi înþelesuri. Dean
Barnlund definea comunicarea drept o
creaþie a sensurilor ºi preciza cã o
comunicare este contextualã ºi
ireversibilã, indiferent de felul ei. Orice
comunicare are loc într-un context social.
Ea poate fi verbalã sau nonverbalã. Pe
de altã parte, comunicarea poate fi directã
ºi nemijlocitã sau indirectã, aluzivã.
Comunicarea poate fi interpersonalã, de
grup sau internã (în instituþii ºi
organizaþii) ori externã (între instituþii ºi
organizaþii). De asemenea, comunicarea
poate fi intraculturalã (în interiorul unei

culturi date) sau interculturalã (între
diverse culturi). Comunicarea se poate
realiza prin gesturi ºi mimicã, dar cel mai
adesea e folositã calea limbii.
Limba este calea spre inima culturii.
Ea nu reprezintã doar o abstracþiune, o
sumã de simboluri, un sistem organizat
astfel încât sã faciliteze comunicarea, un
instrument al comunicãrii. Limba
înseamnã interacþiune socialã, pe lângã
menirea ei de comunicare simbolicã.
Comunicarea interculturalã este
adeseori interpretatã unilateral ºi greºit
doar ca o comunicare interpersonalã.
Ea este mult mai complexã,
reprezentând o creaþie de sensuri
împãrtãºite de oameni ce aparþin unor
culturi diferite.
(Continuare în pag.6)

Evoluþii ºi tendinþe. Urmãrind
evoluþia spre globalizarea crizei prin
transformarea crizei imobiliare
americane într-o crizã financiarbancarã ºi bursierã planetarã s-au
decelat câteva tendinþe la care ne
referim în continuare.

Expandarea planetarã rapidã
a crizei financiar-bancare
americane într-o economie
globalizatã.
Suspendarea temporarã a cotaþiilor
bursiere în Bangkok ºi Sao Paulo dupã
o prãbuºire mai mare de 10%, decizia
autoritãþilor de a nu deschide Bursa din
Moscova, reluarea tranzacþiilor dupã
amiazã la Bucureºti, cãderea cu douã
cifre pe pieþele financiare din Praga,
Budapesta sau Zagreb ºi de 10% la
Bombay la miezul zilei: vineri 10
octombrie, speranþele potrivit cãrora
pieþele financiare emergente ar putea
rãmâne la distanþã de furtuna de pe
Wall Street au dispãrut [ Adrien de

replici bursiere înregistrate de la
Shanghai la Moscova sau tensiunile
resimþite pe pieþele împrumuturilor de
stat emergente nu lãsau nici un pic de
îndoialã
Cãderea pieþelor bursiere nu are un
impact tot atât de puternic asupra cererii
interne în þãrile emergente faþã de þãrile
dezvoltate: plasamentele în acþiuni sunt
aici mai puþin rãspândite. Dar rãul este
mai profund. Creditul crunch,
raþionalizarea creditului, extin-zându-se
dincolo de economiile occidentale,
Fondul Monetar Internaþional a anunþat,
joi 9 octombrie, reactivarea unei
proceduri de împrumuturi de urgenþã
statelor care ar face solicitãri pentru a
rãspunde problemelor care ar putea sã
intervinã în anumite þãri emergente ,
a anunþat directorul general Dominique
Strauss-Kahn.
Pe termen scurt, þãrile cele mai
ameninþate de criza financiarã sunt
acelea care depind cel mai mult de
intrãrile de capitaluri strãine ºi se aflã
în foarte puternice deficite de plãþi
curente: Înainte de crizã, ele finanþau

cu uºurinþã boom-ul intern prin
creºterea datoriei întreprinderilor ºi
bãncilor lor de pe lângã bãncile þãrilor
industrializate, explicã Yves
Zlotowski, economist-ºef la Coface,
instituþie specializatã în gestiunea
riscurilor comerciale. Odatã cu criza,
aceastã mecanicã gripeazã din cauzã cã
creditul este mai rar ºi mai scump:
România, Bulgaria, Africa de Sud,
Vietnamul riscã o încetinire sau sunt
adãugate pe listã de Sébastien Barbe,
economist la Creditul agricol, deoarece
ele prezintã slãbiciuni la nivelul
balanþei lor de plãþi sau cã ele au fãcut
apel recent la finanþarea externã pe
termen scurt.
Învãþând din lecþiile crizelor
precedente, China ºi Rusia au acumulat
rezerve confortabile de schimb
începând din anul 2000 cu scopul de a
se proteja împotriva noilor valuri. Nu
se jeneazã: cele douã state sunt, de
asemenea, foarte zdruncinate.
Activele ruseºti au trecut de la statutul
de dorite de investitori pe pieþele
emergente la acela de soacrã
antipaticã, constatã Michael Ganske,
analist la Commerybank, judecând
acest reviriment exagerat. O serie de
neliniºti faþã de viaþa afacerilor ºi

rãzboiului din Georgia au pregãtit
terenul neîncrederii dar escaladarea
<<creditului crunch>> global a lovit
pieþele ruseºti ca o mãciucã, descrie
el. Ieºirile nete de capitaluri din Rusia
ar putea sã se ridice la 35 miliarde
de dolari în al doilea semestru,
fãcând mai mult decât sã anuleze cele
30 de miliarde de intrãri din primul
semestru, potrivit bãncii ING, care
se bazeazã pe ipoteza  nu atât de
pesimistã  potrivit cãreia
capitalurile strãine nu vor reveni mai
înainte de decembrie pe pieþele
ruseºti.
Dacã criza financiarã ºi
economicã a þãrilor dezvoltate se
transmite
evident
þãrilor
emergente, aceasta se face prin mai
multe canale, analizeazã Jean-Paul
Bethèze, economist-þef al Grupului
Credit agricol: exporturile,
deoarece cererea marilor þãri
slãbeºte; finanþarea externã, mai
dificil de obþinut ºi mai puþin pe
pieþele bune deoarece încrederea se
reduce; ºi, în sfârºit, canalul bancar,
soliditatea instituþiilor de credit fiind
pretutindeni obiectul îndoielilor.
(Continuare în pag. 4)
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PROGRAMELE DE MASTERAT  CALEA SPRE EXCELENÞÃ

FACULTATEA DE GEOGRAFIE ªI GEOGRAFIA TURISMULUI
Continuarea pregãtirii pentru un loc de muncã mai bun
Conf. univ. dr. Cornelia MARIN, decan
Am proaspãt în minte dialogul dintre un coordonator de an III (cadru didactic) ºi un proaspãt absolvent al facultãþii noastre în
sistemul Bologna:
-Spre ce te îndrepþi acum ca proaspãt licenþiat?
-Important este sã-mi gãsesc un loc de muncã. Dar .am o problemã. Deºi am învãþat o mulþime de lucruri interesante în timpul
facultãþii nu consider cã sunt pe deplin pregãtit. Ar mai lipsi ceva ca sã am sentimentul cã sunt împlinit din punct de vedere al
studiilor. Poate un masterat în profil Dar unde?
Foarte posibil ca acest dialog ºi altele similare sã fi stat la baza efortului depus de Facultatea de Geografie ºi Geografia Turismului
de a pune la dispoziþia absolvenþilor o serie de programe educaþionale de masterat care sã vinã în întâmpinarea dorinþelor lor de a
continua pregãtirea ºi de a gãsi, în acest mod, un loc de muncã mai bun.
Pornind de la solicitãrile absolvenþilor, de la ofertele de pe piaþa muncii ºi de la disponibilitãþile umane ºi materiale ale facultãþii
s-au conturat douã tipuri de programe:
1. Programe de masterat post-universitare care se adreseazã absolvenþilor cursurilor licenþiale de 4 sau 5 ani. Aceste programe sunt:
a) GEOGRAFIA TURISMULUI. TURISM ªI INTEGRARE REGIONALÃ
ºi
b) RISCURI GEOGRAFICE ªI PLANIFICARE TERITORIALÃ.
2. Programe de masterat adresate absolvenþilor primului ciclu Bologna. S-au propus ºase programe de masterat, dar solicitãrile s-au
concentrat asupra unui numãr de 4 astfel de programe:
a) ANALIZA ªI EXPERTIZA RISCURILOR DE MEDIU;
b) TURISM ªI INTEGRARE REGIONALÃ;
c) CUNOªTINÞE ªI CERCETÃRI AVANSATE ÎN GEOGRAFIE;
d) GEOPOLITICA.
De ce sunt atractive aceste programe de masterat? Ce oferã ele? Le vom analiza pe fiecare în parte.

Geografia turismului.
Turism ºi integrare
regionalã

Programul GEOGRAFIA TURISMULUI. TURISM ªI INTEGRARE
REGIONALÃ asigurã o pregãtire interdisciplinarã specializatã, conceptualã ºi practicã
în domeniul turistic. Acest tip de specializare rezultã ºi din structura disciplinelor
introduse în planul de învãþãmânt.
Pregãtirea este asiguratã prin discipline de
specialitate, specifice domeniului turism, care
oferã, într-o viziune europeanã, modernã,
cunoaºterea tehnicilor de marketing ºi
management turistic, organizarea
turismului ºi a bazei materiale turistice,
tehnica operaþiunilor turistice ale unei
agenþii de turism, legislaþia din turism etc.
Necesitatea organizãrii unui astfel de
masterat apare din evoluþia industriei
turismului ºi a cãlãtoriilor turistice. Prin
volumul de afaceri, va fi una dintre cele
trei direcþii de dezvoltare a economiei
mondiale în secolul al XXI-lea, dupã
tehnologia informaþiilor ºi telecomunicaþii.
Turismul ca activitate complexã ºi
dinamicã are nevoie de lucrãtori cu o
pregãtire de specialitate multidisciplinarã,
de un înalt profesionalism, adecvatã
practicii turistice internaþionale.

Riscuri geografice ºi
planificare teritorialã

Programul post-universitar RISCURI
GEOGRAFICE ªI PLANIFICARE
TERITORIALÃ  oferã o pregãtire
avansatã în domeniu, cu competenþe
generale ºi practice de specialitate, ceea
ce face ca masteranzii ce parcurg acest
program sã fie capabili sã participe eficient
la realizarea ºi punerea în practicã a
proiectelor de organizare ºi amenajare a
teritoriului. De asemenea, permite formarea
de specialiºti cu un orizont larg de formaþie
naturalistã, dar ºi cu temeinice cunoºtinþe
de specialitate. Dezvoltarea economiei

româneºti în contextul dezvoltãrii durabile
impune, pe lângã altele ºi formarea de
specialiºti cu o bunã pregãtire teoreticã ºi
cu aptitudini practice absolut necesare în
acþiunea de fundamentare ºi realizare a
planurilor de organizare ºi amenajare a
spaþiului geografic.
Formarea de specialiºti cu un orizont
larg ºi de formaþie naturalistã, dar ºi cu
temeinice cunoºtinþe, a impus introducerea
în programe a unor cursuri complementare
cu scopul de a iniþia viitorii specialiºti cu
certe cunoºtinþe de urbanism ºi protecþia
mediului, de cadastru tehnic ºi economic,
dar ºi cu abilitãþi de a întocmi proiecte ºi
programe de absorbþie a fondurilor
structurale ale Uniunii Europene.

Analiza ºi expertiza
riscurilor de mediu

Evenimentele legate de catastrofe
naturale (inundaþii, secetã, incendii - în
pãduri, lunci, deltã- cutremure, accidente
tehnologice cu impact asupra mediului)
vor determina instituþiile publice ºi private
de a integra, din ce în ce mai mult, riscurile
naturale ºi tehnologice în preocupãrile ºi/
sau obligaþiile lor. Necesitatea prevenirii
ºi a reducerii riscului presupune o obligaþie
legalã de a stabili planuri de prevenire a
riscurilor, de realizare a educaþiei la nivelul
populaþiei cu privire la variante de salvare.
O urmare fireascã este ca în viitorul
apropiat sã aibã loc o creºtere a ofertei de
funcþionari publici ºi privaþi în domeniul
riscurilor ºi al gestionãrii acestora. Politica
de descentralizare a serviciilor statului
conferã autoritãþilor locale (inclusiv la nivelul
comunelor) responsabilitãþi crescute.
Obiectivul principal al programului este
de a pregãti specialiºti capabili sã rãspundã
cerinþelor actuale ºi de perspectivã, care sã
posede cunoºtinþe teoretice de bazã legate
de componentele mediului, de starea lor de
calitate actualã ºi viitoare ºi de efectele
negative ale unor fenomene naturale sau ale
activitãþilor umane necontrolate. Având o

pregãtire avansatã în domeniu, cu
competenþe generale ºi practice de
specialitate, vor fi capabili sã participe
eficient la realizarea ºi punerea în practicã
a proiectelor de organizare ºi amenajare a
teritoriului. Toate competenþele ºi
aptitudinile practice avute în vedere sunt
realizate în cadrul cursurilor, lucrãrilor
practice ºi al activitãþilor de cercetare
prevãzute în programele analitice.

Turism ºi integrare
regionalã

În turismul românesc, din ultimul
deceniu, se observã un accentuat proces
de integrare în circuitul turistic european
ºi internaþional prin pãtrunderea lanþurilor
hoteliere de anvergurã mondialã,
cooperarea dintre tour-operatori, operarea
companiilor strãine charter ºi low-cost etc.
Pe plan mondial se remarcã tot mai mult
tendinþele de globalizare ºi de regionalizare
a turismului (lanþuri hoteliere, reþele de touroperatorii, conglomerate turistice 
companii aeriene + lanþuri hoteliere + reþele
de tour-operatori).

Cunoºtinþe ºi cercetãri
avansate în geografie

Masteratul CUNOªTINÞE ªI CERCETÃRI AVANSATE ÎN GEOGRAFIE
are ca principal obiectiv formarea de
profesori
pentru
învãþãmântul
preuniversitar liceal, capabili sã rãspundã
cerinþelor actuale ºi de perspectivã ale
învãþãmântului românesc, în contextul
integrãrii în Uniunea Europeanã ºi se
adreseazã absolvenþilor în sistem de licenþã
de 3 (trei ani) ai Facultãþii de Geografie.
De asemenea, programul asigurã o pregãtire
geograficã complexã care dã posibilitatea
implicãrii absolvenþilor ºi în alte domenii
de activitate ca, de exemplu, cel al cercetãrii
ºtiinþifice complexe, care solicitã o pregãtire
geograficã temeinicã. Astfel, masteratul de
profesionalizare propus apare ca o
specializare, în continuarea pregãtirii
fundamentale din primul ciclu, în care

studenþii sunt pregãtiþi pentru desfãºurarea
activitãþii cu precãdere în învãþãmântul
gimnazial. De aceea, cunoºtinþelor
fundamentale asimilate deja li se adaugã
cele mai noi informaþii oferite de cadre
didactice cu experienþã în diverse ramuri ale
geografiei ºi ale unor ºtiinþe conexe,
informaþii rezultate din îndelungata
activitate a acestora în cercetare.
Specialiºtii pregãtiþi astfel vor fi capabili
sã rãspundã cerinþelor pe piaþa muncii
actuale ºi de perspectivã. Având o pregãtire
avansatã în domeniu, cu competenþe
generale ºi abilitãþi cognitive, dar ºi cu
competenþe de specialitate ºi practice,
aceºtia vor fi capabili sã participe eficient
la realizarea ºi punerea în practicã a celor
mai noi proiecte din domeniul educativ,
precum ºi din cel al dezvoltãrii regionale
durabile, utilizând o metodologie modernã.

Geopolitica

Programul GEOPOLITICA are în
vedere noile coordonate social-politice ºi
economice pe care România le urmeazã în
prezent fapt ce impune, pe lângã altele ºi
formarea de specialiºti cu o bunã pregãtire
teoreticã ºi cu aptitudini practice absolut
necesare în acest domeniu.
Obiectivul principal al programului este
de a pregãti specialiºti capabili sã rãspundã
cerinþelor actuale ºi de perspectivã, care sã
posede atât cunoºtinþe teoretice de bazã legate
de actuala problematicã internaþionalã, de rolul
ºi poziþia României în cadrul sistemului
internaþional, dar ºi posibilitatea elaborãrii
unor studii complexe de analizã geopoliticã.
Având o pregãtire avansatã în domeniu, cu
competenþe generale ºi practice de specialitate,
absolvenþii acestui program vor fi capabili sã
participe eficient la realizarea ºi punerea în
practicã atât a proiectelor de dezvoltare localã,
cât ºi a celor regionale la care România va
participa ca stat membru al Uniunii Europene.
Toate competenþele ºi aptitudinile practice
avute în vedere sunt realizate în cadrul
cursurilor, seminariilor ºi al activitãþilor de
cercetare prevãzute în programele analitice.
Formarea de specialiºti cu un orizont larg
ºi de formaþie geograficã, dar ºi cu temeinice
cunoºtinþe, a impus introducerea în programe
a unor cursuri complementare, cu scopul de
a iniþia viitorii specialiºti cu certe cunoºtinþe
de diplomaþie ºi comunicare publicã, de
organizaþii economice ºi politice

internaþionale, de securitate ºi apãrare
internaþionalã, dar ºi cu abilitãþi de a întocmi
proiecte ºi programe de absorbþie a fondurilor
structurale ale Uniunii Europene.
Cunoºtinþele dobândite pe parcursul celor
doi ani de master, le vor permite absolvenþilor
ocuparea de posturi de conducere în diverse
domenii de activitate, specificul pregãtirii
oferindu-le abilitãþi manageriale.
Facultatea a mai pregãtit douã
programe adresate absolvenþilor licenþiaþi
(studii de trei ani) care nu au întrunit încã
numãrul suficient pentru a putea funcþiona
din acest an universitar:

Geografia didacticã

Programul GEOGRAFIA DIDACTICÃ
se adreseazã absolvenþilor altor facultãþi
decât cea de geografie, care doresc sã predea
în învãþãmânt. Dintre competenþele generale
pe care le vor dobândi masteranzii în
perioada de studiu menþionãm:
 formarea capacitãþilor ºi deprinderilor necesare în realizarea unei comunicãri
eficiente în procesul instructiv-educativ;
 interpretarea pe principii sistemice a
proceselor ºi fenomenelor geografice;
 utilizarea de mijloace tehnice ºi
metode specifice geografiei moderne;
 evaluarea relaþiei dintre factorii fizici ºi
economici în vederea realizãrii de prognoze.
De asemenea, un accent deosebit se va
pune pe pregãtirea de specialitate în vederea
formãrii capacitãþilor practice ale viitorilor
profesori pentru aplicarea metodelor
moderne de predare-învãþare-evaluare,
masteranzii dobândind urmãtoarele
competenþe:
 capacitatea de realizare a unor lucrãri
cu conþinut pedagogic;
 formarea capacitãþilor pentru
aplicarea metodelor ºi procedeelor
moderne în activitatea didacticã;
 abilitatea de utilizare a mijloacelor
audiovizuale în procesul de predare.

Studii ºi cercetãri
morfohidrografice pentru
amenajarea teritoriului

Masteratul STUDII ªI CERCETÃRI
MORFOHIDROGRAFICE pentru
amenajarea teritoriului conþine atât
cursuri strict de specialitate, cât ºi cursuri
complementare cu scopul de a iniþia viitorii
specialiºti cu certe cunoºtinþe de urbanism

ºi protecþia mediului, de cadastru tehnic ºi
economic, de evaluare pedologicã a
terenurilor dupã pretabilitate la diferite
moduri de utilizare, dar ºi cu abilitãþi de a
întocmi proiecte ºi programe de absorbþie
a fondurilor structurale ale Uniunii
Europene. In acest sens, viitorii absolvenþi
ai programului vor dobândi printre altele
ºi competenþe ºi aptitudinile practice
privind:
- cercetarea ºi cartarea proceselor
geomorfologice actuale (alunecãri de
teren, torenþi etc.);
- cartarea reliefului fluviatil din albiile
de râu ºi din luncile inundabile;
- evaluarea pagubelor directe ºi
indirecte a fenomenelor hidrometeorologice extreme;
- determinarea probabilitãþii de apariþie
a fenomenelor hidrometeorologice
extreme;
- realizarea, în echipã, a planurilor de
amenajare complexã a bazinelor hidrografice în vederea dezvoltãrii durabile;
- realizarea, în echipã, a planurilor de
urbanism ºi amenajare a teritoriului;
- determinarea diferitelor tipuri de
formaþiuni superficiale;
- analiza ºi interpretarea hãrþilor
digitale;
- întocmirea de hãrþi digitale tematice
prin suprapunerea mai multor straturi de
informaþie;
- întocmirea documentaþiei geografice
necesare cadastrului tehnic, economic ºi
a cãrþii funciare;
- evaluarea generalã a resurselor de
sol, bonitare a terenurilor, cadastru funciar;
- întocmirea hãrþilor corelative ºi
interpretative de sol;
- cartarea eroziunii solului ºi a
degradãrilor de teren;
- organizarea antierozionalã a
terenurilor arabile;
- exploatarea ºi întreþinerea lucrãrilor
de prevenire ºi combatere a eroziunii
solului.
Precizez cã existã o serie de specialitãþi
care încep sã se impunã pe piaþa forþei de
muncã ºi care au fost luate în calcul la
elaborarea acestor programe de studii
masterale ºi va fi necesarã includerea acestor
noi calificãri în codul profesiilor pentru a face
posibilã conversia socialã în concordanþã cu
noile probleme ale societãþii.

FACULTATEA DE FILOSOFIE, ªTIINÞE POLITICE ªI STUDII CULTURALE
Deschiderea spre cercetãri interdisciplinare
Prof. univ. dr. Ioan N. ROªCA, decan
Facultatea de Filosofie, ªtiinþe Politice ºi Studii Culturale organizeazã
douã masterate, unul din ele intitulat Om, culturã, societate în gândirea
contemporanã ºi subintitulat Probleme fundamentale ale filosofiei
contemporane, iar celãlalt Comunicare interculturalã ºi culturã europeanã.
Ambele au misiunea de a forma specialiºti cu pregãtire superioarã,
universitarã, în domeniul Filosofiei ºi ªtiinþelor comunicãrii în concordanþã
cu ,,Clasificarea Internaþionalã tip a profesiunilor a ,,Biroului Internaþional
al Muncii al Organizaþiei Internaþionale a Muncii, organism de specialitate
al O.N.U., cu Clasificarea Ocupaþiilor din România, cu noile exigenþe ale
reconstrucþiei societãþii româneºti generate de tranziþia de la vechiul tip de
societate la noua societate, avansatã, contemporanã.

Om, culturã, societate în
gândirea contemporanã

În ceea ce priveºte obiectivele
masteratului Om, culturã, societate în
gândirea contemporanã, acestea urmãresc
aprofundarea cunoºtinþelor deprinse în
ciclul de licenþã la disciplinele socioumane. Totodatã, ele urmãresc ºi formarea
unor calitãþi de cercetare ºtiinþificã în
acelaºi domeniu de specializare. Astfel,
planul de învãþãmânt al programului de
masterat cuprinde ºi teme de cercetare,
finalizate cu realizarea unui studiu de cãtre
fiecare masterand. Temele de cercetareproiectare sunt fie alese de masteranzi la
una sau alta din disciplinele de învãþãmânt,
fie integrate în douã teme generale:
Perspectiva
asupra
omului
contemporan în filosofie ºi ºtiinþe ºi
Culturã deschisã ºi orizonturi de
interpretare. De asemenea, masteranzii
desfãºoarã activitate de documentare ºi
cercetare în vederea elaborãrii disertaþiei.
Planurile de învãþãmânt pentru
masteratul Om, culturã, societate în
gândirea contemporanã au fost elaborate
þinându-se seama de specificul acestei
forme de învãþãmânt, ºi anume nu atât de
a aprofunda conþinutul disciplinelor de
licenþã, cât de a asigura masteranzilor

posibilitatea
unei
cercetãri
interdisciplinare printr-un ansamblu de
probleme teoretice aflate în înterrelaþie. În
consecinþã, programele analitice ale
masteratului cuprind, pe lângã teme vizate
mai limitat în ciclul de licenþã, mai ales
teme noi aflate la graniþa unor discipline
studiate anterior, necesitând, astfel,
cercetãri interdisciplinare. Astfel de teme
sunt prezente la discipline cum sunt :
Metafizicã ºi religie în filosofia
româneascã a sec. al XX-lea; Filosofie ºi
politicã în România sec. XX. Contexte
europene; Problematica valorilor ºi a
culturii în filosofia contemporanã;
Filosofie ºi ºtiinþã  semnificaþii
conceptual  critice ºi socio  istorice.
Aºadar, programele analitice prevãd
abordarea din perspectivã interdisciplinarã
contemporanã a noilor teme privind omul,
cultura ºi societatea postmodernã. Aceastã
perspectivã favorizeazã dezvoltarea
gândirii comparativiste ºi sintetizatoare a
studenþilor, inclusiv pentru cercetare ºi
creaþie spiritualã. Ele þin seama de
reconstrucþiile teoretice ºi de stadiul actual
al dezvoltãrii fiecãrei discipline.
În privinþa competenþelor, masteranzii
programului Om, culturã, societate în
gândirea contemporanã îºi vor cultiva

capacitatea de a gândi creativ, teoretic
aspecte legate de condiþia omului ºi
culturii în lumea contemporanã. În ceea
ce priveºte formarea abilitãþilor, ne
propunem sã cultivãm abilitãþile critice în
raport cu formele instituþionale
disfuncþionale ale societãþii româneºti.
Totodatã, vom încuraja dezvoltarea
capacitãþii de analizã ºi de predicþie privind
îmbunãtãþirea relaþiilor interumane.

Comunicare interculturalã
ºi culturã europeanã

Obiectivele masteratului Comunicare
interculturalã ºi culturã europeanã sunt,
de asemenea, atât de aprofundare a
cunoºtinþelor din ciclul de licenþã, cât ºi
de cercetare ºtiinþificã. În consecinþã, ºi la
acest masterat planul de învãþãmânt
cuprinde ºi unele teme de cercetare, pe
care le-am integrat în douã teme generice:

Perspectiva asupra omului contemporan
în filosofie ºi ºtiinþe ºi Culturã deschisã ºi
orizonturi de interpretare. Pe lângã
studiile realizate la temele amintite, ºi aici
masteranzii sunt angrenaþi în cercetarea
necesarã elaborãrii lucrãrilor lor de
disertaþie.
Disciplinele de cercetare înscrise în
Planurile de învãþãmânt ale
masteratului Comunicare interculturalã
ºi culturã europeanã cuprind
preponderent teme de cercetãri
interdisciplinare, aflate la graniþa mai
multor discipline. Printre disciplinele de
acest tip menþionãm: Culturã ºi
civilizaþie europeanã; Probleme
actuale ale dialogului religios
Occident  Orient; Mass  media ºi
construcþia europeanã; Valoare ºi
condiþie umanã; Interferenþe culturale

europene; Cunoaºtere, comunicare ºi
criticã raþionalã; Dialog, argumentare,
comunicare; Filosofie româneascã ºi
filosofie europeanã în anii interbelici;
Interculturalitate ºi integrare
europeanã; Valori politice ale
integrãrii europene ºi geopolitica
Europei; Comunicare interetnicã ºi
personalizare în context european.
Sub aspectul competenþelor, masteranzii vor aprofunda problematica
identitãþii culturale naþionale în
contextul european ºi universal. De
asemenea, îºi vor însuºi ºi vor deprinde
promovarea valorilor culturii europene.
În ceea ce priveºte formarea abilitãþilor,
ne propunem sã cultivãm deschiderea
spre capacitatea de a dialoga cu forme
culturale ºi grupuri sociale diferite.
Totodatã, vom încuraja cultivarea

capacitãþii de analizã ºi de predicþie
privind îmbunãtãþirea relaþiilor
interumane ºi interculturale.
Dimensiunea cercetãrii prezentã în
programele de masterat beneficiazã de
cercetarea ºtiinþificã desfãºuratã de
personalul didactic al facultãþii. În
mare mãsurã, cercetarea ºtiinþificã
realizatã de cadrele didactice a fost ºi
este strâns legatã de nevoile
procesului de învãþãmânt, inclusiv ale
ciclului de masterat. În consecinþã,
cadrele didactice, în special cele cu
sarcini de predare, au elaborat
manuale, cursuri, tratate, precum ºi
alte materiale cu caracter didactic,
care acoperã tematica disciplinelor de
licenþã ºi care, totodatã, oferã premise
ºi pentru cercetarea ºtiinþificã înscrisã
în programele de masterat.
Totodatã, de la înfiinþarea facultãþii
ºi pânã în prezent, cadrele didactice ale
facultãþii au realizat cercetarea unor
teme de interes aparte pentru istoria
culturii ºi filosofiei din România.
În planurile de cercetare ale
Catedrei de Filosofie pe anul
universitar 2008-2009 ºi în cele de
perspectivã au fost incluse ºi teme cu
caracter interdisciplinar prevãzute
special pentru programul de masterat
ºi concordante cu tematica unor
discipline ale masteratului.
Aºadar, activitatea de cercetare
ºtiinþificã îi antreneazã ºi pe
masteranzi, ca ºi pe studenþii cei mai
valoroºi.
O parte dintre cei care vor urma
programele de masterat îºi vor
perfecþiona pregãtirea ºi se vor înscrie
ºi la doctorat, unde ar putea sã dezvolte
tema de la lucrarea de disertaþie de
masterat.
În concluzie, masteratele Om,
culturã, societate în gândirea
contemporanã ºi Comunicare
interculturalã ºi culturã europeanã
constituie veritabile deschideri spre
cercetãri interdisciplinare.
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Astãzi rãspunde:
Lector univ. drd. Iustin ANDRONIE
Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice
Internaþionale
Student: Care este rolul mediului
e-Learning în procesul educaþional
modern?
Profesor: În principiu, termenul e-Learning
este asociat formei de învãþare susþinutã de
tehnologia digitalã, în sala de curs, dar cel mai
adesea de la distanþã. Nu este însã sinonim cu
educaþia la distanþã care acoperã un spectru
mult mai larg de servicii educaþionale.
Conceptual, e-Learning-ul se poate defini
din punct de vedere pedagogic, tehnologic,
funcþional ºi legat de conþinut, deoarece
desemneazã o formã modernã de învãþare (la
distanþã sau în sala de curs), cu particularitãþi
specifice determinate de tehnologia digitalã
care o susþine, care acoperã o gamã largã de
aplicaþii ºi procese educaþionale de tipul
învãþare asistatã de calculator, învãþare bazatã
pe Internet, învãþare bazatã pe televiziunea
digitalã prin satelit etc.

Student: Ce se înþelege în accepþie
mai largã prin conceptul de
e-Learning?
Profesor: În sensul cel mai larg, termenul
e-Learning este asociat formei de învãþare
susþinutã de tehnologia digitalã care oferã
conectivitate, comunicaþie, colaborare,
conþinut, context ºi competenþã, prin
intermediul unor reþele de calculatoare
configurate corespunzãtor. Altfel spus,
desemneazã mediul de învãþare distribuit bazat
pe tehnologia digitalã multimedia ºi de
comunicaþie, care oferã fiecãruia cel mai
potrivit conþinut, la momentul de timp solicitat,
cunoscut în literatura de specialitate sub
denumirea de mediu e-Learning.
E-Learning este termenul asociat generic
tuturor programelor ºi materialelor utilizabile
într-un proces distribuit de învãþare, instruire
sau educaþie (programe de studiu, cursuri,
prezentãri, teste de autoevaluare sau evaluare
etc.) care sunt distribuite beneficiarilor lor
(elevi, studenþi, masteranzi, doctoranzi etc.) în
format electronic. Participanþii la un asemenea
proces de învãþare folosesc World Wide Web
(WWW), e-mail-ul, televiziunea digitalã, clasa
virtualã (soluþie de colaborare în timp real), una
sau mai multe forme de interactivitate
(interacþiunea online între cursant ºi cadrul
didactic îndrumãtor sau televiziunea interactivã)
ºi un sistem de management al învãþãrii pentru
a accesa conþinutul materialelor educaþionale
multimedia disponibile online ºi pentru a
comunica între ei.
Termenul e-Learning este asociat în mod
uzual tehnologiei de învãþare asistatã de
calculator în sala de curs, dar cel mai adesea
de la distanþã, motiv pentru care aceastã
tehnologie este cunoscutã în literatura de
specialitate sub denumirea de tehnologie
e-Learning. Programele moderne de învãþare,
de instruire ºi de educaþie la distanþã sunt
susþinute ºi distribuite exclusiv prin folosirea
pe scarã largã a tehnologiei e-Learning, prin
definiþie tehnologia informaþiei, multimedia ºi
a comunicaþiilor care acoperã un spectru larg
de activitãþi didatice, de la metode de învãþare

tradiþionale, la combinaþii de practici de
învãþare tradiþionale ºi electronice, pânã la
învãþarea totalmente online.
În dicþionarul de termeni online KaplanLeiserson se defineºte e-Learning-ul ca noþiune
ce acoperã o arie largã de aplicaþii ºi procese,
precum învãþarea bazatã pe Web, învãþarea cu
ajutorul calculatorului, clasele virtuale ºi
colaborarea digitalã. Include transmiterea
materialelor (de învãþare) prin intermediul
Internetului, casetelor audio/video, sateliþilor,
TV interactiv ºi CDROM.
În mod uzual, e-Learning-ul reprezintã
modalitatea de învãþare interactivã în care
materialele necesare studiului sunt disponibile
on-line ºi care oferã un rãspuns imediat legat
de activitatea de învãþare a studentului.
Comunicarea online cu persoane reale
(instructori, profesori, colegi etc.) poate sã
aparã sau nu. De regulã, în e-Learning se
acordã o importanþã mai mare materialelor de
învãþare (conþinutului) decât comunicãrii între
studenþi ºi instructori.
În context educaþional, e-Learning înseamnã
folosirea noilor tehnologii multimedia ºi a
Internetului pentru îmbunãtãþirea calitãþii
învãþãrii ºi procesului de evaluare. Internetul
poate fi privit ca o fereastrã cãtre lume prin
care profesori ºi studenþi din diferite ºcoli ºi
þãri pot intra în legãturã unii cu alþii, pot schimba
informaþii, pot explora noi arii de cunoaºtere.
Folosind Internetul, profesorii pot face schimb
de materiale didactice, pot explora noi concepte,
pot avea acces la informaþii ºi la date din
domeniul lor de activitate, la aplicaþii software
ºi simulatoare virtuale, pot participa la realizarea
de proiecte internaþionale. Pentru studenþi,
Internetul poate fi privit ca un instrument util
care sã-i motiveze pentru învãþare, încurajând
independenþa ºi autonomia, eliminând barierele
comunicaþionale, rasiale sau dizabilitãþi
locomotorii.
De multe ori, termenul de e-Learning este
utilizat greºit ca fiind sinonim cu educaþia la
distanþã. Trebuie însã specificat cã termenul de
educaþie la distanþã acoperã un spectru mult mai
larg de servicii decât termenul de e-Learning.
De regulã, companiile ce oferã servicii de tip
e-Learning se concentreazã mai mult asupra
dezvoltãrii ºi prezentãrii de conþinut, în timp
ce instituþiile dedicate educaþiei la distanþã, prin
programe de învãþare online, acoperã întreg
spectrul de servicii educaþionale.

Student: Cum poate fi definit
mediul de e-Learning?
Profesor: Din punct de vedere pedagogic,
mediul e-Learning oferã o metodã modernã de
predare, de instruire ºi de învãþare bazatã pe
tehnologia digitalã, de comunicaþie ºi
multimedia, care asigurã transferul accelerat de
informaþii ºi cunoºtinþe, inclusiv tehnici de
înþelegere sau modalitãþi de interpretare a
acestora, de la profesor la cursant oriunde,
oricând ºi la cerere. Rezultatul este un proces
educaþional rapid ºi performant.
Din punct de vedere tehnologic, mediul
e-Learning reprezintã tehnologia de susþinere
a procesului de predare, instruire ºi învãþare
care cuprinde autorizarea, distribuþia, evaluarea

ºi managementul conþinutului cursurilor sau
altor materiale cu caracter didactic, realizat prin
folosirea tehnologiilor digitale de comunicaþie
ºi multimedia.

Student: Ar fi interesant dacã am
afla din cea mai autorizatã sursã care
sunt efectele economico-sociale ale
implementãrii sistemelor de
e-Learning?
Profesor: Multe þãri dezvoltã în prezent
strategii de remodelare a resurselor umane. În
faþa unei competiþii internaþionale în creºtere,
aceste þãri dezvoltã sisteme de învãþare pe tot
parcursul vieþii ca politicã naþionalã, esenþialã
pentru menþinerea avantajului în competiþia
globalã. Competiþia crescândã determinã
apariþia unor iniþiative de dezvoltare a unor
noi modalitãþi de instruire a personalului care
vin în întâmpinarea satisfacerii cerinþelor
clienþilor.
În contextul economiei bazate pe
cunoaºtere, educaþia constituie principalul
domeniu cu misiunea de diseminare a
cunoºtinþelor ºi a învãþãrii pentru o lume mai
bunã. Este nevoie de dezvoltarea unui sistem
de învãþãmânt îmbunãtãþit, de calitate ºi
eficienþã crescute, cu asigurarea accesului în
mod echitabil ºi sustenabil la cunoºtinþele care
intereseazã. ªi pentru cã o reþetã nu poate fi
aplicatã în toate cazurile ca soluþie unicã,
modernizarea învãþãmântului trebuie abordatã
diferenþiat, în funcþie de contextul specific ºi
viziunea conducãtorilor.
Dezvoltarea unei economii bazate pe
cunoaºtere presupune definirea ºi urmãrirea
îndeplinirii unei serii de obiective într-o
competiþie pentru resurse (inovaþie, educaþie,
infrastructurã, informaticã). În viitor toate
economiile (nu numai cele mai avansate) vor
lupta pentru dezvoltarea unei economii a
cunoaºterii. Într-o economie bazatã pe
cunoaºtere învingãtorii vor fi inovatorii
continui ºi cei care învaþã continuu. Acest
fenomen va pune resursele umane în centrul
competiþiei ºi dezvoltãrii. Susþinerea din partea
clasei politice ºi consensul social sunt esenþiale
în efortul de realizare a unei economii a
cunoaºterii.
Tehnologiile informatice de comunicare
(Information Communication Technology 
ICT), considerate o strategie utilã în
transformarea ºi modernizarea sistemului
educaþional, reprezintã un mijloc prin care
studenþii îºi pot dezvolta instruirea de bazã ºi
competenþele în diverse domenii necesare într-o
economie bazatã pe cunoaºtere. Cunoaºterea
operãrii pe calculator devine din ce în ce mai
necesarã. Se pune problema înþelegerii modului
în care se poate perfecþiona sistemul de
învãþãmânt al unei instituþii de profil prin
adoptarea acestor tehnologii, în general ºi a
sistemelor e-Learning, în special. În acest
context, sistemele informatice constituie
vehiculul dezideratului realizãrii unei educaþii
la nivel global.
Utilizarea tehnologiilor informatice de
comunicare în învãþãmânt ºi adoptarea
sistemelor e-Learning produc efecte pozitive
în plan economico-social care variazã în funcþie
de condiþiile concrete de implementare ºi de
contextul specific de exploatare a lor. Printre
acestea se numãrã:
 creºterea competitivitãþii sistemului
educaþional;
 menþinerea ºi ridicarea nivelului de
ocupare a forþei de muncã;

 acumularea mai uºoarã a experienþei
practice de cãtre studenþii formelor de
Învãþãmânt la Distanþã (ID);
 conservarea sau creºterea veniturilor
salariale ale studenþilor încadraþi în muncã pe
perioada studiilor;
 reducerea relativã a costurilor de studii
pe termen mediu ºi lung;
 crearea condiþiilor favorabile continuãrii
studiilor pentru persoane cu dizabilitãþi;
 apariþia de categorii socio-profesionale
noi, cum ar fi e-moderator etc.
Întrucât utilizarea tehnologiilor informatice
de comunicare ºi adoptarea sistemelor
e-Learning în învãþãmânt joacã un rol esenþial
în descoperirea ºi crearea de cunoºtinþe în
societatea secolului XXI bazatã pe cunoaºtere,
þãrile din întreaga lume înfãptuiesc reforma
sistemului educaþional prin adoptarea acestor
tehnologii. ªi România se numãrã printre
aceste þãri.
Îmbunãtãþirea capacitãþii instituþiilor de
învãþãmânt, la nivel individual, organizaþional
ºi social, de a pune la dispoziþia cursanþilor
noi cãi de acces la cunoºtinþele acumulate în
domeniul lor de interes, prin adaptarea
ofertelor de studii la specificul zonal ºi la
nevoile naþionale, este rezultatul efortului
depus pentru întocmirea programelor de
studiu, având în vedere dezvoltarea pe termen
lung a instituþiei care oferã aceste programe
educaþionale.

Student: Ce aspecte majore s-ar
putea reþine din abordarea acestei
problematici de mare actualitate
pentru îmbunãtãþirea calitãþii
procesului educaþional?
Profesor: În concluzie, se poate spune
cã evoluþia tehnologiilor digitale, multimedia
ºi de comunicaþie a creat posibilitatea
utilizãrii pe scarã largã a mediului e-Learning
în învãþãmânt. Acest lucru a revoluþionat
învãþãmântul tradiþional, determinând

reorganizarea ºi transformarea lui, astfel
încât sã ofere posibilitatea de învãþare ºi de
instruirea tuturor celor preocupaþi de evoluþia
lor profesionalã, indiferent de vârstã, sex sau
zonã geograficã. Noile tehnologii permit
acum documentarea completã a celor
interesaþi în orice domeniu de studiu, fãrã sãºi pãrãseascã domiciliul, prin vizionarea
programelor de televiziune digitalã ºi/sau
prin consultarea bibliotecilor virtuale uriaºe
care conþin cursuri ºi materiale didactice
elaborate în format electronic, accesibile de
la distanþã (prin vizualizare sau imprimare),
în orice colþ de lume.
Dezvoltarea mediilor de învãþare, instruire
ºi educaþie moderne exprimate generic prin
termenul de e-Learning a determinat, la nivel
mondial, tendinþa de generalizare a
învãþãmântului deschis la distanþã pentru toate
domeniile de studiu, mai puþin cele care
implicã îndemânãri practice (medicinã,
inginerie etc.), furnizând celor interesaþi toate
resursele necesare în educaþia ºi succesul lor
profesional, fãrã obligativitatea prezenþei într-o
salã de curs.
Învãþarea eficientã într-un sistem e-Learning
este posibilã numai în prezenþa unui complex
de condiþii care trebuie asigurate în prealabil.
Se pot enumera, printre altele, existenþa unei
infrastructuri de comunicaþii corespunzãtoare,
a unui sistem de reglementãri în domeniu, a
aplicaþiilor pentru suport, a conþinutului, a
cunoºtinþelor ºi, nu în ultimul rând, a unui
context social propice. De o deosebitã
importanþã este ºi îmbunãtãþirea modului de
acces ºi asigurarea unui acces echitabil la
resursele de învãþare la nivel organizaþional sau
instituþional.
Mediul social trebuie sã permitã
dezvoltarea continuã a procesului de creºtere
a capacitãþii indivizilor sau a grupurilor de
indivizi de a alege forma de instruire cea mai
potrivitã ºi de a transforma opþiunile respective
în acþiuni, ºi rezultatele preconizate. Esenþiale
în acest proces sunt demersurile care conduc
la creºterea bagajului de componente necesare

desfãºurãrii eficiente a activitãþilor e-Learning,
atât la nivel individual, cât ºi de grup.
Informaþia este motorul principal al
globalizãrii în desfãºurare. Decalajul
informaþional ºi de cunoaºtere este mai puþin
dependent de echipamente ºi tehnologie, dar
mult mai dependent de conþinut ºi de valoarea
acestuia. Generic vorbind, cunoaºterea ºi
competitivitatea unei þãri pot fi mãsurate prin
evaluarea urmãtoarelor elemente :
 performanþele socio-economice (procentul
de creºtere a PIB pe an, indexul dezvoltãrii
umane);
 infrastructura informaticã (numãr de
utilizatori de Internet/1000 de locuitori, numãr
de calculatoare/1000 de locuitori, numãr de
telefoane/1000 de locuitori etc.);
 sistemul educaþional ºi resursa umanã
(procentul de persoane cu studii medii ºi
superioare, rata de alfabetizare etc.);
 inovaþia (numãr de cercetãtori la 1 milion
de locuitori, articole ºtiinþifice ºi tehnice la
1 milion de locuitori, numãrul de invenþii ºi
inovaþii înregistrate etc.);
 iniþiative ºi instituþii (bariere comerciale,
reglementãri, legislaþie etc.).
Globalizarea afecteazã procesele e-Learning,
dezvoltarea tehnologiilor fiind motorul
evoluþiilor ºi în acest domeniu. Procentul
persoanelor cu acces la Internet, numãrul
serverelor de Internet sau al serverelor
securizate sunt factori tehnologici favorizanþi.
Creºterea schimburilor de bunuri sau servicii,
a posibilitãþilor de efectuare a tranzacþiilor sau
de stabilire a contactelor la nivel personal sunt
factori netehnologici favorizanþi în adoptarea
sau dezvoltarea sistemelor e-Learning.
Jim Wolfensohn, Preºedintele Bãncii
Mondiale (World Bank), nota cã noi trebuie
sã privim globalizarea ca pe o provocare ºi ca
pe o ocazie de a reduce sãrãcia.
În acest context, va trebui asigurat accesul
la educaþie, reducând rapid decalajul tehnologic, pentru cã pur ºi simplu este o investiþie
economicã inteligentã.

Vorbiþi, scrieþi corect româneºte

REDESCOPERIREA VALORILOR PROPRII

Conf. univ. dr. Mioriþa GOT
Facultatea de Limba ºi Literatura
Românã
Diferenþele dintre spaþii, dintre culturi,
dintre civilizaþii marcheazã fluida trecere de la
identitate la alteritate, de la multiplicitate la
redescoperirea propriei paradigme culturale,
amplificându-i sensurile. Se ºtie cã adevãrata
culturã, operã a iubirii, cultura animi, este
umanizatoare, creatoare de libertate, acea
libertas major despre care vorbeºte Sfântul
Augustin, maturã din punct de vedere moral,
capabilã de alegere autonomã.
În contextul globalizãrii, cultura înseamnã
armonizare cu Celãlalt dar, mai ales,
redescoperirea valorilor proprii, întoarcerea
la obârºii, gãsirea unui rost. În condiþiile în
care lumea modernã se confruntã cu o disoluþie
a culturii în civilizaþia strãzii, cu o prãbuºire a
valorilor spiritului, profesorul de vocaþie are
datoria de a lua atitudine ºi de a corecta erori
flagrante ºi omisiuni grave ale ºcolii româneºti.
Dincolo de latura profesionalã a formaþiei
noastre, activitatea cu studenþii are în vedere
aspecte care vizeazã reforma interioarã,
libertatea spiritualã (sã nu uitãm cã libertatea
începe de la Cuvânt!), mobilitatea intelectualã,
oferta unui model de culturã ºi nevoia de
comunicare. A fi profesor de limba ºi literatura
românã înseamnã a împlini o chemare, a
împãrtãºi o misiune. Profesorul de simþire
româneascã este un intelectual cu viaþã
exemplarã, om al cuvântului liber în realitatea
imediatã, persoanã de o elevatã competenþã, cu
o largã viziune pedagogicã ºi culturalã.
Credem cã o evaluare obiectivã a ierarhiei
valorilor, o atitudine dialecticã în interpretare,
dar, mai ales, o clarã delimitare de actul negãrii,
al dinamitãrii tradiþiei literare, de respingerea
valorilor consacrate sunt imperios necesare în
sfera învãþãmântului universitar/preuniversitar
de limba ºi literatura românã. Aceasta în
condiþiile în care patrimoniul literar cunoaºte
în lumea contemporanã impactul unei atitudini
selective, excesiv critice. În manuscrisul 2276,
la fila 210, Mihai Eminescu nota: Sufletul
trebuie tratat ca pãmântul, sã i se dea ce-i
trebuie spre a fi productiv, ideea de sãmânþã.
Una dintre vocile înalte ale culturii noastre,
Constantin Noica, completa: Dacã poporul e
suma determinaþiilor persoanelor în parte,
înseamnã cã limba, ca determinant al fiecãrei
persoane, e în fapt determinantul general al
oricãrui popor. Limba este partea noastrã de
cer. Pe aceeaºi dimensiune, ªtefan Aug. Doinaº
sublinia, într-unul dintre articolele publicate,
cã universalitatea nu existã în mod concret

decât prin însumarea specificitãþii naþionale a
scriitorilor de frunte din fiecare culturã
naþionalã, iar specificul naþional este, pur ºi
simplu, masca sub care se prezintã, de-a lungul
secolelor, universalul. În contemporaneitate,
academicianul Eugen Simion afirmã cã limba
românã, care a dat o mare poezie, nu este o
limbã de mâna a doua în Europa.
A vorbi, a citi, a crea româneºte sunt acte
proprii trecutului naþional, dar, în mod egal,
aparþin prezentului ºi viitorului. ªi aceasta
pentru cã ne situãm în continua facere/
desfacere a structurilor dinamice proprii limbii,
în cãutarea expresivitãþii ºi a unitãþii acesteia.
Unul dintre obiectivele noastre, obligatoriu de
atins, este formarea personalitãþii autonome a
tinerilor care au conºtiinþa propriei identitãþi
culturale ºi care devin capabili de discernãmânt, de spirit critic în argumentarea
propriilor opþiuni ºi în exprimarea sensibilitãþii
estetice. Prin intermediul noilor experienþe de
cunoaºtere intelectualã ºi didacticã, tinerii vor
fi orientaþi în eventualitatea unor ezitãri la
rãspântii profesionale, estetice, morale.
În contextul actual, este binevenitã
iniþiativa profesorilor Facultãþii de Limba ºi
Literatura Românã de a-i recâºtiga pe tinerii
preocupaþi de aspectele limbii române, pe
iubitorii de literaturã, dornici sã se raporteze
la marea culturã, în condiþiile în care publicul
larg  prizonier al gustului mediu, aflat, aºadar,
în regres spiritual  îºi pierde profunzimea
sufleteascã, fascinat nu de cuvânt, ci de
imagini. A devenit comunã aserþiunea conform
cãreia existã, în momente speciale, oameni pe
care ni-i reamintim ori de câte ori dorim sã ne
facem o zi mai fericitã. Bunãoarã, tinerii pe
care îi formãm vor realiza cã Mihai Eminescu
este parte a spiritului nostru, cã avem nevoie
de creaþia sa pentru a ne lumina, pentru a ne
adânci fiinþa interioarã.
Încercãm în cadrul Universitãþii Spiru Haret
sã cãutãm permanent modalitãþi eficiente prin
care sã punem în practicã formarea de
competenþe, racordarea la pulsul educaþional
european. În condiþiile adecvãrii ºcolii la
imperativele societãþii, cu accent pe inserþia
socialã a individului, reforma învãþãmântului
românesc a determinat modificarea sistemului,
restructurarea programelor/cursurilor/manualelor ºi o evaluare vizând competenþe. În acest
fel, la absolvirea facultãþii, tinerii se vor exprima
corect, clar, coerent ºi expresiv în limba românã.
Feedbackul pe care îl avem în vedere,
printre altele, este oportunitatea de a cultiva
profesionalismul lecturii ºi de a evalua în ce
mãsurã tinerii devin cititori avizaþi de literaturã.
De aceea, cursurile privind literatura românã
ºi cea universalã, limba, stilistica limbii
române, lingvistica º.a. probeazã oportunitatea

de a cultiva profesionalismul lecturii, al
studiului ºtiinþific, iar profesorul este chemat
sã promoveze o operã de valoare în aºa fel încât
aceasta sã-l seducã realmente pe lector.
Un profesor de vocaþie manifestã
corectitudine ºi flexibilitate, rigoare ºi
deschidere, fãrã a pretinde ca totul sã se
subordoneze schemei proprii; îi provocãm în
acest fel pe studenþii noºtri în scopul emiterii
de pãreri personale. Folosim strategii care
valideazã ºi potenþeazã anumite tipuri de
competenþe  textualã, de acþiune,
deschiderea
culturalã. Cu siguranþã, un asemenea
mod de a proiecta
cursurile devine 
prin împãrtãºirea
reciprocã a opiniilor  o experienþã
de cunoaºtere, de
adâncire a competenþei didactice din
perspectiva lui cum
e cu putinþã ceva
nou, cum spunea
Constantin Noica.
Universitatea
noastrã rãspunde
astfel prin educaþia
pentru valori, ceea
ce ne permite sã
putem vorbi despre
compatibilitatea
Universitãþii
noastre cu învãþãmântul superior din
spaþiul universitar
european.
Pe de altã parte, a cultiva limba naþionalã
astãzi este o îndatorire de ordin profesional,
dar ºi de suflet pentru filologi ºi pentru studenþii
umaniºti, pentru toþi cetãþenii României.
Vorbitorii aflaþi pe poziþia de reprezentare
corectã a limbii literare vor da mãsura formãrii
intelectuale, a pregãtirii lor ºtiinþifice într-un
spaþiu larg, al ºcolii ºi al societãþii.
Implicit, este de apreciat prestaþia
specialiºtilor în domeniu  lingviºti de prestigiu
ai ºcolilor din Bucureºti ºi Cluj, Iaºi ori
Timiºoara  care studiazã aspecte interesante
referitoare la vocabular, morfosintaxã sau
stilisticã ºi care sunt permanent racordaþi la
informaþia de ordin ºtiinþific, vizând apariþiile
normative cele mai recente: Dicþionarul
Ortografic, Ortoepic ºi Morfologic al Limbii
Române, ediþia a II-a (DOOM 2), alte dicþionare
ale limbii, cãrþi ºi studii de analizã ºi de
interpretare a fenomenelor de limbã, reviste.

Profesorii ºi studenþii din cadrul facultãþilor
cu profil filologic de la Universitatea noastrã
au datoria de a constata ºi de a explica  prin
raportare la normele limbii literare  greºelile
de exprimare ale vorbitorilor, analizând cauzele
care le favorizeazã, determinând evitarea lor.
Este nevoie sã gãsim în activitatea didacticã
metoda cea mai eficientã (<gr. metha  cãtre;
odos  cale), de operare între corectitudine ºi
greºealã, pentru a atinge performanþa
comunicativã. Acordând atenþia cuvenitã
dimensiunii funcþional-comunicative
a procesului de
învãþare, studenþii
vor ºti sã opereze ºi
într-un cadru diversificat al limbii, care
vizeazã mecanismul
sãu de funcþionare,
planurile sincronic ºi
diacronic. Tinerii
vor fi capabili sã
abordeze limbajul
familiar, sã utilizeze
elemente specifice
subdialectelor sau
graiurilor populare
în situaþii de comunicare eficientã, sã le
delimiteze
de
jargon, de limbaj
colocvial ori argotic;
sã fie preocupaþi de
probleme de etimologie, de ,,capcanele
limbii, de studiul
neologismelor.
Referindu-ne la
aspectul vorbit al limbii literare actuale,
semnalãm o seamã de inadvertenþe ori greºeli
de limbã inadmisibile, întâlnite frecvent în
exprimarea unor persoane care se pretind culte.
Fenomenul se regãseºte ºi în rândul unor
învãþãtori/profesori comozi, neglijenþi în
exprimare, care manifestã carenþe în pregãtirea
de specialitate. De pildã, în majoritatea lor,
învãþãtorii din ºcolile noastre îi învaþã pe copii
sã pronunþe neiodizat  deci în mod greºit 
formele pronumelui personal eu, ea, el, ei, ele
ºi formele verbului a fi: eºti, este, eram, erai,
era, erau, ºi nu aºa cum ar trebui pronunþate în
mod corect. Abia în clasa a V-a fenomenul
semnalat este corectat, ca urmare a efortului
depus la clasã de profesorul de românã. Unele
cadre didactice considerã, în mod greºit, cã
pronumele personal de persoana a III-a dânsul,
dânsa, dânºii, dânsele sunt pronume de
politeþe, eludând neavenit, în exerciþiul
comunicãrii, formele dumnealui, dumneaei,

dumnealor. De unde concluzia cã studiul
etimologiei este în mare dificultate. Numeralul
cardinal optsprezece este pronunþat deseori
optâsprezece, optisprezece sau optusprezece.
De asemenea, chiar unii profesori rostesc, în
mod greºit, clasa a doisprezecea, pierzând din
vedere cã numeralul ordinal cu valoare
adjectivalã se acordã în gen, numãr ºi caz cu
substantivul determinat, iar cel cu valoare
substantivalã preia forma substantivului
substituit.
Una dintre cele mai frecvente greºeli este
utilizarea eronatã a pronumelui relativ care,
cu funcþie de complement direct, fãrã
prepoziþia obligatorie pe; de exemplu: Testul
care l-am dat a fost edificator. Este evident
cã în exemplul amintit pronumele nu este
subiect, ci complement direct, reluat în chiar
propoziþia atributivã pe care o introduce prin
forma neaccentuatã a pronumelui personal în
acuzativ, l-. Corect este: Testul pe care l-am
dat a fost edificator. O confuzie frecventã
este aceea a celor douã conjuncþii
coordonatoare or (adversativã neologicã, de
origine francezã) ºi ori (disjunctivã,
echivalentã cu sau, fie). Conjuncþia neologicã
or exprimã o opoziþie atenuatã, ºi nu un
raport contradictoriu al alternativelor,
precum sinonimele sale dar, iar, însã ºi apare
frecvent la începutul unui enunþ. Formularea
restricþiei se face adesea eronat, uneori chiar
în cãrþile de specialitate. De pildã, se
întâlnesc frecvent formulãri de tipul: Am
decât carnetul de student; Am vorbit decât
cu fratele lui. Existã chiar o melodie de
muzicã uºoarã, cu mare prizã la un anumit
gen de public-þintã, intitulatã Am nimic fãrã
tine (sic!). Adverbul de mod restrictiv decât
se foloseºte numai cu verbul la forma
negativã, de exemplu: Nu am decât carnetul
de student; Nu am vorbit decât cu fratele lui.
În schimb, prezenþa formei afirmative a
verbului impune utilizarea restrictivelor
numai, în limba literarã, sau doar, în limbajul
colocvial.
Formula sintacticã în variantele din
punctul de vedere al ºi din punct de vedere
necesitã atenþie, pentru a nu fi utilizatã greºit.
Când sintagma din punct de vedere este
urmatã de un substantiv la genitiv, punct va
primi articol hotãrât enclitic, iar atunci când
determinarea ei este un adjectiv, substantivul
punct rãmâne nearticulat; de exemplu: din
punctul de vedere al rezultatelor obþinute; din
punct de vedere moral. ªi pronunþarea dã, pã,
dã pe etc. este auzitã uneori chiar în medii
academice. Sunt frecvente pronunþãrile
verbului a avea, sã aivã ºi sã aive/sã aibe, în
loc de sã aibã, ceea ce denotã necunoaºterea
flexiunii verbelor de conjugarea a II-a sau o

exprimare neîngrijitã, de facturã regionalã.
Este necesar ca acestui verb neregulat, de
origine latinã (habeo, habere), sã i se adauge,
la persoana a III-a a conjunctivului prezent,
desinenþa -ã, aºa cum este corect (vezi ºi sã
tacã, sã parã etc.), ºi nu -e. Ce s-ar mai putea
spune despre frecvenþa, de-a dreptul
obositoare, a conjuncþiei coordonatoare
conclusive deci, în limbajul utilizat de
intelectuali, de unele cadre didactice, de
studenþi? Fenomenul, marcã a unui delir
lingvistic, poate fi considerat fãrã îndoialã
semnul unei degringolade de ordin valoric la
nivelul societãþii, explicabil din punct de
vedere psihologic. Trebuie avut în vedere cã
deci  conjuncþie coordonatoare conclusivã 
exprimã o urmare, o concluzie care rezultã din
acþiunea, starea, însuºirea exprimatã în
enunþul anterior. O improprietate semanticã
frecventã este utilizarea prepoziþiei datoritã
(cu regim de dativ ºi valoare cauzalã ºi/sau
instrumentalã) în contexte de tipul: Datoritã
rãzboiului, þara ºi-a epuizat resursele
economice. Este evident cã vorbitorul nu
cunoaºte faptul cã aceastã prepoziþie se
utilizeazã exclusiv ca sinonim pentru graþie
sau mulþumitã  exprimând o cauzã beneficã.
Ar fi trebuit sã se foloseascã una dintre
locuþiunile conjuncþionale cu regim de genitiv
din cauza, din pricina, singurele acceptabile
în contextul amintit.
Utilizarea unor exerciþii structurale variate
 procedee specifice didacticii moderne sunt
instrumente proprii învãþãrii algoritmizate ºi
problematizate care permit realizarea de
comparaþii, de conexiuni complexe. Procedând
astfel, nu vom fi nicicând acuzaþi cã vorbim
de nobis sine nobis. Avem datoria de a pãstra,
în timp, frumuseþea ºi expresivitatea limbii
naþionale.
În discursul sãu de la 2 mai 1848, pe prispa
Catedralei din Blaj, Simion Bãrnuþiu ne lãsa
un emoþionant testament spiritual, care devine
cu atât mai actual astãzi: Aºa este fiilor, nu
ne-am ungurit, nu ne-am rusit, nu ne-am
nemþit, ci ne-am luptat ca români pentru
pãmântul ºi numele nostru, ca sã vi-l lãsãm
vouã dimpreunã cu limba noastrã cea dulce
precum cerul sub care s-a nãscut; nu vã
nemþiþi, nu vã rusiþi, nu vã unguriþi nici voi,
rãmâneþi credincioºi numelui ºi limbii voastre
( ); vedeþi cumne-am luptat noi pentru limba
ºi romanitatea noastrã: luptaþi-vã ºi voi ºi le
apãraþi ca lumina ochilor voºtri.
Procedând ca atare, vom putea infirma
opinia unui ilustru reprezentant al culturii
naþionale, Mihai Ralea (Fenomenul
românesc), conform cãruia Instituþiile
noastre sunt simple maimuþãreli dupã
strãinãtate.

456 - 17 noiembrie 2008

pag. 4

OPINIA NAÞIONALÃ

CRIZA IMOBILIARÃ. EROARE DE PARCURS SAU
EªECUL MANAGEMENTULUI CU ªTAIF?

(Urmare din pag. 1)
Asia ºi Europa de Est ar trebui sã
piardã între 1,5 ºi 2 puncte de
creºtere a produsului intern brut
(PIB) în 2008-2009 faþã de 2007,
þinând cont de dependenþa lor de
exporturi, potrivit Creditului
agricol. America Latinã ar trebui sã
reziste mai bine, datoritã deschiderii
mai scãzute a economiilor ºi datoritã
exporturilor de materii prime, în special
Brazilia. Orientul Mijlociu ar fi ocolite
de încetinire, producãtorii de petrol
continuând sã investeascã subsidiile
petroliere exportate cu scopul
diversificãrii economice, potrivit lui
M. Barbe.
Teza
numitã
decuplaj,
prezentând dinamismul economic al
þãrilor emergente ca imunizate
împotriva crizei americane ºi
europene este, deci, neîntemeiatã. Dar
lumea emergentã nu a intrat cu toate
acestea astãzi în recesiune. În primul
semestru, în orice caz, activitatea a
rezistat foarte bine, noteazã M.
Zlotowski: în þãrile Europei centrale,
exporturile au rãmas dinamice în
timp ce ele s-au îndreptat spre Europa
de Est foarte atinsã de crizã 
Decuplaj nu, dar rezistenþã da, în
special pentru BRICS (Brazilia,
Rusia, India, China ºi Africa de Sud),
adaugã el. În faþa crizei, þãrile mari au
mijloace de dezvoltare a cererii
interne, de accelerare a investiþiilor
publice, de susþinere a bãncilor lor, aºa
cum Rusia a început deja sã o facã,
împrumutându-le 36 miliarde de
dolari Mexicul a anunþat un plan de
susþinere a infrastructurilor, în timp ce
India ar putea mãri salariile
funcþionarilor.

ªi China nu poate lãsa sã coboare
creºterea sub 9% ritm anual, potrivit
lui Christine Peltier, economist la
BNP Paribas, deoarece aceastã ratã
este necesarã pentru a crea în fiecare
an cele zece milioane de locuri de
muncã care ar permite sã se
absoarbã noii intraþi pe piaþa muncii.
Încetinirea creºterii ºi scãderea
preþurilor activelor bursiere ar putea
sã aibã implicaþii sociale ºi neliniºteºte
guvernul care a anunþat clar politica
sa economicã încã din iunie 2008,
explicã ea. Fapt inedit, miercuri 8
octombrie, Banca centralã chinezã a
urmat, câteva minute dupã aceea,
acþiunea coordonatã de scãdere a
ratelor dobânzii hotãrâtã de marile
bãnci centrale ale þãrilor dezvoltate
(Rezerva Federalã Americanã ºi Banca
Centralã Europeanã). Este vorba,
pentru Banca Centralã chinezã de o a
doua cãdere într-o singurã lunã în timp
ce confraþii coreeni, taiwanezi ºi
hongkonghezi au redus toate
treisalariul joi, 9 octombrie. Þãrile
emergente ºi þãrile dezvoltate sunt în
aceeaºi barcã, aflatã în derivã, mai
mult sub apã.
Opþiuni contradictorii în planurile
anti-crizã. Surprinse ºi aflate sub
presiunea dezastrului, þãrile care
acþioneazã pentru edificarea economiei de
piaþã liberale, funcþionale, au reacþionat
precipitat, mai mult emoþional decât
raþional. Cu toate acestea, distingem
anumite diferenþieri între comportamentul
diferitelor grupãri de state.

Þãrile emergente
reacþioneazã dispersat

Puternice cu miliardele de dolari
rezerve de schimb, acumulate
datoritã exporturilor de petrol,

materii prime miniere ºi agricole sau
bunuri manufacturate, þãrile
emergente (China, Brazilia, þãrile
din Golf ) ar trebui, sperã
economiºtii, sã reziste mai bine
ºocului crizei [ Annie Gasnier (Rio
de Janeiro), Brice Pedroletti
(Shanghai) ºi Antoine Reverchon,
Les pays émergents réagissent en
ordre dispersé, Le Monde,
14.10.08.]. Dar acelaºi scenariu s-a
repetat cu toate acestea în cele patru
colþuri ale planetei: bãncile, mai
mult sau mai puþin expuse riscurilor
care au adus anumiþi omologi
americani, au pierdut mulþi bani;
apoi, investitorii occidentali au

sã se întâlneascã luni, 13 octombrie
a.c., la Washington în cadrul
Adunãrii generale a FMI. China a
rãspuns cã ea priveºte favorabil
aceastã propunere, dar fãrã sã dea
încã acordul sãu oficial, în timp ce
Japonia cautã soluþii în cadrul celor
G7.
Singurã Asociaþia þãrilor Asiei de
Sud-Est (ASEAN) a furnizat Asiei o
schiþã a instituþiei regionale.
Membrii sãi ar putea sã accelereze
discuþiile cu privire la lansarea
Fondului Monetar Asiatic hotãrâtã în
mai 2007 la Kyoto, a sugerat ºi
preºedintele sud-coreean. Viitoarea
întâlnire în legãturã cu aceastã

Puncte de vedere
repatriat capitalurile lor, fãcând sã
plonjeze bursele locale ºi
ameninþând sã secete creditul;
puterile publice au cerut ajutor
bãncilor cu scopul de a conserva
lichiditatea economiei lor. Dar, ca în
Europa, aceste intervenþii s-au fãcut
într-o ordine dispersatã. Instituþiile
ºi acordurile regionale existente se
feresc în faþa politicilor naþionale.
Asia. Asia de Est deþine cele mai
importante rezerve din lume în
devize strãine; Coreea de Sud,
China ºi Japonia pot surmonta criza
financiarã dacã ele îºi unesc
forþele, a declarat luni 6 octombrie
a.c. preºedintele sud-coreean Lee
Myung-bak, propunând sã se discute
aranjarea unui summit cu omologii
sãi japonezi ºi chinezi. Miniºtrii de
finanþe ale celor trei þãri care urmau

problemã este prevãzutã pentru
mai 2009. Înzestraþi cu 80
miliarde de dolari, din care 80%
aparþin Japoniei, Coreei ºi Chinei,
acest fond va instituþionaliza
iniþiativa lui Chiangmai  un
mecanism
de
împrumuturi
automate între bãncile centrale
creat în anul 2000 dupã criza de
devize din 1997.
America Latinã. Dincolo de
miºcãrile de panicã bursierã,
ansamblul regiunii, foarte
dependentã de preþurile materiilor
prime (petrol, minereuri, soia,
zahãr), astãzi în scãdere, ar trebui
sã cunoascã în 2008 o reducere a
creºterii sale, potrivit unui studiu
recent al FMI. Cea a Braziliei,

care reprezintã jumãtate din PIBu l latino-american, ar urma sã
scadã de la 5,4% în 2007 la 3,7%
în 2009.
Þãrile regiunii nu au, cu toate
acestea, un rãspuns concertat din
raþiunea
imenselor
diferenþe
macroeconomice care le separã,
explicã economistul de la universitatea
din Rio, Reinaldo Gonçalves. De
exemplu, spune el, devalorizarea actualã
a realului brazilian în raport cu dolarul
este foarte mare, în timp ce pesoul
argentinian rãmâne relativ stabil.
Brazilia ar trebui de altfel sã iasã mai
bine, deoarece poate conta pe piaþa sa
internã, apreciazã fostul preºedinte al
Bãncii Centrale, Carlos Langoni.
Ideea Preºedintelui venezuelean
Hugo Chavez de a crea o Bancã de
Sud poate sã înlocuiascã, la scarã
regionalã, FMI-ul ºi BIRD ºi ar
trebui sã se limiteze la finanþarea
proiectelor de infrastructurã.
Ministrul brazilian al relaþiilor
externe, Celso Amorim, preferã, în
ceea ce îl priveºte, o acþiune
coordonatã a BRICS (Brazilia,
Rusia, India, China ºi Africa de
Sud).
Þãrile din Golf. Fondurile
suverane ale celor ºase State ale
Golfului [Arabia Sauditã, Bahrein,
Emiratele Arabe Unite (EAU), adicã
Kuweit, Oman, Qatar, au pierdut
deja, la sfârºitul lui septembrie a.c.,
300 miliarde de dolari în falimentul
sistemului bancar american, potrivit
estimãrilor neverificabile în absenþa
unor date transparente.
În cursul primei sãptãmâni a lui
octombrie, bursele din Golf, victime

ale retragerii masive a capitalurilor
occidentale au pierdut 160 miliarde
de dolari. Investitorii locali au
început sã se neliniºteascã de
scãderea cursului barilului, trecut de
la 147 dolari la mijlocul lui iulie la
80 dolari la 6 octombrie, dar, mai
ales, de riscul spargerii bulei
imobiliare, construitã pe anticipaþia
unei creºteri continue a preþurilor.
Pieþele, cu toate acestea, au
reacþionat mai bine decât
omoloagele lor occidentale la
scãderile ratei principalelor bãnci
centrale ale planetei, la 8 octombrie
recâºtigând o parte a terenului
pierdut. Este adevãrat cã ele pot sã
conteze pe lichiditãþile inepuizabile
ale bãncilor lor centrale. Din 22
septembrie, cele din EAU au injectat
13,6 miliarde de dolari în sistem ºi
la 7 octombrie, când FED sau Banca
Centralã Europeanã (BCE) au
scãzut ratele lor cu 0,5 puncte, cea
din Kuweit a anunþat 1,25 puncte ºi
cea din EAU, 2 puncte.
A coordona riposta pare sã fie
delicat. La 6 octombrie, ministrul
petrolului din Qatar a cerut o reuniune
extraordinarã a Organizaþiei Þãrilor
Exportatoare de Þiþei (OPEC) pentru
a limita cãderea cursului. Reuniunea
a fost convocatã pentru 18 noiembrie.
Miniºtrii de finanþe din regiune,
hazardul calendarului, se reuniserã pe
17 septembrie la Djedda (Arabia
Sauditã) pentru a aproba crearea unui
Consiliu monetar, prefigurând o
Bancã Centralã Comunã. Dar
ratificarea acestei decizii nu se va face
decât în decembrie.
(Va urma)

România cea prudentã

Cristiana TUDOR, masterand
Facultatea de Jurnalism,Comunicare ºi Relaþii Publice

Evaluarea fãcutã României de <<
Standard & Poors>> nu este corectã.
Aceasta este fraza auzitã cel mai des.
Ratingul de þarã ne-a cam dat peste cap.
Teoretic, Agenþia Standard & Poors este
inamicul public numãrul unu.
Probabil cã vã întrebaþi ce Dumnezeu
a spus Agenþia asta de a stârnit atâtea
controverse?
În general, nu mare lucru. Numai în
situaþiile în care existã dezechilibre  vitezã
de creditare mare ( 50 la orã), instabilitate
politicã ºi dãrnicie guvernamentalã,
economia poate fi datã peste cap. Prin
urmare, investiþii în România nu sunt
recomandate. Cu alte cuvinte, împrumuturile
sunt mai riscante, iar banii pentru aceastã þarã
cu dezechilibre  mai scumpi.
Se poate spune  Agenþia s-a grãbit.
Din punctul ei de vedere  nu. Presiunile
pe buget, instabilitatea politicã egal
consecvenþã în greºealã. Ziua reducerii
ratingului a crescut imediat valoarea euro
înspre 3,76 lei. Adicã piaþa valutarã a trecut
relativ repede peste reducerea ratingului.
Nici piaþa de capital nu a avut reacþie
diferitã în sensul cã Bursa de Valori
Bucureºti a crescut în ziua urmãtoare
verdictul Standard&Poors, deºi s-au mai
înregistrat ºi alte ocazii când situaþii
economice internaþionale mai puþin
importante au bulversat piaþa bursierã,
considerã un analist citat de un important
sãptãmânal de business.
Acum sunt douã întrebãri: Oare
influenþa Agenþiei de rating a scãzut? Sau
fondurile instituþiilor strãine din România

( care iau în considerare ratingurile) nu
reacþioneazã?
Mulþi s-au simþit ofensaþi de cãtre
Agenþie din simplul motiv cã aceasta dãduse
ratingul maxim companiei Aig cu o lunã
înainte de colaps. ªi atunci, te gândeºti, cât
de credibilã mai poate fi o astfel de
instituþie? Deºi ºi-a cam pierdut prestigiul
ar fi deplasat sã afirmi cã este incompetentã.
Dacã citeºti cu atenþie comunicatul
Agenþiei, observi câteva afirmaþii despre
economia româneascã: lipsa îngrijorãrii
faþã de chestiuni vitale, rezerva BNR, care
compenseazã într-o oarecare mãsurã
anumite rezultate, sau timpul politicii
fiscale  tipic româneºti. Deºi mulþi s-au
arãtat foarte nemulþumiþi de rating, puþini
se gândesc la prudenþã, în special cei ce
acceptã sã se îndatoreze la bãnci prin
credite extrem de costisitoare, fãrã sã se
gândeascã la costul lor. Când Mãria Sa
economia creºte mult peste aºteptãri, iarãºi
cuvântul prudenþã se pierde în neant.
Ceea ce vreau sã subliniez este faptul cã
este important ca tinerii sã nu se lase
influenþaþi de declaraþii, de ce vãd la televizor,
ci sã priveascã în profunzime, sã gândeascã
analitic, direct focalizat pe problemã.
Nu trebuie aruncat cu noroi într-o
instituþie pânã nu judeci cu propria minte,
pânã nu ajungi sã spui  Am citit destul
despre aceastã chestiune pentru a putea
trage singur concluzia fãrã a fi influenþat
de magia sticlei.
Motiv pentru care n-am sã conchid cã
România a uitat de semnificaþia cuvântului
PRUDENÞÃ, ci vã las pe voi sã decideþi
ce referinþe meritã.

Dicþionar de termeni comunitari
 Programul Operaþional Sectorial
Creºterea Competitivitãþii Economice
POS CCE  Reprezintã un document
înaintat de România ºi adoptat de cãtre
Comisia Europeanã, care conþine o
strategie de dezvoltare, cuprinzând o serie
de prioritãþi coerente, care sã fie
implementate cu ajutorul unui Fond sau,
în cazul obiectivului Convergenþã, cu
ajutorul Fondului de Coeziune sau al
FEDR. Programele operaþionale sunt
documente aprobate de Comisia
Europeanã pentru implementarea acelor
prioritãþi sectoriale ºi/sau regionale din
Planul naþional de dezvoltare, care sunt
aprobate spre finanþare prin CNSR.
 Axa prioritarã  Este una dintre
prioritãþile strategice înscrise într-un
program operaþional, care cuprinde un grup
de operaþiuni corelate între ele ºi având
obiective specifice mãsurabile.
 Beneficiar  Vizeazã organismul sau
întreprinderea cu capital public ori privat,
responsabil/responsabilã cu execuþia
proiectelor sau a mãsurilor finanþate prin
contractul de finanþare, ca urmare a
aprobãrii spre finanþare a proiectului.
 IMM  Întreprinderi Mici ºi Mijlocii
care se clasificã, conform Legii 346/2004
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
în funcþie de numãrul mediu anual de
salariaþi ºi de cifra de afaceri anualã netã
sau de activele totale pe care le deþin, în
urmãtoarele categorii:
a) microîntreprinderi  operatorii
economici care au pânã la nouã salariaþi ºi
realizeazã o cifrã de afaceri anualã netã sau
deþin active totale de pânã la douã milioane
euro, echivalent în lei;

b) întreprinderi mici  operatorii
economici care au între 10 ºi 49 de salariaþi
ºi realizeazã o cifrã de afaceri anualã netã
sau deþin active totale de pânã la 10
milioane de euro, echivalent în lei;
c) întreprinderi mijlocii  operatorii
economici care au între 50 ºi 249 de
salariaþi ºi realizeazã o cifrã de afaceri
anualã netã de pânã la 50 de milioane euro,
echivalent în lei, sau deþin active totale care
nu depãºesc echivalentul în lei a 43 de
milioane de euro.
 e-Learning  Este un sistem de
formare
profesionalã,
utilizând
tehnologiile specifice Internetului, care
constã într-o experienþã planificatã de
predare-învãþare, organizatã de o instituþie
ce furnizeazã materiale într-o ordine
secvenþialã ºi logicã pentru a fi asimilate
de cursanþi în manierã proprie, fãrã a
constrânge agenþii activitãþii la co-prezenþã
sau sincronicitate. Sistemele informatice
de e-Learning finanþate prin fonduri
structurale trebuie sã asigure inclusiv
medierea prin tehnologii de transmitere a
suportului de curs ºi examinarea (dacã este
cazul) prin Internet.
 Conexiune broadband  O constituie
acea conexiune la Internet care respectã
urmãtoarele condiþii:
 capacitate minimã de transmisie  2
048 kbps negarantat;
 capacitate maximã de transmisie  3
072 kbps garantat;
 pierderi de pachete în 24 de ore:
maximum 0,5%;
 disponibilitatea serviciului: minimum
99% lunar.

VIITORUL UNIVERSITÃÞII, UNIVERSITATEA VIITORULUI
(Urmare din pag. 1)

Realizarea unui asemenea set de
obiective ºi idealuri implicã
transpunerea în practicã a unui sistem
coerent de programe ºi de acþiuni
concrete, adecvate fiecãrui obiectiv în
parte ºi ansamblului lor.
Astfel, problemele accesului la
învãþãmânt trebuie sã fie abordate ºi
soluþionate în lumina unor necesitãþi ºi
realitãþi
ale
vieþii
sociale
contemporane, ºi anume:
 universitãþile de succes sunt
datoare sã ofere posibilitãþi reale pentru
dezvoltarea intelectualã ºi socialã
tuturor persoanelor care dispun de
resursele intelectuale ºi de motivaþia
necesare pentru a avea succes în
activitate, muncã ºi viaþã;
 aspiranþii potenþiali la studii
universitare trebuie sã fie identificaþi
cât mai de timpuriu, sã fie sprijiniþi în
dezvoltarea lor intelectualã, astfel
încât, atunci când ajung la vârsta ºi
etapa în care pot candida pentru a intra
în universitate sã fie în mãsurã sã
rãspundã cu succes exigenþelor
standardelor de acces la studiile
universitare;
 pentru aceasta, universitatea va
trebui sã îºi îmbunãtãþeascã relaþiile cu
ºcolile elementare ºi secundare,
stabilind parteneriate cu acestea pentru
ca sã obþinã creºterea numãrului de
elevi, capabili sã acceadã la
învãþãmântul superior.
În acelaºi timp, se impune ca
universitãþile sã stabileascã, pe baze
temeinic elaborate, exigenþele pe care
le impun pentru admitere, insistând

asupra corelaþiilor dintre exigenþele lor
ºi nivelul de pregãtire a candidaþilor,
cãutând sã identifice noi cãi ºi
modalitãþi de judecare a meritului ºi
de identificare a potenþialului real de
dezvoltare superioarã, complexã, a
candidaþilor. Cuvântul de ordine în
aceastã privinþã pare sã fie luarea în
considerare a diversitãþii situaþiilor
în care se aflã candidaþii ºi extinderea
procesului de admitere, prin care, pe
de o parte, sã se poatã depãºi
obstacolele care, foarte adesea,
marcheazã abilitãþile ºi pregãtirea realã
a candidaþilor, iar, pe de altã parte, sã
identifice cât mai multe ºi mai eficiente
cãi de reliefare a experienþei de învãþare
a candidaþilor ºi factorii socioeconomici, de ordin familial, de mediu
de provenienþã, culturali etc, care îi
diferenþiazã.
Crearea unui mediu sãnãtos de
învãþare ºi transformare a universitãþii
într-o veritabilã comunitate a
învãþãrii presupune, în ceea ce îi
priveºte pe studenþi, asigurarea
condiþiilor necesare pentru formarea
unei experienþe optime de învãþare a
fiecãruia:
 reîntãrirea obligaþiilor ºi
angajãrii studenþilor în procesele de
învãþare, în special în primii ani de
studii, concomitent cu întãrirea
legãturilor dintre pregãtire ºi carierã;
 plasarea responsabilitãþii
învãþãrii asupra studenþilor, cu
condiþia
asigurãrii
tuturor
oportunitãþilor ºi mijloacelor de
învãþare necesare, inclusiv de angajare

în programe de cercetare ºtiinþificã, de
nivel adecvat;
 introducerea tuturor studenþilor
în formaþii de învãþare ºi de cercetare,
în care sã îºi poatã valorifica în comun
experienþele de învãþare de care dispun,
exersând disponibilitãþile analitice pe
care mulþi dintre ei nici nu ºtiu cã le
au, activitãþi prin intermediul cãrora sã
îºi extindã continuu orizonturile
intelectuale;
 abordarea ºi tratarea tuturor
problemelor pregãtirii academice ºi
dezvoltãrii personale a studenþilor,
inclusiv a asimilãrii valorilor sociale ºi
morale ºi a comportamentului etic, în
mod sistemic, holistic, atât prin
activitãþi didactice specifice procesului
de învãþãmânt propriu-zis, cât ºi prin
cât mai multe activitãþi din afara
acestuia, dar, care, prin conþinut ºi
natura lor, sunt complementare celor
specifice învãþãrii în cadrele formale
ale studiilor universitare;
 ridicarea continuã a calitãþii
activitãþii profesionale ºi educaþionale
a tuturor membrilor corpului
profesoral ºi a celorlalþi angajaþi ai
universitãþii, indiferent de sectoarele
sau departamentele în care îºi
desfãºoarã activitãþile lor specifice.
Întãrirea, extinderea ºi reînnoirea
relaþiilor universitãþii cu comunitãþile
sociale ºi umane ºi cu societatea, în
general, constituie, ele însele, domenii
de învãþare.
Aprofundarea parteneriatului
universitate-societate ºi adecvarea

permanentã a acestuia la dinamica din
ce în ce mai alertã ºi mai ineditã a
evoluþiei exigenþelor dezvoltãrii sociale
impun reproiectarea continuã a
programelor de pregãtire a studenþilor,
de cercetare ºtiinþificã ºi a acþiunilor
sociale universitare, multiplicarea
oportunitãþilor de angajare a studenþilor
în acþiuni sociale concrete, practice ºi
implicarea lor în analiza, înþelegerea ºi
soluþionarea problemelor cu care se
confruntã comunitãþile sociale ºi
umane.
Ceea ce va avea drept rezultat atât
dezvoltarea concomitentã a valorilor
universitãþii ºi ale societãþii, cât ºi o
creºtere continuã a compatibilitãþii lor.
Luând în considerare aceste date, la
care s-ar putea adãuga multe altele,
putem conchide cã, începutul
mileniului trei se constituie într-o
perioadã de timp care impune reînnoire
ºi reformã în învãþãmânt. Reînnoire ºi
reformã, capabile sã rãspundã viguros
schimbãrilor rapide ale societãþii
contemporane, care, dezvoltând ºi
perfecþionând misiunile tradiþionale ale
universitãþii, sã fie în mãsurã sã
configureze corect ºi sã integreze
organic în conþinuturile, structurile ºi
funcþionalitatea universitãþii noile
funcþii ºi misiuni pe care aceasta este
obligatã sã ºi le asume, dacã vrea sã îºi
pãstreze locul ºi sã îºi îndeplineascã
rolul sãu specific în prezent ºi în
perspectivã.
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Mitu cu M. Itu (III)
Prof. univ. dr. Mircea ITU
Miturile sunt informaþionale ºi
educaþionale, însã ele vizeazã mai degrabã
formarea, decât informarea. Sensul
pedagogic prevaleazã faþã de menirea
miturilor de documente aflate în locul celor
istorice sau alternative faþã de acestea.
Dintre autorii clasici, care s-au exprimat
despre mit, citãm urmãtorii: Platon,
Aristotel, Xenophan, Plutarch ºi Plotin º.a.
Dintre specialiºtii în hermeneutica mitului
citãm, în primul rând, savanþi ca: Friedrich
Creuzer, Bronislaw Malinowski, Leszek
Kolakowski, Ernst Cassirer, Claude LéviStrauss, Joseph Campbell, Max Müller,
Georges Dumézil, Karl Kerényi, Mircea
Eliade, Lucian Blaga, Vasile Lovinescu,
Victor Kernbach, Romulus Vulcãnescu,
Edward Burnett Tylor, William Robertson
Smith, Andrew Lang, James George
Frazer, Giambattista Vico, John Ruskin,
Yuan Ke, Sigmund Freud, Carl Gustav
Jung, Erich Neumann, Hans Jonas, Rudolf
Bultmann, Paul L. Sawyer, James Kissane,
Jane Harrison, S. H. Hooke, Wendy
Doniger OFlaherty, Bruce Lincoln,
Douglas Allen, Bryan S. Rennie, Robert
A. Segal, Andrew Von Hendy, Christine
Morris, G. S. Kirk, Wilfrid S. Sellars, René
Girard, Jean-Charles Pichon, Gilbert
Durand, Marcel Detienne, Jean-Pierre
Vernant ºi Hans Blumenberg etc.
Savanþii din ultimul secol au privit mitul
cum era vãzut, de fapt, în cadrul societãþilor
arhaice. Mitul este înþeles în sensul dat de
culturile primitive, unde el este veºnic viu,
întrucât reprezintã un model pentru
comportamentul omului, conferind valoare
ºi sacralitate existenþei umane. La începuturi,
mitul reprezenta forma simbolicã originarã.
Robert A. Segal considerã cã interpretãrile
legate de originea, funcþiile ºi semnificaþiile
mitului sunt în strânsã legãturã cu universul
culturii, religiei ºi psihologiei (Robert A.
Segal, Theorizing about Myth, Amherst,
University of Massachusetts Press, 1999).
Andrew Von Hendy oferã o prezentare criticã
a concepþiilor despre mit din perioada

modernã. Astfel, el porneºte de la
reinventarea conceptului de mit în secolul al
XVIII-lea ºi urmãreºte apoi teorii moderne
ale mitului, distingând patru direcþii majore
de hermeneuticã a mitului în secolul
al XX-lea: 1) renaºterea viziunii romantice
despre mit în psihologie, literaturã, filosofie
ºi fenomenologia religiei; 2) revitalizarea
teoriei folcloriste în etnologie ºi studiile
clasice; 3) naºterea unor teorii ideologice
cum sunt acelea ale lui Rolland Barthes sau
Jacques Derrida ºi 4) exprimarea recentã a
teoriilor mitului drept necesitãþi în opera
artisticã de ficþiune (Andrew Von Hendy, The
Modern Construction of Myth, Bloomington
 Indianapolis, Indiana University Press,
2002).
În interpretarea mitului se disting, pe
lângã teoriile psihologice ale lui Carl
Gustav Jung ºi Sigmund Freud,
urmãtoarele teorii antropologice: a)
animistã (Edward Burnett Tylor): miturile
sunt nãscute din ignoranþa cu privire la
fenomenele naturale, fiind vãzute ca
protoºtiinþã; b) ritualistã (James George
Frazer): miturile sunt explicaþii pentru
ritualurile religioase; c) funcþionalistã
(Bronislaw Malinowski): miturile servesc
drept justificãri ºi validãri ale realitãþilor
religioase, sociale, economice ºi politice
ºi d) structuralistã (Claude Lévi-Strauss):
miturile au încorporate modele logice ºi
sunt un limbaj ce trebuie decodificat.
Unii critici de astãzi, însã, au contestat
vehement mitul cu intenþia de a-l
desconsidera. Teoriile negativiste privesc
mitul în sensul de minciunã sau greºealã
(având la origine ambiguitatea limbajului).
Astfel de concepþii, dacã nu sunt izvorâte
din ignoranþã sau dintr-o ideologie
specificã, tezistã ºi tendenþioasã, atunci din
ceea ce atrãgea atenþia Ernst Cassirer, adicã
dintr-un realism naiv (Ernst Cassirer,
Language and Myth, traducere din
germanã de Suzanne K. Langer, New York
 London, Harper & Bros., 1946, p. 103).
Existã, însã, ºi direcþia de atacare a mitului
din perspectiva unei originalitãþi
megalomane, cum este aceea a lui Ivan
Strenski, cel ce reduce crearea de mituri

Festivalul Naþional de Teatru

la o industrie ºi, înainte de a-ºi argumenta
punctul de vedere, desconsiderã teoriile
despre mit ale lui Ernst Cassirer, Claude
Lévi-Strauss, Mircea Eliade ºi Bronislaw
Malinowski. Cu toate acestea, importantã
este împãrþirea fãcutã de autor în patru mari
clase reprezentând teoriile despre mit, deºi
în cadrul ei nu se regãsesc toate viziunile
ºi concepþiile despre mit: a) raþionalã; b)
funcþionalã; c) structuralã ºi d) psihologicã.
Conform cu teoria raþionalã, miturile au
fost create pentru a explica fenomene
naturale. Miturile funcþionale sunt acele
mituri create în vederea stãpânirii sociale.
Potrivit teoriei structurale, miturile au fost
create dupã modelul minþii ºi al naturii
umane. Perspectiva psihologicã asupra
miturilor aratã cã ele au fost create pe baza
sentimentelor umane.
Un mit este realitate incontestabilã
pentru o categorie de oameni, dar simplã
fantezie pentru altã categorie. Demitizarea
s-a impus drept o contestare a miturilor.
De multe ori ea nu izvorãºte din
hermeneutica mitului ºi nici mãcar din
critica acestuia, ci din ignoranþã. În lumea
modernã se constatã o necunoaºtere a
mitului ºi tendinþa spre o depreciere a lui.
Demitizarea trebuie sã fie nu dispreþul faþã
de mit, ci demontarea acestuia în pãrþile

componente în vederea interpretãrii juste
ºi a înþelegerii sale. Ea nu înseamnã ironie
ºi dispreþ faþã de mit, ci dezvelirea lui de
înveliºul de poveste pentru a înþelege
sensul învãþãturilor biblice, potrivit
hermeneutului Rudolf Bultmann (Nicolae
Mariº, Cele douã orizonturi în
hermeneuticã, în Studii de istorie a
filosofiei universale, vol. al XI-lea,
Bucureºti, Editura Academiei, 1999, p. 55).
Neînþelegerea mitului este larg
rãspânditã în lumea contemporanã.
Adeseori mitul este confundat cu mistica,
magia, misterul, fantasma, superstiþia sau
minciuna. Se întâmplã ca sindromuri,
curente de opinie sau superstiþii sã fie greºit
denumite drept mituri. Interpretarea mitului
a fost fãcutã cu justeþe, însã, din unghiul
mai multor discipline: mitologia, religia,
teologia, filosofia, psihologia, psihanaliza,
filologia, antropologia, sociologia, iar astãzi
între ele se aºeazã ºi hermeneutica.
Imaginaþia ºi creativitatea sunt specifice
mitului, iar, dupã cum indica Mircea Eliade,
ele sunt soluþiile ca omul sã poatã depãºi
dramatismul condiþiei umane. Mitul este
creativ, iar creativitatea sa constituie un
obiect hermeneutic. Hermeneutica
integreazã ºi continuã arhetipul creativitãþii
ºi interpretãrii perpetue specifice mitului.

În peisajul cultural al acestei toamne
târzii, încã atât de policrome, când
ameninþãrile de tot felul ne tulburã existenþa,
la început de noiembrie, a avut loc un
eveniment tonifiant, care a infuzat optimism
ºi bucuria de a fi contemporani ai acestei
perioade zbuciumate  a XVIII-a ediþie a
Festivalului Naþional de Teatru. Fiind prin
definiþie cel mai important eveniment
cultural din România, în cadrul Festivalului
Naþional de Teatru desfãºurat la Bucureºti,
s-au prezentat 46 de spectacole, s-au
organizat lansãri de carte, de fapt volume
fundamentale apãrute în ultimii zece ani,
ateliere cu artiºti români ºi strãini, colocvii
pe teme de mare actualitate, oferind cu
generozitate publicului o imagine relevantã
a teatrului contemporan. Prin ambianþa de
vis pe care numai teatrele bucureºtene o pot
oferi  Naþional, Odeon, Comedia,
Nottara, Ion Creangã ºi Teatrul de
Operetã Ion Dacian, pe scenele cãrora au
avut loc spectacole de zile mari, prin întreaga
lui desfãºurare, Festivalul Naþional de Teatru
a devenit o veritabilã punte de legãturã, de
comunicare între teatrul românesc ºi alte

teatre ale lumii, transformându-se vizibil
dintr-un eveniment dedicat aproape exclusiv
oamenilor de teatru, cu un circuit închis, un
eveniment al publicului, un public însetat de
culturã ºi artã. Acesta a avut ºansa sã
urmãreascã, la Teatrul Ion Creangã, un
controversat spectacol Capitalul lui Karl
Marx, despre care mulþi specialiºti au
susþinut cã nu va putea fi transformat într-un
spectacol, întrucât lucrarea este mai lungã
decât Biblia ºi nu prezintã momentele
dramatice necesare unei asemenea deveniri.
ªi totuºi, grupul german Rimini Protokoll din
Berlin a demonstrat cã acest miracol artistic
este posibil, creând neaºteptate emoþii tocmai
pornind de la filosofia economicã comunistã.
Festivalul Naþional de Teatru  un autentic
regal al culturii  a prezentat cu generozitate
publicului ºi un spectacol-manifest pus sub
semnul luptei împotriva consumului de
droguri. Patru tineri încearcã sã scape din
chingile vieþii cotidiene, cufundându-se în
iluzoriul consumului de droguri, în sex ºi viaþã
de noapte, dependenþa aceasta terifiantã de
narcotice fiind înfrântã însã de o dependenþã
înãlþãtoare  cea de iubire.

Ca o complinire a acestui eveniment
cultural de anvergurã, Festivalul Artelor din
Bucureºti, desfãºurat tot la începutul acestui
noiembrie cordial  2-9 noiembrie , s-a
adresat, în special, melomanilor ºi iubitorilor
de artã ºi a prezentat evenimente muzicale
tradiþionale, clasice, piese de teatru,
spectacole de operã, de operetã, recitaluri
instrumentale, lansãri de carte, expoziþie de
fotografie. Spectacolele au avut loc la Teatrul
Naþional de Operetã, Opera Naþionalã
Românã, Sala Radio, Sala Mare a Palatului,
Sala Micã a Palatului.
În deschiderea Festivalului, la Sala
Palatului, pianistul Dan Grigore, acompaniat
de Orchestra Radio, a susþinut un
extraordinar recital sub bagheta dirijorului
Misha Katz, iar Tudor Gheorghe a cântat, tot
la Sala Palatului, în spectacolul Taina
cuvintelor.
Participarea la evenimentele care au
marcat Festivalul Artelor a unor remarcabile
personalitãþi din mirificul univers al artelor
precum Radu Beligan, Florin Piersic ºi Dan
Puric i-au conferit un plus de consistenþã, de
atractivitate, reprezentând o adevãratã
provocare. Radu Beligan, preºedintele

onorific al Festivalului, a susþinut o
conferinþã-spectacol, intitulatã, cum altfel
decât Confesiuni despre viaþã ºi artã, la Sala
Palatului, în cadrul cãreia a avut loc ºi lansarea
volumului Note de insomniac.
În cadrul întâlnirii avute cu adoratul sãu
public, Radu Beligan a fãcut fulminante
confesiuni, afirmând cu seninãtate: Sunt
vechi, domnilor, sunt vechi. Am 70 de ani de
când stau pe scenã, aproape jumãtate din
istoria teatrului românesc! Cu acelaºi prilej
unic, marele artist a mãrturisit cã longevitatea
sa este iubirea, o poveste despre oamenii care
i-au marcat iremediabil viaþa ºi cariera de-a
lungul timpului, anume întâlnirile cu Lucia
Sturdza Bulandra, Alexandru Giugaru ºi
George Vraca, dar ºi talentul, forþa de creaþie,
aviditatea pentru cunoaºtere care i-au
permanentizat acea inefabilã stare de elev.
Sub acelaºi generic sãrbãtoresc, Florin
Piersic a jucat, la Opera Naþionalã, împreunã
cu Emilia Popescu, în spectacolul Strãini
în noapte, iar la Sala Micã a Palatului a avut
loc un moment artistic revelator, semnat de
Dan Puric, Arta între ºtiinþã ºi ortodoxie.

Festivalul Artelor din Bucureºti

Adela DEAC

Reîntoarcerea la Origini
sau Criterionul din exil
Eliade dupã Eliade

Florin Piersic:

Relaþia mea cu Ana Szeles a rãmas
ºi prin ea sunt îndrãgostit de Oradea

Reporter: De câte ori aþi fost în
Oradea?
Florin Piersic: O sã mori de râs. De sute
de ori. Pentru cã eu, în afarã de faptul cã
am o slãbiciune pentru Oradea, am trecut
prin ea întotdeauna când am plecat în
strãinãtate. Dar nu e vorba de trecerile mele
prin Oradea. Pentru mine, Oradea înseamnã
foarte mult, pentru cã eu am fost cãsãtorit
cu Ana Szeles, care a plecat din Cluj încã
înainte de aºa-zisa revoluþie ºi cu care sunt
într-o relaþie foarte apropiatã. De altfel, dacã
aþi vãzut emisiunea lui Lazarov, Genialii,
ea a venit ca o surprizã. Eu nici n-am ºtiut
cã a venit în þarã. Noi suntem foarte buni
prieteni, eu socotind cã un prieten adevãrat
e mai preþios ca un înger. Eu cu toate femeile
cu care am fost în amor am rãmas prieten.
ªi cu Tatiana, cu mama lui Florinel, Florin
Piersic junior, ºi cu mama lui Daniel Piersic,
care la ora când noi vorbim mã aºteaptã la
Cluj. Veneam foarte des aici, la Oradea,
pentru cã socrii mei, care nu mai sunt,
familia Szeles, stãteau pe o stradã aici, nu
departe de centru, Leontin Sãlãjan, la
numãrul 46. Ce seri am mai petrecut acolo!
Cum cântam la pian! Cum veneam eu cu
avionul ºi mã duceam pe la restaurant sã
cumpãr fripturi, bere, ca sã ne simþim bine!
Or, vreau sã spun cã relaþia mea cu ea a
rãmas. ªi prin ea sunt îndrãgostit de Oradea.
Pentru cã Oradea înseamnã ceva pentru
mine, ºi chiar pentru pãrinþii mei. Tatãl meu
a fost ºi el aici, într-o perioadã foarte veche,
când eu eram foarte mic. A fost detaºat ca
medic veterinar. Bucuria mea de a reveni la
Oradea este foarte mare, pentru cã eu vin
mereu cu un spectacol, cu altul. Acum, în
ultima vreme, am fost cu Logodnicele
aterizeazã la Paris, o comedie a lui
Camoletti, pe care am pus-o eu în scenã la
Teatrul Naþional din Cluj.
Reporter: Povestiþi-ne care este istoria
acestei piese care se joacã de mai bine de
patru ani cu acelaºi succes extraordinar?
F.P.: În primul rând, vreau sã vã spun
cã Emilia Popescu este una dintre cele mai
scumpe partenere pe care le-am avut eu în
aceºti 50 de ani de când sunt actor. Dar, în
afarã de asta, trebuie sã vã spun cã, în urmã
cu 28 de ani, maestrul Beligan mi-a scris o
carte de vizitã, pe care am gãsit-o într-un
carnet pusã de cãtre tatãl meu, chiar lipitã

cu scotch. Cred cã o am la mine. O port
mereu cu mine acum, de când repet ºi de
când am fãcut piesa asta cu dumnealui. Scria
aºa: Dragã Florin, în seara asta te-am vãzut
în spectacol ºi am fost atât de impresionat
de ce ai fãcut tu acolo, încât nu visez altceva
decât sã vinã o zi când sã pot sã-þi gãsesc un
rol care sã-mi placã ºi pe care sã-l joci cu
plãcere. Ca o premoniþie. Dupã 28 de ani,
el a venit de la Paris ºi a tradus aceastã piesã,
pe care a vãzut-o la Teatrul Marigni a lui
Robert Hosein, care a fost ºi a rãmas un actor

F.P.: Eu nu sunt desãvârºit. N-aþi vãzut
ce spune? Ea zice: Dacã ai fi actor, n-ai
face doi bani. ªi eu spun: Da, dar nu
sunt actor. Lumea n-a reacþionat la asta,
dar asta e poanta cea mai drãguþã, mai ales
cã mai e o poantã drãguþã, când îi spun eu
Emiliei Popescu: Nu le prea ai cu
actoria. Aici a mai zâmbit câte cineva,
dar adevãrul este cã, fãcând legãtura cu
noi, actorii, când jucãm pe scenã, era mai
bine sã reacþioneze mai tare, dar probabil
cã n-au sesizat, aºa cum am fi vrut noi.

Florin Piersic ne-a încãlzit din nou sufletele. Deºi jucatã
pentru a cincea oarã la Oradea, piesa Strãini în noapte
a ridicat sala în picioare marþi, 11 noiembrie, orele 19:00.
Casa de Culturã a Sindicatelor din Oradea a fost umplutã
pânã la refuz. Aþi fost cel mai bun public pe care l-am avut
de când jucãm piesa aceasta, a mãrturisit Florin Piersic
publicului care nu mai contenea cu aplauzele.
Printre spectatori s-au aflat ºi studenþi haretiºti.
foarte iubit de francezi. El a vãzut aceastã
piesã într-o salã care poartã numele unei
mari artiste românce, Elvira Popesco. ªi a
venit ºi a spus: Am vãzut aceastã piesã,
am vorbit cu autorul, care a scris-o, anul
trecut, Eric Asous. A venit cu piesa, a tradus-o
ºi mi-a dat-o s-o citesc. Am citit-o într-un
parc. Mi-am pus o pãlãrie ºi ochelari, ca sã
nu mã opreascã lumea. Am citit-o ºi imediat
i-am dat telefon ºi i-am spus: Maestre,
vreau sã joc. Mai trebuie sã-mi gãsiþi o
partenerã. A gãsit o partenerã, dar eu,
imediat dupã câteva lecturi, am spus: Da,
e bine cine trebuia sã joace, dar, având în
vedere cã aveþi relaþii cu Teatrul de Comedie,
n-aþi vrea sã joace Emilia Popescu?. Deci
a fost ideea mea. De aia cred cã mã ºi iubeºte
Emilia Popescu aºa de tare. De la prima
lecturã mi-am dat seama cã are chimie cu
aceastã piesã, chimie în ghilimele. Am
repetat puþin. Dupã pãrerea mea, noi am
câºtigat un campionat, pentru cã o piesã
adevãratã ca sã poþi s-o memorezi ºi sã poþi
s-o ºi joci dureazã patru, cinci, ºase luni, ori
noi am fãcut vreo 36 de repetiþii în total.
Rep.: Care este filosofia de viaþã a
unui actor desãvârºit?

Eu n-am nicio filosofie de viaþã. Vrei
sã-þi spun filosofia mea? Este o replicã pe
care am auzit-o, spusã de Zaharia Stancu,
fostul meu director de la Teatrul Naþional,
care spunea aºa: Nu mã cert cu nimeni,
pentru cã nu mai am timp sã mã împac.
Asta e! ªi în rest, n-am ce sã-þi spun, decât
cã sunt bucuros cã am venit. Eu nu
filosofez. Dacã eram Eliade sau chiar dl.
Paler, care mi-a fost foarte drag ºi mi-a fost
ºi profesor ºi director ani de zile al
Televiziunii Române din Bucureºti, aº
putea sã vã spun lucruri mai interesante.
Dar nu filosofez nimic. Mi-a plãcut profesia
asta. De asta la 72 de ani, când sunt întrebat:
Adicã, mai joci?, rãspund: Da, joc!
Pentru cã, de fapt, eu mã regãsesc în faþa
publicului.
Rep.: Care este marea dvs. dragoste,
teatrul sau filmul?
F.P.: Prefer sã joc la teatru decât în film.
Filmul e o chestiune tehnicã. Un regizor
poate sã te facã extraordinar într-un film.
Dar scena este cu totul altceva. Profesia
noastrã este o chestiune foarte importantã
legatã de suflet. Publicul e o oglindã a
actorului, e pulsul lui, e ca ºi cum te-ai
vedea într-o oglindã. Simþi cãldura. E o

comunicare pe care o ai sau n-o ai, ceea ce
este important pentru noi. Iar eu mã hrãnesc
din asta. Chiar soþia mea îmi spunea: N-aº
putea nicio clipã sã te opresc sã faci profesia
asta, pentru cã se simte cã o iubeºti foarte
tare ºi cã tu acolo pe scenã te regãseºti ºi te
poþi desfãºura. De altfel, sunt convins cã
dacã m-aº opri, ar fi rãu pentru mine.
Rep.: Aþi avut vreo influenþã asupra
carierei fiului dvs., Florin Piersic jr.?
F.P.: Nu cred cã am avut nicio influenþã,
decât aceea cã el, trãind lângã Tatiana ºi lângã
mine, pãrinþii lui, a început sã prindã drag de
aceastã meserie. El este un actor al timpului
lui, al tineretului de acum. Vede mult mai
modern teatrul, dar asta nu înseamnã cã nu-ºi
aminteºte mereu. Îmi spune mereu:
Niciodatã n-am sã te uit în Ultima frontierã
a morþii. Deja crescuse, avea în jur de 12
ani când jucam eu piesa lui Steinbeck,
Oameni ºi ºoareci, în care zic eu cã eram
extraordinar. De altfel, au confirmat-o ºi
specialiºtii. Am jucat 1370 de spectacole cu
Oameni ºi ºoareci, pusã în scenã de Finþi.
Deci, într-un fel, el e influenþat de mine. De
pildã, a fãcut un film, de curând, care se
numeºte Fix alert. Foarte ciudat film, dar
în care m-a distribuit pe mine ºi pe mama
lui. Or eu acolo am un rol de ºapte sau opt
minute ºi mi-a dat niºte indicaþii atât de
interesante ºi m-a schimbat, m-a tuns, m-a
pus sã-mi las barbã, încât colegii mei au spus:
Bã, Florin, dar ãsta cine-i? Tata?. Ei, pe
dracu! Da. Or eu, dacã am putut sã joc
înseamnã cã sunt creaþia lui, ºi el e foarte
mândru de asta. Eu îl iubesc pe el foarte tare
pentru cã e imaginativ ºi surprinzãtor, are
veleitãþi mari de regie ºi adevãrul este cã
atunci mi-am dat seama cã ºtie exact ce
trebuie sã facã, ºtie sã punã în paginã ceva.
Dar eu sunt un actor de facturã mai veche ºi
vãd altfel teatrul decât el sau cei care vin dupã
el, care au adus spectatorii pe scenã. În loc
sã stea publicul în salã, stã pe scenã cu actorii,
îi vede cum scuipã, cum le curg mucii. Eu
nu aplaud foarte tare chestia asta, pentru cã
asta e frumos la teatru. Teatrul e ca un tablou.
Cum spunea marele Finþi: Se ridicã un
perete ºi ne surprinde pe noi într-o anume
situaþie. Or, dacã voi veniþi în camerã la
mine ºi staþi la un sfert de metru de mine ºi
vedeþi câte plombe am în gurã, pe mine nu
mã mai intereseazã. Iar teatrul ãsta amestecat
cu sexualitate nu mã amuzã. Eu socotesc cã
sexul, despre care ºi în piesa asta câteodatã e
vorba, e un lucru intim. Piesa asta, dupã
pãrerea mea, are multe lucruri în care
oamenii, bãrbaþii ºi femeile, se recunosc.
Poate cã cei care au fost în aceastã searã îºi
dau seama. Sunt replici care spun ceva.

Interviu realizat
de Genoveva SIM

Noul numãr al revistei exilului românesc,
Origini, este dedicat în întregime lui Mircea
Eliade.
Eseul de deschidere îi aparþine domnului
Gabriel Stãnescu, Odiseea omului modern,
în care inventariazã etapele vieþii lui M. Eliade
într-o cheie uliseianã, unde toate aventurile
existenþei au sens. În încheiere expune
raporturile dintre omul tradiþional ºi cel
modern. Omul arhaic, tradiþional ºi omul
modern sunt la Eliade douã tipuri de existenþã
total opuse: pentru omul tradiþional omul
modern nu oferã nici tipul unei fiinþe libere,
nici al unui creator, totul îi este refuzat,
lãsându-i-se doar libertatea de a face istoria.
Urmãtorul eseu este Eliade ºi cãile lui
Hermes, unde Claude-Henri Rocquet face
o confesiune despre relaþia sa cu savantul
religiilor. În Dialogurile mele cu Eliade,
l-am evocat pe Ulise, care, dupã Hesiod,
descinde din Hermes; ºi am intitulat aceste
dialoguri Încercarea labirintului [ ] Am
vorbit mult de hermeneuticã; dar nu-mi
amintesc sã fi reflectat asupra figurii lui
Hermes, pe care îl vãd, totuºi, astãzi, ca
patron al lui Mircea Eliade, ºi sunt mai puþin
tentat sã-l definesc drept un istoric al
religiilor, cât un filosof al religiei, sau al
religiosului, însã l-aº defini cu mai multã
plãcere drept un hermeneut; deºi cuvântul
este lipsit de graþie.
Eseul-conferinþã, Mircea Eliade 
ultima scrisoare, aparþinând lui ªtefan J.
Fay, prezentat la Catedra Dimitrie
Cantemir din cadrul Centrului Universitar
Mediteraneean de la Nisa, reprezintã o efigie
afectivã adusã în numele tinerilor care au
avut binecuvântarea de a creºte sub
oblãduirea generaþiei titanilor. Pentru mine
 ºi pentru o mânã de tineri adunaþi în jurul
lor , a trage cu urechea la dezbaterile care
se iscau a fost un privilegiu, un adevãrat dar,
a cãrui patinã nu ºi-a pierdut strãlucirea [ ].
Efectele culturale cele mai puternice trãite
în adolescenþa mea, datorate întâlnirilor din
casa lui Mircea Vulcãnescu, au fost efectul
Gide ºi efectul Eliade [ ] care, cufundat în
fotoliul de lemn de sub bibliotecã, ne privea
prin ochelarii lui cu ramã neagrã, strângând
în pumn pipa stinsã. Era un autentic! La care
adaugã ªi un ultim cuvânt! Ar fi trebuit sã
vorbim aici despre un profesor, istoric,
filosof ºi mare suflet  recunoscut ºi cinstit
cu Premiul Nobel. N-a fost sã fie. Dar nu
românul Mircea Eliade este vãduvit. Cel care
a pierdut cinstea este Institutul Nobel.
Lista continuã cu eseul Mircea Eliade
despre fenomenul Yoga, în care profesorul
doctor Mircea Itu evidenþiazã indianismul
istoricului religiilor, unde fenomenul Yoga
ocupã un loc primordial. Mircea Eliade
expune Yoga prin douã perechi de concepte
opuse: magic-mistic ºi abstract-concret ºi
existã patru cãrþi fundamentale scrise de
savantul român. Scopul este a redeveni ceea
ce eºti: unul ºi acelaºi cu spiritul veºnic,
universul ºi întregul [ ] Yoginul respectã
principiul imitatio Dei. Cât despre religiile
primitive, clasice sau moderne, mai adaugã
profesorul Mircea Itu, savantul religiilor le
prezintã ºi interpreteazã în Istoria credinþelor
ºi ideilor religioase, prin metoda istoricã,
Tratat de istorie a religiilor, prin metoda
morfologicã, ºi, parþial, în Enciclopedia
religiei, prin metoda filosoficã.
Florin Cântec relateazã Corespondenþa
Mircea Eliade  Radu Gyr. Este tulburãtoare
tandreþea epistolarã dintre poetul mistic ºi
martir Radu Gyr ºi compatriotul sãu de peste
Ocean, faimosul Eliade. Scumpul meu

Mircea, cred cã vicleanul timp nu-mi va fi ºters
cu totul imaginea din inima ta. Eu îþi pãstrez
aceeaºi neclintitã dragoste ºi aceeaºi stãruitoare
preþuire. Nutresc speranþa de-a te revedea , cât
de curând, revenind, chiar pentru scurtã vreme,
în patrie. [ ] Braþele mele se întind dincolo
de Ocean ºi te cuprind cu drag, lângã inimã,
scumpe ºi mult dorite prietene, duioasã aducere
aminte ºi vie prezenþã în sufletul meu. Bãtrânul
tãu, Radu Gyr-Demetrescu.
Trebuie remarcat eseul renumitului savant
Mac Linscott Ricketts Some thoughts about
Mircea Eliades future, în care îl aseamãnã
pe savantul român cu profetul vechitestamentar Amos, cel care nu se considera
profet ºi nici fiul profetului. Face o trecere în
revistã, bine documentatã, a receptãrii ºi
supravieþuirii numelui lui Eliade înainte ºi dupã
perioada comunistã în România. Despre cum
este el privit la nivel internaþional, adãugând ºi
câteva speranþe de viitor pentru dãinuirea
acestuia în conºtiinþa umanitãþii. Mai mult,
Ricketts ºi-a exprimat credinþa cã România va
mai produce în viitor alte genii, iar duhul lui

Eliade nu va lipsi dintru aceºtia. Eliade a fost
primul, ultimul ºi un neclintit naþionalist, în
sensul cel mai bun al cuvântului. Paralela
interpretativã a lui Ricketts este una de sorginte
biblicã unde duhul sã nu fie stins, iar prorocirile
nu trebuiesc dispreþuite.
Printre alte numeroase titluri, din cele
aproape douã sute de pagini ale revistei
Origini, se mai numãrã ºi câteva despre relaþia
lui Francis Ford Coppola ºi Mircea Eliade.
Este ºtiut faptul cã celebrul tatã al Naºului
a realizat o producþie cinematograficã în
Bucureºti dupã nuvela Tinereþe fãrã tinereþe
a savantului ºi scriitorului Eliade.
Nu am abordat voit eseurile excepþionale
din numãrul în care se încerca sã se facã
dreptate lucrurilor cu privire la articolele
tendenþioase cu privire la viaþa doctorului
Mircea Eliade. Le-am evitat din cauza
lehamitei ce mi-o provoacã de ani buni
încoace. Cred însã în sintagma paulinicã atât
de autenticã precum mulþi învãþãtori, dar
puþini pãrinþi avem.
Revista Origini încetãþeneºte ideea unei
pietre de hotar ºi temelie pe care îºi va
conserva Eliade viziunea ºi pentru despuiata
ºi tâlhãrita sa patria. Piatra aceasta pentru
unii va crea multã smintealã, iar pe alþii îi va
zdrobi, pânã când probabil va renaºte o nouã
generaþie (vorba profesorului Ricketts)
conºtientã de sine pentru o ineditã edificare.

Marius ION
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RECONFIGURAREA ªI PERFECÞIONAREA CERCETÃRII ªTIINÞIFICE
(Urmare din pag. 1)

Aceasta are rolul de a contribui la propria pregãtire a masteranzilor prin
cãutare, inovare, creaþie, astfel încât sã se obþinã cunoaºtere suplimentarã,
specificã disciplinei de studiu ºi temelor ce necesitã elucidare, respectiv
actualizare ºtiinþificã, în contextul general al formalizãrii cu tot mai multã
semnificaþie a societãþii ºi a economiei bazate pe cunoaºtere.
Studenþii masteranzi din acest an universitar sunt cuprinºi în totalitate în
Colectivul de cercetare masteralã.
Tema de cercetare are urmãtorul titlu general, de ansamblu:
PRINCIPII ªI PRACTICI MODERNE ÎN MANAGEMENTUL
ADMINISTRAÞIEI PUBLICE ÎN NOUA ECONOMIE BAZATÃ PE
CUNOAªTERE
Tema provine, dupã caz, din portofoliul de comenzi al Institutului Central
de Cercetare ªtiinþificã al Universitãþii Spiru Haret.
Obiectivele principale ale temei de
cercetare masteralã sunt:
 identificarea problematicii pe care o
implicã derularea procesului de organizare
ºi conducere modernã a instituþiilor
publice, integrând elemente din viaþa
socialã, economicã ºi politicã în noua
economie bazatã pe cunoaºtere ºi risc;
 contribuþii la formalizarea managementului modern public în contextul
managementului general ºi administraþiei
publice în noua economie;
 sistematizarea ºi explicarea
conceptelor fundamentale ale managementului modern în administraþia publicã;
 propuneri de structuri de noi logici
manageriale, prin înþelegerea ºi stãpânirea
fenomenelor specifice organizãrii ºi
conducerii în administraþia publicã din
economia bazatã pe cunoaºtere;
 dobândirea capacitãþii de a aplica
informaþiile teoretice la soluþionarea unor
cazuri de conducere ºi organizare în
administraþia publicã în condiþii de crizã
financiar-economicã;
 identificarea elementelor ce caracterizeazã criza din noua economie ºi implicaþiile
acestora în administraþia publicã;
 explicarea cauzelor apariþiei fenomenului de crizã financiarã ºi reflexia acesteia
în administraþia publicã;
 obþinerea de concluzii despre prezent
ºi perspectivã în administraþia publicã
aferentã noii economii;
 formularea de modele de econometrizare a deciziilor în administraþia
publicã modernã;
 explicarea modului de afectare a
managementului strategic al instituþiilor în
administraþia publicã prin transformarea
economiei convenþionale în noua economie
reþelizatã;
 concluzii, propuneri, soluþii ºi
recomandãri avansate cãtre elaboratorii de
strategii si decidenþii colectivi.
Fiecare masterand, în calitate de
membru al colectivului de cercetare,
trebuie sã întocmeascã un Referat-eseu,
pentru a contribui semnificativ, cât mai
personal ºi original la atingerea
obiectivelor temei.
Mãrimea lucrãrii este: minimum 1500
de cuvinte, maximum 2000 de cuvinte.
Referatul-eseu are urmãtoarea structurã:
1)Titlu 2) Introducere 3) Conceptecheie, tratate 4) Tratarea subiectului 5) Aprecieri personale, originale, pãreri, opinii ºi
idei proprii 6) Concluzii, observaþii,
propuneri, aprecieri ºi contribuþii proprii

7) Bibliografie (dupã anul 2005, din þarã
ºi minimum 2-3 lucrãri din strãinãtate).
Este apreciatã cu întâietate contribuþia
originalã a masterandului (pãrerile,
observaþiile ºi concluziile proprii) în
tratarea subiectului.
Referatele-eseu tratate similar (având
acelaºi conþinut-inspirare directã) se
resping.
În mod concret, se stabilesc
urmãtoarele sub-colective de cercetare:
1. Grupul de masteranzi cercetãtori
format din persoanele al cãror NUME DE
FAMILIE (conform înmatriculãrii la
facultate) începe cu litera A.
Fiecare masterand
trebuie sã
întocmeascã un Referat-eseu cu tema:
Actul administrativ public în
mediul generat de economia bazatã pe
cunoaºtere.
2. Grupul de masteranzi cercetãtori
format din persoanele al cãror NUME DE
FAMILIE (conform înmatriculãrii la
facultate) începe cu litera B.
Fiecare masterand
trebuie sã
întocmeascã un Referat-eseu cu tema:
Complexitatea deciziei în administraþia publicã în mediul generat de
economia digitalizatã.
3. Grupul de masteranzi cercetãtori
format din persoanele al cãror NUME DE
FAMILIE (conform înmatriculãrii la
facultate) începe cu litera C.
Fiecare masterand trebuie sã întocmeascã un Referat-eseu cu tema:
Remodelarea structurilor administrative publice în contextul societãþii
bazate pe cunoaºtere.
4. Grupul de masteranzi cercetãtori
format din persoanele al cãror NUME DE
FAMILIE (conform înmatriculãrii la
facultate) începe cu litera D.
Fiecare masterand trebuie sã întocmeascã un Referat-eseu cu tema:
Clusterizarea sistemului administrativ public în contextul economiei
bazate pe cunoaºtere.
5. Grupul de masteranzi cercetãtori
format din persoanele al cãror NUME DE
FAMILIE (conform înmatriculãrii la
facultate) începe cu litera E.
Fiecare masterand trebuie sã întocmeascã un Referat-eseu cu tema:
Influenþe ale crizei financiare
internaþionale în administraþia publicã.
6. Grupul de masteranzi cercetãtori
format din persoanele al cãror NUME DE
FAMILIE (conform înmatriculãrii la
facultate) începe cu litera F.

http://www.Romanianlanguage.com
(Urmare din pag. 1)
Ce limbã preferi pentru afiºarea
informaþiilor: românã, engleza, franceza,
germana, spaniola, italiana, chineza,
vietnameza sau bengali?, mã interogheazã
computerul afiºându-mi o fereastrã cu
spaþii pe care sã le bifez în dreptul limbii
preferate. (E tare, bengali! Ce are a face
bengali cu româna? Oare muncitorii din
India
!!)
Nu ezit nici un pic: Româna  îmi zic
ºi dau click!
Rapid, în partea stângã a ferestrei apar
intrãri titlu interesante, ca
niºte capitole cu subcapitole,
unele sub celelalte: Faptele
limbii române: Istoria limbii
române, Statistici româneºti;
Pronunþarea limbii române:
Sunetele limbii române,
Vocalele limbii române,
Consoanele limbii române, Accentul ºi
intonaþia ºi limba românã. Urmeazã alte
coloane (capitole) cu titluri (subcapitole)
aºezate unele sub celelalte: Gramatica
limbii române: Articole, Substantive,
Pronume, Numerale, Prepoziþii, Conjuncþii,
Verbe, Interjecþii; Vocabularul românesc:
Vocalele, Alfabetul, Culorile, Numeralele
cardinale; Instrumentele limbii române:
Conjugarea verbului românesc, Vocabularul
de supravieþuire (numere, culori, mãrimi,
pãrþile corpului omenesc, obiecte), Teste
de limba românã, Dicþionare ale limbii
române; Învãþarea limbii române: Cursuri
on-line (aici ºtiu cã voi gãsi în primul rând
cursurile de la Universitatea Spiru Haret!),
ªcoli de varã, Româna pentru avocaþi,
Româna pentru oameni de afaceri ºi
Cursuri de românã peste hotare; Predarea
limbii române: Sugestii pentru profesorii
de românã, Cursuri pentru profesorii de
limba ºi literatura românã; Cultura românã:
Reþete româneºti / gastronomie, Literaturã
românã; Business românesc: Traduceri în
limba românã; Despre noi: Contacteazã-ne,
Cum sã realizezi un link cu site-ul
nostru, Parteneri, Sponsori.
Am avut curiozitatea sã încep cu
sfârºitul, aºa cum procedeazã pragmatic
orice cititor modern de site. ªi am vrut sã
aflu cine sunt partenerii. Cine are fi
interesat sã susþinã un astfel de site? Am
descoperit o listã impresionantã: ªcoli

româneºti din România, ªcoli româneºti
de peste hotare, Limba românã on-line,
Dicþionare româneºti, Afaceri româneºti,
Software românesc, ªcoli de învãþare a
limbii române, Reþete româneºti, Lecþii de
limba românã emisiuni TV, Traduceri,
Traducãtori, Învãþãmânt superior,
Angajatori, Job, Transportatori, Închirieri
de autoturisme, Servicii financiare, Listã
de proprietãþi, Asigurãri, Sãnãtate, Sport,
Vacanþe, Cazare, Hoteluri, Restaurante,
Cãlãtorii în Europa, America, Asia, Africa,
Destinaþii de cãlãtorie în România, ªtiinþã
arte, Organizaþii, Comunitãþi, Computere,
Internet, adrese WEB,
altele.
Limba românã e patria
mea rãmâne o temã eternã.
Problema este cã în
momentul actual ea nu e
înveºmântatã cu accesoriile
moderne ale limbajului
informatic. Asta nu înseamnã însã cã ea e o
temã perimatã, care nu se mai aflã între
preocupãrile cotidiene. Dimpotrivã, sunt
convinsã cã dacã îmi voi deschide un blog
de gen, adicã un Romanian language blog
voi putea afla cât de accesat va fi, cine e
interesat de idee ºi în felul acesta mã voi
convinge de adevãrul celor afirmate.
Vizitând site-urile Institutului Limbii
Române, ale Institutului de Lingvisticã
Iorgu Iordan  Al. Rosetti ºi ale
Institutului Cultural Român am constatat
cã pentru promovarea pragmaticã a limbii
române mai sunt încã multe de fãcut pentru
cucerirea spaþiului cibernetic. Un site care
sã reuneascã informaþiile despre cursurile
de limbã românã care se þin spre exemplu
la Universitatea Bucureºti, la Universitatea
Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca, la
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din
Iaºi, la Universitatea Spiru Haret din
Bucureºti sau în oricare alt loc din lume ar
fi util pentru economia spaþiului ºi timpului
informaþional al utilizatorului de
computere cu nivel mediu de pregãtire din
întreaga lume.
Sunt convinsã cã în curând
www.Romanianlanguage.com va fi o
adresã exactã pentru motoarele de cãutare
pe Internet. ªi atunci, cu acelaºi optimism
aº spune ceea ce ar fi dorit poate ºi Nichita
Stãnescu: cã limba românã e patria mea ºi
în cyberspaþiu.

Limba românã
este
patria mea

Fiecare masterand
trebuie sã
întocmeascã un Referat-eseu cu tema:
Modelarea sistemelor administrative publice în raport cu economia
bazatã pe risc ºi cunoaºtere.
7. Grupul de masteranzi cercetãtori
format din persoanele al cãror NUME DE
FAMILIE (conform înmatriculãrii la
facultate) începe cu litera G.
Fiecare masterand trebuie sã întocmeascã un Referat-eseu cu tema:
Decizii strategice în administraþia
publicã din reþele de subsidiaritate
economicã localã
8. Grupul de masteranzi cercetãtori
format din persoanele al cãror NUME DE
FAMILIE (conform înmatriculãrii la
facultate) începe cu litera H.
Fiecare masterand trebuie sã întocmeascã un Referat-eseu cu tema:
Potenþialul de influenþare a
tehnologiilor informaþionale asupra
organizãrii ºi funcþionãrii sistemelor
administrative moderne.
9. Grupul de masteranzi cercetãtori
format din persoanele al cãror NUME DE
FAMILIE (conform înmatriculãrii la
facultate) începe cu litera I.
Fiecare masterand trebuie sã întocmeascã un Referat-eseu cu tema:
Avantajul competitiv administrativ.
10. Grupul de masteranzi cercetãtori
format din persoanele al cãror NUME DE
FAMILIE (conform înmatriculãrii la
facultate) începe cu litera J.
Fiecare masterand
trebuie sã
întocmeascã un Referat-eseu cu tema:
Avantajul comparativ administrativ.
11. Grupul de masteranzi cercetãtori
format din persoanele al cãror NUME DE
FAMILIE (conform înmatriculãrii la
facultate) începe cu litera K.
Fiecare masterand trebuie sã întocmeascã un Referat-eseu cu tema:
Decizia inovativã în administraþia
bazatã pe cunoaºtere.
12. Grupul de masteranzi cercetãtori
format din persoanele al cãror NUME DE
FAMILIE (conform înmatriculãrii la
facultate) începe cu litera L.
Fiecare masterand trebuie sã întocmeascã un Referat-eseu cu tema:
Formalizarea administraþiei bazatã
pe cunoaºtere în România.
13. Grupul de masteranzi cercetãtori
format din persoanele al cãror NUME DE
FAMILIE (conform înmatriculãrii la
facultate) începe cu litera M.
Fiecare masterand trebuie sã întocmeascã un Referat-eseu cu tema:
Valoarea juridicã ºi managerialã
adãugatã în sistemele administrative
globale.
14. Grupul de masteranzi cercetãtori
format din persoanele al cãror NUME DE
FAMILIE (conform înmatriculãrii la
facultate) începe cu litera N.
Fiecare masterand trebuie sã întocmeascã un Referat-eseu cu tema:
Soluþii pentru deficitul de
democraþie în administraþia publicã.
15. Grupul de masteranzi cercetãtori
format din persoanele al cãror NUME DE
FAMILIE (conform înmatriculãrii la
facultate) începe cu litera O.

Fiecare masterand trebuie sã întocmeascã un Referat-eseu cu tema:
Contribuþii ale societãþii civile la
managementul administrativ public.
16. Grupul de masteranzi cercetãtori
format din persoanele al cãror NUME DE
FAMILIE (conform înmatriculãrii la
facultate) începe cu litera P.
Fiecare masterand trebuie sã întocmeascã un Referat-eseu cu tema:
Principii de organizare administrativã modernã în noua economie
bazatã pe cunoaºtere.
17. Grupul de masteranzi cercetãtori
format din persoanele al cãror NUME DE
FAMILIE (conform înmatriculãrii la
facultate) începe cu litera R.
Fiecare masterand trebuie sã întocmeascã un Referat-eseu cu tema:
Noi aliniamente operaþionale în
managementul serviciilor publice
integrate.
18. Grupul de masteranzi cercetãtori
format din persoanele al cãror NUME DE
FAMILIE (conform înmatriculãrii la
facultate) începe cu litera S.
Fiecare masterand trebuie sã întocmeascã un Referat-eseu cu tema:
Administraþia publicã ºi cooperarea transfrontalierã.
19. Grupul de masteranzi cercetãtori
format din persoanele al cãror NUME DE
FAMILIE (conform înmatriculãrii la
facultate) începe cu litera ª.
Fiecare masterand trebuie sã întocmeascã un Referat-eseu cu tema:
Managerii informali în administraþia publicã.
20. Grupul de masteranzi cercetãtori
format din persoanele al cãror NUME DE
FAMILIE (conform înmatriculãrii la
facultate) începe cu litera T.
Fiecare masterand trebuie sã întocmeascã un Referat-eseu cu tema:
E-Learningul administrativ. Cultura
administrativã inovativã.
21. Grupul de masteranzi cercetãtori
format din persoanele al cãror NUME DE
FAMILIE (conform înmatriculãrii la
facultate) începe cu litera Þ.
Fiecare masterand trebuie sã întocmeascã un Referat-eseu cu tema:
Administraþia publicã între cunoaºtere ºi risc.
22. Grupul de masteranzi cercetãtori
format din persoanele al cãror NUME DE
FAMILIE (conform înmatriculãrii la
facultate) începe cu litera U.
Fiecare masterand trebuie sã întocmeascã un Referat-eseu cu tema:
Activele tangibile ºi cele intangibile
în organizarea ºi funcþionarea administraþiei publice.
23. Grupul de masteranzi cercetãtori
format din persoanele al cãror NUME DE
FAMILIE (conform înmatriculãrii la
facultate) începe cu literele V ºi Q.
Fiecare masterand trebuie sã întocmeascã un Referat-eseu cu tema:
Clusterizarea administraþiilor
publice locale.
24. Grupul de masteranzi cercetãtori
format din persoanele al cãror NUME DE
FAMILIE (conform înmatriculãrii la
facultate) începe cu litera W.
Fiecare masterand trebuie sã întocmeascã un Referat-eseu cu tema:

Studii de istorie a filosofiei
româneºti IV
Marius IONA
A apãrut al IV-lea volum de Studii de
istorie a filosofiei româneºti, editat de cãtre
Academia Românã  Institutul de Filosofie
ºi Psihologie Constantin RãdulescuMotru. Lucrarea gãzduieºte în cele patru
sute de pagini, o sumã semnificativã de
eseuri ºtiinþifice împãrþite tematic, dupã cum
urmeazã: studii, însemnãri, atitudini, portrete
filosofice ºi recuperãri.
Cartea-expozeu debuteazã cu un studiu
asupra Principiului de construcþie a ipotezei
personalismului
energetic la C-tin
Rãdulescu Motru, de
Viorel Cernica. Acesta
subliniazã faptul cã, de
ceva timp, personalitatea
marcantã a lui C-tin
Rãdulescu-Motru
a
devenit una dintre cele mai
atractive. Se scriu monografii ale operei sale, se
fac cercetãri biobibliografice, sunt avansate
tipuri de interpretãri ale
unor idei, concepte, ce-i
aparþin etc.
Apoi urmeazã studiile,
precum: Titu Maiorescu
ºi modelul sãu G.E.
Lessing  Ana-Stanca
Tabarasi, Expresie ºi
scepticism la Emil Cioran
 Marius Dobre, Ion
Petrovici ºi receptarea lui Kant în gândirea
filosoficã româneascã  Alexandru Boboc,
Elemente pentru o filosofie a culturii la C-tin
Noica: de la ªase maladii ale spiritului
contemporan la Modelul european  Dragoº
Popescu, Stilul ºi raportul specific-universal
la Edgar Papu  Mona Mamulea etc.
La capitolul Însemnãri puteþi citi
urmãtoarele lucrãri: Pentru o <Pre-Renaºtere>
româneascã  Ilie Pintea, Spiritualitatea
ortodoxã în cursurile universitare ºi
publicistica lui Nae Ionescu  Romina
Surugiu, Filosoful, profesiunea ºi viaþa. În
jurnalul Amintirilor lui Nicolae Bagdasar 
Ana Bazac, Timpul ºi ideea de istorie. Timp
ºi libertate la C. Rãdulescu-Motru ºi
Heidegger  Mihai Popa, Cultura interbelicã:
o perspectivã istoricã  Angela Banciu etc.

Trei lucrãri alcãtuiesc capitolul Atitudini:
Logica maiorescianã. Model al experienþei
intelectuale  Maria Cornelia Bârliba,
Influenþa lui Eugen Lovinescu asupra
viziunii lui Emil Cioran despre modernizarea
României  Ioan Costea ºi Culturã
româneascã ºi creaþie originalã în viziunea
pãrintelui Dumitru Stãniloaie de Ionuþ Untea.
Ion Itu senior deschide capitolul Portrete
filosofice cu Aethicus Histricus ºi <Ars
combinatoria>, în timp ce Mircea Itu jr.
creioneazã Câteva elemente de filosofie la
Ioan Casian sau Dionysius Exiguus: istoria
ca scop º.a.m.d.
Iar pe final putem citi la
capitolul Recuperãri un text
inedit Portretul lui Petru
Comarnescu din tinereþe.
În lucrarea de faþã,
autorii revalorificã  ca ºi
în volumele precedente 
aspecte ale filosofiei
româneºti în raport cu
anumite momente de
rãscruce ale filosofiei
universale sau cu soluþii
filosofice analoage, oferite
de alte spaþii culturale.
Construitã pe exigenþe
metodologice comparative
ºi hermeneutice, lucrarea
insistã pe evidenþierea
conceptelor interculturale
în dubla lor ipostazã 
specificã ºi universalã.
Intenþia Studiilor de
istorie a filosofiei româneºti
este aceea de a reaºeza pe un autentic fãgaº
lumea noastrã culturalã. De asemenea, multe
dintre studiile cuprinse în volumul de faþã au cu
precãdere o intenþie metodologicã. Mai mult, în
agora dezbaterilor, interpretãrile devin ºi ele
acte propriu-zis filosofice, vizând în egalã
mãsurã cunoaºterea ºi recunoaºterea de sine.
Exerciþiul metateoretic, precum ºi texteleconstrucþii, realmente reconstrucþii filosofice,
sunt extrem de folositoare actualului moment
al istoriei filosofiei româneºti, în vederea
legitimãrii sale faþã de momentele istorice
viitoare.
Aºadar, acest nou volum de Studii de
istorie a filosofiei româneºti reprezintã
suma tuturor încercãrilor asidue de a apropia
filosofia noastrã de cei care vor sã o cunoascã
în adevãratul sens al cuvântului.

Meta-managementul în administraþia publicã.
25. Grupul de masteranzi cercetãtori
format din persoanele al cãror NUME DE
FAMILIE (conform înmatriculãrii la
facultate) începe cu litera X.
Fiecare masterand trebuie sã întocmeascã un Referat-eseu cu tema:
Perspective manageriale colaborative
în administraþia publicã.
26. Grupul de masteranzi cercetãtori
format din persoanele al cãror NUME DE
FAMILIE (conform înmatriculãrii la
facultate) începe cu literele Y ºi Z.
Fiecare masterand trebuie sã întocmeascã un Referat-eseu cu tema:
Reconceptualizarea activitãþilor
administrative publice.
Referatul-eseu reprezintã condiþia
obligatorie, fundamentalã, de bazã la
promovarea examenului la disciplina
PRINCIPII ªI PRACTICI MODERNE
ÎN MANAGEMENTUL ADMINISTRAÞIEI PUBLICE.
Fiecare masterand expediazã Referatuleseu prin e-mail, la adresa comunicatã în
spaþiul virtual din platforma Blackboard.
Termenul de primire a lucrãrii este cel
târziu cu 5 zile înainte de data programatã
a examenului din Sesiunea anunþatã.
În principal, pe baza conþinutului
Referatului-eseu se obþine nota la examen.
Modul de stabilire a notei finale pentru
masteranzi se referã la o pondere
semnificativã a aprecierilor privind
conþinutul Referatul-eseu transmis pentru
evaluarea finalã. Dupã caz, ponderea poate
ajunge chiar la 100%.
Lucrãrile primite fac obiectul continuãrii
activitãþii de cercetare prin sistematizãri,
prelucrãri, obþinerea de concluzii cu grad
semnificativ de noutate ºi originalitate,
care sã suscite interes pentru valorificare
teoreticã ºi practicã.

Cerinþe ºi recomandãri privind
activitatea de cercetare masteralã
Fiecare masterand are posibilitatea sã
identifice definiþii, concepþii, enunþuri, expresii referitoare la tema pe care o are în
cercetare.
Este apreciat efortul fiecãruia pentru
rãspunsuri la cerinþele esenþiale ale temei
generale.

Se urmãreºte angajamentul fiecãrui
cercetãtor masterand în privinþa abordãrii
analitice ºi sintetice a temei aflate în
studiu.
Cu aceastã ocazie, se demonstreazã
capacitatea de analizã ºi sintezã, se
dezvoltã deprinderea de a cerceta pe baze
ºtiinþifice teme, subiecte, cerinþe º.a. de
actualitate în plan teoretic ºi practic.
Este important ca pentru tema tratatã
sã se identifice ºi sã se formuleze aspecte
noi, originale, inovative în context ºtiinþific
contemporan.
Dupã caz, se trimit on-line încercãrile
de etapã ale cercetãrii, pentru facilitarea
demersului ºtiinþific de elucidare a unor
subiecte împreunã cu cadrul didactic titular
de disciplinã.
Este obligatorie citarea exactã a
oricãror idei, aspecte º.a. care aparþin
diferiþilor autori din literatura naþionalã ºi
internaþionalã (numele autorului, lucrarea,
editura, anul apariþiei, pagina º.a.)
Cele mai originale/interesante lucrãri
transmise de cãtre cercetãtorii masteranzi
se vor afiºa pe internet, spre a fi aduse la
cunoºtinþã colegilor, cu scopul de întregire
a bagajului de cunoºtinþe.
Totodatã, lucrãrile valoroase vor fi
înregistrate pentru prezentare la Sesiunile
de comunicãri ºtiinþifice ale studenþilor,
masteranzilor ºi cadrelor didactice, care se
desfãºoarã în lunile aprilie-mai ale anului
universitar.
În egalã mãsurã, unele lucrãri
valoroase se vor publica în paginile revistei
OPINIA NAÞIONALÃ ºi în alte reviste
de specialitate, difuzate pe plan naþional
ºi internaþional.
Este un bun prilej ca Tema cercetatã,
prin extensie, sã fie acceptatã în Programul
de Lucrãri de Disertaþie, la finalul studiilor
masterale.
In final, Temele de cercetare elaborate
de cercetãtorii masteranzi se reunesc într-un
volum editat electronic, care se va afiºa
în Biblioteca Virtualã.
Concomitent, rezultatele cercetãrii se
transmit beneficiarilor interesaþi (elaboratori
de strategii, creatori de programe de
dezvoltare economico-socialã, organizaþii
productive, economice, financiare,
guvernamentale, instituþii de cercetaredezvoltare din þarã ºi strãinãtate º.a.).

Educaþie ºi comunicare
(Urmare din pag. 1)
Barierele de limbã, sex, vârstã, rasã,
religie etc. sunt depãºite într-o comunicare
interculturalã. Competenþa lingvisticã, dar
ºi unele calitãþi umane vizate de
comunicare sunt imperios necesare.
Mintea deschisã, blândeþea inimii sunt
cerute în cunoaºterea culturilor ºi în
comunicarea interculturalã.
A nu cunoaºte înseamnã a nu fi în stare
sã înþelegi. Necunoaºterea altor culturi
aprinde teama, pregãteºte terenul pentru
unele exprimãri violente, de naturã
conflictualã ori ameninþãri fãþiºe sau
ascunse extrem de periculoase, care pot
denatura pânã la rãzboaie. A nu cunoaºte
o altã culturã ºi alte valori ale vieþii unor
popoare poate conduce la perceperea unor
atitudini ale celuilalt drept ostile ºi periculoase, deºi ele nu sunt aºa. Confruntarea
dintre civilizaþii a înlocuit climatul
tensionat al rãzboiului rece cu paralela
supralicitatã dintre est ºi vest.
Comunicarea interculturalã este fundamentul relaþiilor internaþionale. Totodatã,
ea reprezintã un factor remarcabil de stabilire
a condiþiilor de dialog ºi de deschidere spre
problematica înþelegerii, percepute atât
cognitiv, cât mai ales existenþial.
În limba englezã se folosesc douã
forme ale aceluiaºi concept al comunicãrii
interculturale. Astfel, în SUA, termenul
cross-cultural include ºi semnificaþia
trecerii dincolo de zidurile unor culturi în
scopul dialogului intercultural. Acest termen
descrie ºi interacþiunile interculturale. În
Europa se foloseºte mai degrabã termenul
consacrat, ºi anume: intercultural

communication. În Canada, s-a impus
termenul telecommunication, graþie
experienþei ºi succeselor în acest domeniu
al telecomunicaþiilor.
Însã, telecomunicarea, în acord cu
etimologia greacã a cuvântului, semnificã
o comunicare la distanþã. În aceastã arie
exceleazã mass-media, care oferã posibilitãþi
ºi tehnologii avansate de comunicare de-a
lungul ºi de-a latul culturilor, în ciuda
graniþelor date de timp ºi spaþiu. Se creeazã
reþele de comunicare ce strãbat culturi
dintre cele mai diverse ºi îndepãrtate.
Tehnologiile de comunicare sunt dinamice
ºi mereu actualizate, fãrã sã fie constrânse
de bariere de culturã. Materialele audiovizuale sunt extrem de importante pentru
comunicarea interculturalã. Elementele
definitorii ale mijloacelor de comunicare
în masã (presã scrisã, radio, televiziune,
Internet) sunt urmãtoarele: a) curgerea
informaþiilor; b) strãlucirea divertismentului;
c) nevoia de culturã, educaþie ºi cercetare
ºtiinþificã.
La fel ca ºi în cazul disciplinelor psihopedagogice, mass-media nu au menirea
doar de a informa, ci mai degrabã de a
forma personalitãþi. Valoarea lor educativformativã este adeseori ignoratã. Educaþia
are capacitatea de a face din cunoaºtere ºi
din comunicare o punte de legãturã între
culturi ºi între civilizaþii. Ideea europeanã
a educaþiei înseamnã deschidere spre
celãlalt, comunicare ºi înþelegere. Când
unii oameni gândesc în termeni de
superioritate ºi aroganþã, atunci nu existã
comunicare ºi nici înþelegere. Educaþia este
cel mai potrivit mijloc în a construi un pod
al comunicãrii.

Stimaþi cititori,
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea
publicaþiei Opinia naþionalã. De aceea vã adresãm
invitaþia de a ne transmite opinii, informaþii, idei
de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în
ediþiile viitoare.
Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind
conþinutul publicaþiei.
Dragi studenþi!
Aveþi întrebãri la care doriþi sã primiþi lãmuriri
de la cadrele didactice? Vã rugãm sã le transmiteþi
Opiniei naþionale! Tot aici veþi gãsi ºi rãspunsurile.
Transmiteþi corespondenþa dumneavoastrã la
adresele de e-mail:
opinia@spiruharet.ro; on@spiruharet.ro
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Programul Televiziunii România de Mâine
TVRM Educaþional
LUNI
17 noiembrie 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 Unde ne sunt absolvenþii (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. Constantin Dumitrache 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. 6)
22:30 Film serial: Destine furate  Filipine (ep. 11)
23:15 Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
04:00 Apel telefonic (r)
05:00 În cãutarea folk-ului pierdut (r)

MARÞI
18 noiembrie 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 Invitatul de la ora 13. Emisiune de Sorin Lupaºcu
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 Viaþã sãnãtoasã în mediu sãnãtos. 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: Destine furate  Filipine (ep. 12)
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. Dorin Sarafoleanu la dispoziþia dvs (r)
05:00 Arta de a trãi (r)

MIERCURI
19 noiembrie 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: Destine furate  Filipine (ep. 13)
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
20 noiembrie 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: Destine furate  Filipine (ep. 14)
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
21 noiembrie 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 Unde ne sunt absolvenþii USH. 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 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Andrei Firicã la dispoziþia dvs (r)
05:00 Profil spiritual (r)

SÂMBÃTÃ
22 noiembrie 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 Ateneul artelor (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 Universul cuvintelor. Emisiune de Alina Ardelean
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: Neamul ªoimãreºtilor  1965 (partea a I-a)
În rolurile principale: Florin Piersic, Amza Pellea, Ion Besoiu
Regia Mircea Drãgan.
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
23 noiembrie 2008
06:00 Promo USH
06:10 Cinepanorama (r)
06:30 Universul cuvintelor (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: Renaºterea Regelui  China (partea a doua)
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
17 noiembrie 2008
06:00 Promo
06:30 Deutsche Welle (r)
07:00 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
07:30 Societatea Naþionalã Spiru Haret (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. 25)
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: Declaraþie de dragoste (r)
00:00 Promo

MARÞI
18 noiembrie 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 exiºti (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. 26)
19:00 Cultura corpului. Emisiune de N. 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: ªarpele Alb (China) (r)
00:00 Promo

MIERCURI
19 noiembrie 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 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (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. 1)
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: Prima zãpadã (Franþa)
00:00 Promo

JOI
20 noiembrie 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 Cafe concert (r)
12:30 Parodi Press (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. 2)
19:00 Generaþia in 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 poet, 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
21 noiembrie 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: Prima zãpadã (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 in fotoliul de acasa. 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
22 noiembrie 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

Opinia

naþionalã

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
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: Doi bãrbaþi pentru o moarte (1969)
Regia Gheorghe Nagy. În rolurile principale: Ilarion Ciobanu, Matei
Alexandru. Escortat de jandarmii hortiºti Demeter Stegaru rãtãceºte
prin sat, la ora rãfuielii interetnice, în cãutarea celui mai bun
duºman din rândul consãtenilor sãi români.
22:20 Un poet, trei poeme. Emisiune de Lucia Mureºan
22:30 Academica  Cãrþi ºi probleme. Emisiune de Mihai Ungheanu
23:30 Promo

DUMINICÃ
23 noiembrie 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 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi.
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: Renaºterea Regelui (China) partea I
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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Permanenþe: Participarea Editurii Fundaþiei România de Mâine la târgul

Sesiunea ºtiinþificã de toamnã a studenþilor de la Facultatea de Muzicã

Gaudeamus  carte de învãþãturã

Un eveniment cultural de tradiþie se
desfãºoarã în fiecare toamnã dupã ce elevii
ºi studenþii încep un nou an de învãþãmânt
ºi când ceilalþi cititori îºi pregãtesc lecturile
pentru anotimpul care îi þine mai mult în
casã, Târgul Gaudeamus  carte de
învãþãturã, 19-23 noiembrie  aflat la cea
de a XV-a ediþie, reuneºte majoritatea
editurilor, care îºi prezintã producþia în
expoziþii cu vânzare ºi în cadrul cãruia au
loc întâlniri între autori, editori ºi cititori.
Prin profilul ei preponderent didacticuniversitar, Editura Fundaþiei România de
Mâine îºi gãseºte locul cel mai potrivit într-un
târg dedicat cãrþii de învãþãturã.
Ca ºi la ediþiile precedente, Editura este
prezentã cu apariþiile din ultimul an, ºi nu
numai, cãrþi în care se reflectã preocuparea
autorilor, cadre didactice, pentru calitatea

învãþãmântului la cote din ce în ce mai
înalte.
Portofoliul Editurii, în continuã
înnoire, cuprinde cursuri, manuale,
materiale didactice auxiliare (caiete de
seminar, caiete de lucrãri practice, culegeri
de probleme, studii de caz) din domenii
foarte variate, acoperind cele 50 de
specializãri pentru care Universitatea Spiru
Haret pregãteºte studenþii în vederea
activitãþii lor viitoare.
Tematica lucrãrilor s-a aliniat cerinþelor
impuse învãþãmântului de evoluþia þãrii
noastre în etapa actualã, apãrând discipline
noi sau subiecte asupra cãrora autorii s-au
aplecat cu prioritate.
ªi sub aspect grafic cãrþile apãrute sub
egida Editurii Fundaþiei România de Mâine
sunt din ce în ce mai bine realizate.

Producþia de carte a Editurii cunoaºte
an de an creºteri importante ca urmare a
creºterii cererii din partea cititorilor. Astfel,
în ultimul an, au apãrut 313 titluri,
însumând 560.070 exemplare.
O expresie a acestei rodnice activitãþi
reprezintã ºi situarea Editurii Fundaþiei
România de Mâine, prin numãrul anual de
apariþii, pe unul din primele locuri în
ansamblul editurilor din România.
*
În cadrul acestei ediþii a Târgului
Gaudeamus, Editura lanseazã la stand, sâmbãtã,
22 noiembrie, douã cãrþi interesante prin
tematicã ºi prin modul de abordare: Doctrine,
politici ºi strategii de securitate de prof. univ.
dr. Aurel V. David ºi Introduceri în politici
sociale de lector univ. drd. Nela Mircicã.

Cenaclul studenþesc de studii ºi creaþie literarã

Cuvintele la lucru

În data de 10 octombrie 2008 Biblioteca din
Palatul ªtiinþei ºi Culturii a gãzduit prima întâlnire
a Cenaclului studenþesc de studii ºi creaþie
literarã sub îndrumarea conf. univ. dr. Mioriþa
Got ºi prof. univ. dr. Mihail Diaconescu.

Motivaþia actului literar a fost tema
principalã a acestei dezbateri. Prof. univ. dr.
M. Diaconescu a împãrtãºit participanþilor
ideile sale, subliniind faptul cã la baza oricãrei
creaþii stã o idee ºi cã studenþia înseamnã, pe
lângã alte aspecte, ºi deprinderea de a înþelege
sensurile unei lucrãri. Doctor Honoris Causa al
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Universitãþii din Oradea pentru întreaga sa operã
literarã ºi ºtiinþificã, Mihail Diaconescu a mai
analizat ºi textele studenþilor, scoþând în evidenþã
sau fãcând diferite trimiteri ºi paralele cãtre
elemente ale culturii naþionale ºi universale, din
care tinerii participanþi sã se poatã inspira.

Participanþii ºi-au ales diferite teme de
studiu, pe care sã le aprofundeze ºi sã le
prezinte în urmãtoarele întâlniri ale cenaclului.
Studiile comparative, pamfletul, neologismele,
comunicarea prin literaturã ºi poezie, dialectologia,
exprimarea în societatea de astãzi ºi explicarea
greºelilor uzuale sau chiar aspecte legale vor fi doar

câteva dintre subiectele pentru care studenþi ca
Doina Deaconu, Adriana-Sorina Logofãtu,
Antonia Mihail, Mirela Stan, Claudia Oprea,
Livia Andrei, Adelina Ianãºi, Andrei Albu,
Maria-Alina Lenþu, Leonadro-Gabriel Corlan
ºi-au manifestat interesul de a prezenta lucrãri
în viitor, respectiv dorinþa de a le dezbate alãturi
de coordonatorii cercului ºi de invitaþii
acestora.
Pe lângã studenþii din cadrul Universitãþii
Spiru Haret au mai participat ºi elevi de clasa
a XII-a din cadrul Colegiului Naþional Ion
Creangã din Bucureºti, care au rãspuns
invitaþiei conf. univ. dr. Mioriþa Got.
Elevele Georgiana Nicolae ºi Crina
Vâlceanu au dialogat cu studenþii, dar ºi cu
profesorii-gazdã despre oferta educaþionalã a
Universitãþii Spiru Haret, despre specializãrile
de care sunt interesaþi ºi despre aºteptãrile pe
care le au, dupã finalizarea liceului. În finalul
acestei întâlniri, au fost prezentate versurile
domniºoarei Mirela Stan, respectiv poezia Al
cincilea sonet de ªtefan Augustin Doinaº, în
lectura doamnei Mioriþa Got.
Întrunirile cenaclului sunt lunare ºi se
adreseazã tuturor celor interesaþi în promovarea
ideilor, studiilor, creaþiilor artistice, participând la
dezbateri pe temele propuse de organizatori. Detalii
suplimentare pot fi obþinute de la conf. univ. dr.
Mioriþa Got  Facultatea de Limba ºi Literatura
Românã  Universitatea Spiru Haret,Bucureºti .

Sub semnul perfecþionãrii continue
Lector univ. dr. Ion OLTEÞEANU
Vineri, 7 noiembrie 2008, studenþii ºi
cadrele didactice ale Facultãþii de Muzicã
a Universitãþii Spiru Haret, s-au reunit în
cadrul Sesiunii ºtiinþifice de toamnã a
studenþilor.
Organizatã de Centrul de Cercetare
ªtiinþificã ºi Creaþie Artisticã, de Comisia
de Asigurare a Calitãþii Învãþãmântului ºi
Cercetãrii ªtiinþifice, ºi nu în ultimul rând,
de Cabinetul pentru Analizã ºi Dezvoltare
Pedagogicã, manifestarea se înscrie pe
linia îmbunãtãþirii continue a activitãþii de
cercetare ºtiinþificã, pedagogicã ºi creaþie
artisticã ale studenþilor ºi cadrelor
didactice, în spiritul recomandãrilor ºi
cerinþelor cuprinse în Manualul Calitãþii.
De altfel, studenþii Facultãþii de Muzicã ºi
masteranzii, îndrumaþi de cadrele didactice
care sunt, în acelaºi timp, compozitori,
muzicologi, interpreþi instrumentiºti ºi
vocaliºti, scriitori etc, acordã cea mai mare
atenþie activitãþii de cercetare ºtiinþificã,
pedagogicã ºi de creaþie artisticã,
componisticã ºi interpretativã, atenþie
oglinditã, printre altele, în manifestãri de
acest gen, devenite permanente.
Programul sesiunii a cuprins nouã
momente, bine conturate fiecare,
prezentând preocupãrile studenþilor în
domeniul compoziþiei, al analizei
muzicologice, al evocãrii unor
personalitãþi artistice, de talie naþionalã ºi
internaþionalã, care au avut (Dan
Scurtulescu) sau nu (Ion Voicu), legãturi
cu Facultatea de Muzicã a Universitãþii
Spiru Haret.
Expunerile au demonstrat, de
asemenea, interesul pentru activitatea de
creaþie artisticã a unor cadre didactice de
la facultatea noastrã, precum cea a prof.
univ. dr. Petru Stoianov, decanul Facultãþii
de Muzicã, ori conf. univ. dr. Valentin
Petculescu, Directorul Centrului de
Cercetare ªtiinþificã ºi Creaþie Artisticã.
Accentul a cãzut, mai ales, pe muzica
secolului XX, dar eseurile prezentate n-au

putut eluda reverberaþii ale creaþiei
componistice ºi interpretative ale secolelor
anterioare. S-a demonstrat, încã o datã,
dacã mai era nevoie, faptul cã muzica ºi
poezia, fie ea a lui Eminescu, ori a altor
creatori, fac, împreunã, casã bunã,
potenþând mesajul artistic cu valenþe
expresive complexe.
Expunerile au fost ilustrate sonor de
momente muzicale înregistrate, ºi mai ales,
live, interpreþii ºi auditoriul rezonând la
unison, graþie bijuteriilor muzicale ale unor
creatori ca Mozart (Ave Verum), Schubert
(Ave Maria), Ion Voicu, Petru Stoianov,
Valentin Petculescu.
De la muzica religioasã pânã la jazz ºi
de la creatorii, deveniþi clasici, pânã la
contemporani, pe coordonatele cercetãrii
ºtiinþifice ºi pedagogice-muzicale, ori
interpretative, sesiunea s-a constituit într-un
valoros schimb de experienþã, de evocare
ºi prezentare a unor personalitãþi ale artei
sunetelor.
Pasiunea doveditã de studenþi ºi de
cadrele didactice îndrumãtoare,
momentele de realã vibraþie artisticã ce
ne-au înãlþat pe parcursul acestei
manifestãri, au fãcut ca, în final, decanul
Facultãþii de Muzicã, prof. univ. dr. Petru
Stoianov, sã afirme cã aceste sesiuni de
comunicãri ºtiinþifice ºi de creaþie
artisticã ale studenþilor, masteranzilor ºi
cadrelor didactice, vor avea loc, în viitor,
nu doar trimestrial, ci aproape lunar, ele
fiind mijloace reale de ridicare a nivelului
de pregãtire în spiritul concepþiei
haretiene, atât de actualã ºi atât de bine
oglinditã de Manualul Calitãþii, pentru ca
Universitatea Spiru Haret sã fie mereu la
standarde europene ºi mondiale.
De altfel, în aceastã ultimã perioadã, au
avut loc înregistrãri ale unor studenþi ai
Facultãþii de Muzicã pentru TVRM Cultural,
cadre didactice au participat la manifestãri
muzicale internaþionale de prestigiu, pe care
le vom prezenta, poate, cu altã ocazie, în
publicaþia Opinia naþionalã.

Comitetul de organizare:
Prof. univ. dr. Carmen Stoianov,
Preºedintele Comisiei de Asigurare a
Calitãþii Învãþãmântului ºi Cercetãrii
ªtiinþifice
Prof. univ. dr. Gabriela Munteanu,
ªef de catedrã  Cabinetul pentru
Analizã ºi Dezvoltare Pedagogicã
Conf. univ. dr. Sorin Lerescu,
Cancelar
Conf. univ. dr. Valentin Petculescu,
Directorul Centrului de Cercetare
ªtiinþificã ºi Creaþie Artisticã
Programul sesiunii
1. IDENTITATE ªI FILOSOFIE: 24
DE PRELUDII ªI FUGI, OP. 87 DE
DMITRI ªOSTAKOVICI

Referent: Veronica Anghelescu, anul II, zi
Coordonator ºtiinþific: conf. univ. dr.
Georgeta Pinghiriac
2. POEZIA EMINESCIANÃ ÎN LIEDUL
CONTEMPORAN ROMÂNESC

Referent: Adrian Mãrginean, anul II, zi
Coordonator ºtiinþific: conf. univ. dr.
Georgeta Pinghiriac
(exemplificare audio)
3. MUZICÃ POETIC-SECVENÞIA-

LÃ. SENSURI POETICE, VEªMINTE
SONORE MULTILINGUALE

Referent: Paul Polidor, anul I, zi
Coordonator ºtiinþific: prof. univ. dr.
Carmen Stoianov
(exemplificare audio)
4. ªCOALA DE MUZICÃ 
SUITÃ PENTRU COR DE COPII DE
PETRU STOIANOV

Referent: Lorena Crenicean, anul III, zi
Coordonator ºtiinþific: conf. univ. dr.
Gabriela Munteanu
5. UN FICÞIONAR POETICO-

MUZICAL DE VALENTIN PETCULESCU

Referent: Hajnal Veg Bara, masterand
Coordonator ºtiinþific: conf. univ. dr.
Gabriela Munteanu
6. VIOLONISTUL ION VOICU  85

DE ANI DE LA NAªTERE

Referent: Ciprian Mahulea, anul I, zi
Coordonator ºtiinþific: lector univ. dr. Ion
Olteþeanu
(exemplificare audio)
7. EXPRESIA MUZICALÃ CON-

TEMPORANÃ  CUVINTE ªI SUNETE

Referent: Marian Costache, anul III, zi
Coordonator ºtiinþific: conf. univ. dr.
Georgeta Pinghiriac
(exemplificare muzicalã)
8. DISCURSUL VOCAL ÎN

CREAÞIA SECOLULUI XX

Referent: Constanþa Graur, anul II, zi
Coordonator ºtiinþific: conf. univ.
Cornelia Angelescu
(exemplificare muzicalã)
9. CRITICUL MUZICAL DAN

SCURTULESCU  EVOCARE

Referent: Laura Sarãu Brihãcel, anul I, zi
Coordonator ºtiinþific:
lector univ. dr. Ion Olteþeanu
(exemplificãri muzicale)
Îºi dau concursul: prof. univ. dr. Georgeta
ªtefãnescu Barnea  pian,
Lorena Crenicean  flaut,
Constantin Popa - violã

Gabriela SÂRBU

Conferinþa Internaþionalã de Afaceri ºi Economie
 noiembrie 2008, Constanþa 
Prof. univ. dr. Izabella Gilda GRAMA,
Prof. univ. dr. ing. Nicolae TUDOROIU
Sub auspiciile Centrului Teritorial
Constanþa al Universitãþii Spiru Haret, în
cadrul Facultãþii de Management
Financiar-Contabil, s-au desfãºurat
lucrãrile unuia dintre evenimentele
ºtiinþifice de o deosebitã anvergurã
internaþionalã din viaþa comunitãþii
academice constãnþene, prima ediþie a
Conferinþei Internaþionale de Business ºi
Economie (First Edition of International
Conference On Business And Economy).
S-a trecut un adevãrat test de maturitate ºi
de probitate profesional-ºtiinþificã, ce a
atras atenþia comunitãþii ºtiinþifice
academice din mari centre universitare ale
lumii: USA, Republica Sud-Africanã,
Australia, Germania, Polonia, Irlanda,
Olanda, Italia, Ungaria, Republica Cehã,
Bulgaria, Macedonia, Albania, Republica
Moldova, România, India, Iran, Taiwan,
Malayesia, Thailanda, Turcia, Oman,
Emiratele Arabe Unite, Tunisia.
Prof. univ. dr. Elena Iatan, în calitate de
gazdã cât ºi de preºedintã a Comitetului de
organizare, a subliniat importanþa ºi
semnificaþia deosebitã a conferinþei pentru
dezvoltarea colaborãrii ºi cooperãrii dintre
cadrele didactice universitare ºi cercetãtorii
ºtiinþifici de pe tot mapamondul în slujba
progresului ºtiinþific ºi tehnic în noul
context al globalizãrii.
Doamna director al Centrului teritorial
I.D, prof. univ. dr. Olga Duþu a fãcut referire
la dinamismul ºi prestigiul Universitãþii
Spiru Haret, al facultãþilor din Constanþa,
precum ºi la contextul istoric, cultural ºi
academic al Cetãþii Tomis ºi al Constanþei
moderne de astãzi.
Din partea Senatului Universitãþii Spiru
Haret Bucureºti, cuvântul de salut a fost
adresat de decanul Facultãþii de
Management Financiar-Contabil din
Bucureºti, prof. univ. dr. Eugen Ghiorghiþã.
Din prezidiul sesiunii plenare a
Conferinþei Internaþionale, alãturi de cei

nominalizaþi anterior, au mai fãcut parte
ºi alþi profesori universitari de prestigiu ai
învãþãmântului românesc, precum prof.
univ. dr. Letiþia Zahiu, ASE Bucureºti,
prof. univ. dr Alexandru Gribincea, Free
International University of Moldova,
Republica Moldova, prof. univ. dr. Liana
Elefterie, ºefa catedrei de Contabilitate din
cadrul Facultãþii de Management
Financiar-Contabil, Universitatea Spiru
Haret din Constanþa.
A fost transmis filmul Gaudeamus,
realizat de TVRM, cu imagini
convingãtoare ºi tot atâtea argumente pentru
mândria de a fi student la Universitatea
Spiru Haret, tradus în englezã de prof. univ.
dr. Lavinia Nãdrag.
În plenul sesiunii s-au prezentat douã
lucrãri de un înalt nivel ºtiinþific ce au
captivat interesul întregii audienþe, cea
prezentatã de dr. Maliah Sulaiman, de la
International Islamic University, Malaysia,
având titlul Environmental Management
Accounting in Malayesia: A Preliminary
Study, ºi lucrarea prezentatã de prof. univ.
dr. Letiþia Zahiu, ASE Bucureºti, intitulatã
Financial support for the romanian
agriculture in the period 2007-2013.
Dupã încheierea sesiunii plenare, pe
perioada celor trei zile de dezbateri, s-a
trecut la desfãºurarea lucrãrilor pe cele
patru secþii: Secþia A-Accounting and
Finance, Secþia B: Economy and Regional
Development. Secþia C: Management and
Marketing, secþia D: Social Sciences and
Humanities. La conferinþã au fost
înregistrate un total de 148 de lucrãri,
dintre care 76 din România ºi 72 din
strãinãtate, un echilibru perfect între
reprezentarea româneascã ºi cea din afarã,
ceea ce demonstreazã, încã o datã,
interesul ºi respectul manifestat de cadrele
didactice universitare ºi de cercetãtorii
ºtiinþifici de prestigiu de la universitãþi
renumite din lume faþã de ºcoalã

Comitetul ºtiinþific: profesor univ. dr. Constantin Mecu, prorector al Universitãþii
Spiru Haret Bucureºti, prof. univ.dr. Luminiþa Constantin, ASE Bucureºti, prof. univ.
dr. Marin Toma, CECCAR România, profesor asociat dr. Vasil Bonev Penchev,
Universitatea Russe, Bulgaria, profesor dr. Shankar Gargh, editor-in-chef, Journal
Advances In Mangement, India, prof. univ. dr. Elena Iatan, Universitatea Spiru
Haret Constanþa, profesor asociat dr. T. Ramayah, School of Management, University
Sains Malayesia, prof. univ. dr. Letiþia Zahiu, ASE Bucureºti, prof. univ. dr. Ion
Stãncioiu, Universitatea Politehnicã Bucureºti, prof. univ. dr. Dumitru Ciucur, ASE
Bucureºti, prof. univ. dr. ing. Nicolae Tudoroiu, Universitatea Spiru Haret Constanþa.
româneascã de Business ºi Economie. Din
cele 76 de lucrãri primite din þarã au fost
prezentate 43, iar din cele 72 de lucrãri
primite din afara þãrii au fost prezentate
39, un echilibru aproape perfect ºi de
aceastã datã.
Þãrile bine reprezentate numeric ºi
valoric au fost Irlanda, Olanda, India,
Republica Sud-Africanã, Malayesia,
Polonia, Turcia, Bulgaria, Republica
Moldova. Nivelul ºtiinþific al lucrãrilor s-a
situat deasupra mediei întâlnite de obicei
la astfel de evenimente cu participare
internaþionalã. Toate aceste lucrãri
prezentate au reuºit sã captiveze din plin
atenþia ºi interesul audienþei, fapt dovedit
de numeroasele întrebãri adresate.

Atmosfera din rândul participanþilor a
fost deosebit de amicalã, mai ales în ultimele
douã zile, când s-au legat prietenii ºi s-au
identificat o serie de preocupãri comune,
precum ºi dorinþa de conlucrare cât mai
fructuoasã dintre cadrele didactice universitare
ºi cercetãtorii români, pe de o parte, ºi a celor
din universitãþile si instituþiile de cercetare de
renume din întreaga lume.
Au fãcut o impresie deosebitã lucrãrile
susþinute de cei doi reprezentanþi ai
învãþãmântului universitar irlandez, ale celor
care au reprezentat Turcia, Malayesia,
Republica Sud-Africanã sau Australia. De la
noi au impresionat lucrãrile prezentate de prof.
univ. dr. Letiþia Zahiu ºi prof. univ. dr. Costel
Negrei, ASE Bucureºti, prof. univ. dr. Eugen
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prof. univ. dr. Liana Elefterie, ºef catedrã Contabilitate, prof. univ. dr. Izabella Grama,
ºef catedrã Economie, prof. univ. dr. Adela Voicu, decanul Facultãþii de Drept ºi
Administraþie Publicã, conf. univ. dr. Claudiu Chiru, prodecan, conf. univ. dr. Manuela
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Ghiorghiþã, Facultatea de Management
Financiar-Contabil a Universitãþii Spiru
Haret Bucureºti, ºi prof. univ. dr. Elena
Iatan, Facultatea MFC Constanþa.
Drept mãrturie a modului impecabil de
organizare a acestui eveniment internaþional
care a lansat definitiv tânãra citadelã
universitarã constãnþeanã în constelaþia
internaþionalã a universitãþilor de renume din
lume, câºtigând cu aceastã ocazie încrederea
deplinã în forþele proprii, în cei care conduc
destinele sale, primind de acum girul
reprezentãrii internaþionale, stau primele
ecouri din rândul participanþilor din strãinãtate
sau a celor din þarã, printre care citãm: dr.
Alex Van Der Merwe1, Durban University
of Technology, South Africa: Dragã echipã
a Universitãþii Spiru Haret! Este foarte dificil
sã-mi exprim în mod adecvat pãrerile.
Consider un privilegiu cã am avut ocazia sã
particip la Conferinþa organizatã de voi, care a
fost, într-adevãr, de un mare succes. Mulþumesc
pentru ospitalitatea cãlduroasã de care aþi dat
dovadã. Vã doresc acelaºi succes la conferinþele
viitoare. Sunt sigur cã acest eveniment a
reprezentat startul pentru marile evenimente
viitoare. Cu siguranþã, voi transmite celor din
Africa de Sud cã un asemenea eveniment meritã
toatã atenþia cuvenitã. Vã mulþumesc pentru
aceastã oportunitate de a fi participant la acest
eveniment. Aº dori sã încurajez cadrele
didactice ale Facultãþii dumneavoastrã sã
viziteze Africa de Sud, dacã vor apare astfel de
oportunitãþi. Sincere felicitãri! Alex v/d Merwe,
07/11/2008, dr. Zabeda Abdul Hamid, dean
of the International Islamic University
Malayesia: Cãtre Comitetul de organizare ºi
cãtre toate cadrele didactice haretiste. Vã
mulþumim pentru ospitalitatea cãlduroasã ºi

amabilitatea cu care ne-aþi fãcut sã ne simþim
ca acasã în superba dumneavoastrã þarã. Aþi
organizat o conferinþã minunatã de un înalt nivel
ºtiinþific ºi cultural. Niciodatã nu am participat
la o conferinþã organizatã ca aceasta. Este cu
certitudine cea mai reuºitã! Mult succes pentru
realizarea conferinþelor viitoare. Vã adresez
invitaþia de a ne vizita în Malayesia, prof. dr.
Letiþia Zahiu, ASE Bucureºti: Felicit
colectivul care a gândit conþinutul acestei
manifestãri ºtiinþifice. Bravo pentru
organizarea de excepþie! Cred cã reunirea
atâtor cercetãtori-profesori din multe þãri ºi
continente poate fi un exemplu pentru ºtiinþa
economicã româneascã ºi un îndemn pentru a
realiza colective de cercetare multinaþionale:
prof. univ. dr. Dumitru Ciucur, ASE
Bucureºti: Conferinþa Internaþionalã
organizatã de Facultatea de Management
Financiar - Contabil a constituit un remarcabil
eveniment al vieþii universitare, marcând o
reuºitã atât la nivel ºtiinþific al comunicãrilor
prezentate, cât ºi din punctul de vedere al
organizãrii. Adresez sincere felicitãri
conducerii Facultãþii ºi întregului corp
profesoral. Urez viitoare sesiuni în aceeaºi notã
de perfecþionism. 8 noiembrie 2008.
Reuºita deplinã a acestui eveniment
internaþional subliniat de majoritatea
participanþilor, prin luãrile de cuvânt sau
prin nenumãratele e-mailuri trimise
organizatorilor, obligã pe mai departe
mobilizarea tuturor energiilor creatoare ale
Facultãþii de Management Financiar Contabil Constanþa, din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, pentru obþinerea
unor succese remarcabile, care sã justifice
locul ocupat de azi înainte de tânãra
citadelã universitarã constãnþeanã în elita
învãþãmântului universitar ºi a cercetãrii
ºtiinþifice academice contemporane.

