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Sesiune ºtiinþificã dedicatã

MARII UNIRI din 1918

Universitatea Spiru Haret
organizeazã joi, 27 noiembrie 2008,
orele 12-14, la sediul central din
strada Ion Ghica nr. 13, în Sala
Senatului, sesiunea ºtiinþificã:
Marea Unire din 1918  eveniment
fundamental în istoria României.
Programul manifestãrii:
Prof. univ. dr. Aurelian Gh.
Bondrea
Cuvânt de deschidere
Academician Dan Berindei
Preliminarii ale Marii Uniri
Prof. univ. dr. doc. Grigore Posea
Rolul factorului geografic în
realizarea unitãþii de neam, limbã
ºi statalitate a poporului român

PE FIRUL ISTORIEI (I)

CERCETAREA ÎN COMPETIÞIE

La începutul lunii februarie 2008,
cadrele didactice din Facultatea de
Geografie ºi Geografia Turismului au
avut o ºedinþã prin care s-a hotãrât
intensificarea preocupãrii pentru
depunerea de proiecte de cercetare,
aceasta fiind calea prin care activitatea
de cercetare din cadrul facultãþii se poate
dezvolta. Concluzia ºedinþei a fost cã
trebuie concepute ºi depuse cât mai multe
proiecte, iar în aceastã activitate trebuie
sã se implice toate cadrele didactice. La
începutul lunii martie a fost termenul de
depunere pentru proiecte de cercetare
exploratorie finanþate prin CNCSIS

(Consiliul Naþional al Cercetãrii
ªtiinþifice din Învãþãmântul Superior).
La acest concurs de proiecte, facultatea
noastrã s-a prezentat cu 10 proiecte.
Punctajul obþinut la toate proiectele
prezentate a fost de peste 80 de puncte,
ceea ce a dovedit seriozitate ºi aplicaþie
în formularea unei propuneri de proiect.
De asemenea, a fost bine apreciat
profesionalismul celor care au propus
proiectele ºi ineditul temelor propuse
spre a face obiectul unor rapoarte de
cercetare. Dar orice competitie are
câºtigãtori ºi învinºi. Rezultatele finale
ale acestui concurs de proiecte au fost
validate de o echipã internaþionalã.
Dintre cele 10 proiecte, trei au avut peste
95 de puncte, ceea ce le-a plasat, în final,
printre câºtigãtori. Aceste proiecte sunt:
1. MODELE DE PROGNOZÃ A SCURGERII DE ALUVIUNI ÎN SUSPENSIE

ÎN FUNCÞIE DE CARACTERISTICILE
ROCILOR, SOLURILOR ªI DE MODUL
DE UTILIZARE A TERENURILOR, ÎN
BAZINE REPREZENTATIVE  director

de proiect prof. univ dr. ION ZÃVOIANU.
2. ROLUL PROCESULUI DE GENTRIFICARE RURALÃ ÎN EVOLUÞIA
SATULUI ROMÂNESC  director de
proiect conf. univ. dr. LILIANA GURAN.
3. DEZVOLTAREA DURABILÃ, PE
CALEA TURISMULUI, ÎN MASIVUL
CIUCAª ªI ÎN ÎMPREJURIMI  prof.
univ. dr. doc. GRIGORE POSEA.
Acceptarea acestor proiecte deschide
noi valenþe cercetãrii în facultate, sub
aspectul antrenãrii studenþilor ºi
masteranzilor la activitatea de cercetare
ºi o oportunitate de achiziþionare de
aparaturã nouã necesarã realizãrii unei
cercetãri de calitate.

Ziua economiºtilor români

A fi sau a nu fi economist

trebui sã aibã) fluenþã ºi elocinþã.
Indiferent de specializare, cunoºtinþele
de teorie economicã, istoria economiei
Mã întrebam în urmã cu 17 ani ce-or
ºi a gândirii economice, matematici
fi vrut sã spunã niºte americani atunci
aplicate în economie, statisticã,
când au afirmat cã voi, românii aveþi
econometrie ºi sociologie economicã
mulþi absolvenþi de studii economice, dar
difuzeazã în cele mai diverse domenii ale
puþini economiºti. În calitate de
economiei.
absolvent de studii economice m-am
Limbajul sec al specializãrii repregândit cã o fi valabilã ºi pentru mine
zintã pe individul dedicat practicii, omul
aceastã afirmaþie.
de meserie: contabil,
Aveam doar douã
statistician, finan-þist,
posibilitãþi: sã aflu
broker,
În 1997, la a III-a Conferinþã Naþionalã a Asociaþiei Generale informatician,
care e deosebirea între
specialistul în markea Economiºtilor din România  AGER, s-a decis ca ziua de 23 ting, management,
economist
ºi
absolvent de studii
noiembrie sã fie dedicatã specialiºtilor din domeniu. În fiecare asigurãri, în domeniul
economice: sã plec
an, cu acest prilej, se face trimitere la susþinerea primului curs bancar etc. Toþi aceºtia
undeva în Statele
universitar de Economie Politicã din þara noastrã, de cãtre sunt profesioniºti, pot
Unite ºi sã mã înscriu
eruditul profesor economist Ion Ghica, eveniment care a avut fi specialiºti excelenþi,
la o mare Universitate
dar fãrã elementele de
loc în anul 1843, la Academia Mihãileanã din Iaºi.
sau sã mã apuc sã
culturã economicã,
parcurg în original sau
pare-se, nu pot fi
în traducere ºi
denumiþi economiºti.
manualele lor. Fireºte cã am ales cea de-a respectiv ale unei concepþii clare despre
Tot aºa de adevãratã pare sã fie ºi
doua variantã, deoarece era mai realistã, lume (Weltanschauung), sunt integrate reciproca: un absolvent de studii
iar nu din cauzã cã nu mi-ar fi fãcut elementele de culturã economicã ºi cele economice nu poate fi numit economist
plãcere sã studiez în Statele Unite.
ale specializãrii economice în care dacã nu este ºi specialist într-un anumit
Calitatea de economist este sinonimã activeazã economistul.
domeniu, chiar dacã are o vastã culturã
cu cea de analist economic. Voi cita aici
A fi economist înseamnã a utiliza economicã.
poziþiile a doi ilustrissimi ai secolului concepte, categorii ºi noþiuni clare ºi
Salutãm ziua economistului cu
XX. Jose Ortega y Gasset, una dintre distincte. Ideile ºi judecãþile expuse speranþa ca tot mai mulþi absolvenþi de
minþile limpezi ale filosofiei secolului discursiv de un economist au (sau ar studii economice sã devinã economiºti.

Conf. univ. dr. Eugen GHIORGHIÞÃ

XX, afirma cã astãzi (respectiv prin
1924) managerul trebuie sã fie, în primul
rând, un om de culturã, sã trãiascã adicã
la tensiunea ideilor timpului sãu ºi,
abia în al doilea rând, un specialist. J.A.
Schumpeter, unul din cei mai erudiþi
economiºti ai tuturor timpurilor, susþinea
cã economistul ar trebui sã fie înainte de
toate om de culturã, adicã om de carte.
În cadrele culturii dobândite sistematic,
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Târgul Internaþional Gaudeamus  Carte de Învãþãturã

O sãrbãtoare a cãrþii
ºi a iubitorilor de carte

Aflat la a XV-a ediþie,
Gaudeamus, amenajat în Salonul
Central al ROMEXPO, a dat ºansa
editurilor  peste 400  sã intre în
competiþia valorilor ºi-a închis porþile.
O semnificaþie aparte a evenimentelor,
ce au marcat cele cinci zile (19-23
noiembrie), o reprezintã faptul cã
manifestãrile au fost circumscrise
Anului European al Dialogului
Intercultural ºi s-a desfãºurat sub
semnul unei duble aniversãri: 80 de ani
de la prima transmisiune Radio
România, iniþiatorul ºi organizatorul

evenimentului, ºi 15 ani de la prima
ediþie a Târgului Gaudeamus.
Din cele peste 400 de evenimente, care
s-au desfãºurat în cadrul Târgului
Gaudeamus, 57% l-au reprezentat lansãrile
sau prezentãrile de volume de autori
români, 21,25% au vizat lansãri de titluri
de autori strãini traduºi în limba românã ºi
12,5% au fost veritabile evenimente
profesionale, dacã pot fi numite aºa 
dezbateri, seminarii, mese rotunde.

Adela DEAC
(Continuare în pag. 5)

Miercuri, 26 noiembrie 2008,
orele 11.00, Facultatea de Limba
ºi Literatura Românã organizeazã o sesiune ºtiinþificã
consacratã Marii Uniri.

Limba românã este patria mea

Trei proiecte ale Facultãþii de Geografie ºi Geografia Turismului,
câºtigãtoare ale Concursului de Proiecte  CNCSIS 2008
Conf. univ. dr. Cornelia MARIN
Decanul Facultãþii de Geografie
ºi Geografia Turismului

Prof. univ. dr. Alesandru Duþu
Înfãptuirea Marii Uniri
Prof. univ. dr. ªtefan Lache
Recunoaºterea internaþionalã a
Marii Uniri
Prof. univ. dr. Ioan Dodu Bãlan
Cultura ºi unitatea noastrã
spiritualã în perspectiva a 90 de ani
de la Marea Unire
Prof. univ. dr. Gheorghe Oniºoru
Semnificaþia statului naþional în
contextul integrãrii europene

Prof. univ. dr. Liviu FRANGA
Dacã românii înseamnã ceva în
istoria luminatã a omenirii  nota cândva,
în deceniile trecute, reputatul savant
Iorgu Iordan , faptul se datoreazã limbii
latine, pe care ºi-au însuºit-o strãmoºii
noºtri etnici ºi au transformat-o, de-a
lungul atâtor generaþii, în româna de azi,
limbã demnã sã stea, cum ºi stã, alãturi
de semenele ei, limbile romanice cele
mai strãlucite.
Ce legãturã este între limba românilor
 de ieri, de azi ºi de mâine, de oricând ºi limba latinã? Ce rol, ce importanþã are
aceastã ultimã limbã pentru noi ca români,
pentru limba pe care o vorbim, fãrã
întrerupere, de aproximativ un mileniu ºi
jumãtate? Acestor întrebãri, ºi altora mai
de detaliu, vom încerca sã le regãsim ºi
astãzi, împreunã, un mereu vechi ºi mereu
nou rãspuns.
Dupã cum de mult se cunoaºte, limba
românã este un idiom neolatin care
seamãnã în cel mai înalt grad cu
italiana, apoi, în ordine descrescândã, cu
sarda, cu spaniola, catalana, retoromana

ºi portugheza, ºi cel mai puþin cu
franceza. Asemãnarea þine de un
ansamblu de trãsãturi foneticofonologice, morfo-sintactice ºi
semantico-lexical-sintagmatice pe care
în primul rând aceste idiomuri neolatine
le au în comun, într-un coeficient mai
mare sau mai mic. Dar ce este, în mod
exact, un idiom neolatin?
De obicei se spune cã idiomurile n e o
l a t i n e sau, cu un termen ºi mai vechi,
dar ºi mai uzual, limbile r o m a n i c e s-au
nãscut din limba latinã popularã (ori
vulgarã, ceea ce înseamnã acelaºi lucru),
cã ele, metaforic vorbind, sunt f i i c e l e
acesteia din urmã. O atare exprimare
poate genera, din pãcate, interpretãri
greºite: o naºtere se întâmplã la date fixe,
pe când limba latinã s-a transformat de-a
lungul unui proces de duratã (pe
nesimþite, cum scria Sextil Puºcariu) în
limbile romanice sau neolatine.
Prin urmare, este mai corect sã
spunem cã limba românã  împreunã cu
toate celelalte limbi romanice, de o
seamã cu ea  nu este fiica, ci
continuatoarea limbii latine vorbite
odinioarã în cele mai întinse þinuturi ale
Imperiului Roman de Rãsãrit. În decursul
veacurilor, româna, exact ca ºi celelalte
idiomuri romanice / neolatine, a suferit
diverse schimbãri, în urma evoluþiilor
fireºti la care orice limbã este supusã în
dezvoltarea ei. De acea, ºi limba românã
de azi se deosebeºte mult de limba latinã.
Îi dãm din nou cuvântul lui Sextil
Puºcariu: Limba românã de azi e însãºi
limba latinã, /.../ cu modificãrile ivite în
cursul veacurilor, precum pielea de pe
corpul nostru este tot pielea cu care ne-am
nãscut, cu aceeaºi culoare ºi cu aceleaºi
semne ºi aluniþe ca ºi în pruncie, deºi
toate celulele ei s-au împrospãtat în
curgerea timpului. (Limba românã. Vol.
I. Privire generalã, 1940).

Câteva cuvinte, în încheierea
însemnãrilor noastre de azi, despre rolul
ºi importanþa studierii limbii latine pentru
cunoaºterea limbii române ºi a istoriei sale.
Cu ajutorul aproape exclusiv,
covârºitor, al limbii latine  abia apoi al
altor idiomuri, în primul rând slave , se
poate studia evoluþia structurii limbii
române. Limba noastrã are o esenþã
latinã. Structura latinã s-a transmis limbii
române, care a reorganizat-o. Cunoaºterea
limbii latine ne permite sã scoatem în
evidenþã: 1) latinitatea românei, pe de o
parte; 2) continuitatea elementului dacoroman în Dacia, pe de alta; în sfârºit, dar
nu în ultimul rând, 3) locul ºi statutul
specific al limbii române printre celelalte
limbi neolatine / romanice (Florica
Dimitrescu ºi colaboratorii, Istoria limbii
române, 1978).
Studierea istoriei limbii române prin
intermediul studierii limbii latine constituie
o demonstraþie a caracterului integral ºi
fundamental latin al limbii române.
Vãzutã din aceastã perspectivã,
studierea limbii latine are, pe lângã
caracterul informativ, ºi un puternic rol
formativ. Acesta din urmã se evidenþiazã
printr-o serie de elemente care constituie
temelia paideuticã a fiecãrei noi
generaþii. Pentru care cunoaºterea limbii
latine, a limbilor clasice în general, se
vãdeºte a fi o adevãratã matematicã a
învãþãrii limbilor ºi medicinã a sufletului.
În concluzie, prin studierea ºi
cunoaºterea limbii latine  cu precãdere
 iese mult mai pregnant la ivealã
profilul istoric al limbii române ºi al
poporului român, în ultimã instanþã.
Acest dublu profil istoric se poate rezuma
în trei termeni-cheie: latinitate 
continuitate  unitate (id., ibid.).
Dacã ni se permite a-l parafraza pe
poet, limba românã este patria mea,
fiindcã limba latinã este mama mea.

Puncte de vedere
CRIZA IMOBILIARÃ. EROARE DE PARCURS SAU
EªECUL MANAGEMENTULUI CU ªTAIF? (III)
telecomunicaþiilor. Toate aceste societãþi

Prof.univ.dr. Ion POPESCU
erau foarte profitabile.
Prof.univ.dr. Victor STOICA
Punct de vedere. Este urgent sã te
Prof.univ.dr. Aurelian A.BONDREA desprinzi de influenþa finanþãrii, de

de Alcatel; activitãþile ºi activele sale au fost
vândute pentru a þine piept pierderilor sale
ºi asigurãrii prosperitãþii materiale ºi morale
a conducãtorilor sãi. Cu o oarecare nostalgie

SUA ºi þãrile Uniunii
Europene acþioneazã
concertat

Pe când scânteia revoluþiei, se
întreabã retoric Georges Pebereau (A
quand létincelle de la révolution?, Le
Monde, 16.09.2008).
Nu de mult am fost la preºedintele
unui grup mare industrial francez,
Compania Generalã de Electricitate
(CGE), ale cãrei filiale cele mai
prestigioase erau ALSTHOM, devenitã
Alstom, Framatome, devenitã Areva,
SGE, devenitã Vinci, Cablurile din Lyon
, devenite Nextrans, CGEE Alsthom
devenita Cegetel, SAFT, lider mondial
în domeniul acumulatorilor alcalini, ºi
Alcatel, numãrul unu mondial în sectorul

De la începutul anului, pieþele financiare au pierdut
mai mult de jumãtate din capitalizarea lor, dupã unele surse
peste 25.000 de miliarde de dolari
Jacques Cossart, Jean-Marie Harribey ºi
Dominique Plihon.
Fosta Companie Generalã de
Electricitate (CGE) a luat astãzi denumirea

am asistat la naufragiul lui Alcatel ºi asist la
decãderea politicã ºi economicã a þãrii
noastre. Singurul element nou, cu venirea
la putere a lui Nicolas Sarkozy, este cã se

vorbeºte despre reformã pe toatã
întinderea discursului, dar cã se refuzã
vizarea celor douã obiective ale reformei,
care ar permite sã opreascã declinul, adicã
echilibrarea conturilor ºi stãpânirea
datoriei.
Ori situaþia actualei Franþe prezintã
câteva ciudãþenii îngrijorãtoare. Mai întâi
de toate, remuneraþia preºedinþilor marilor
grupuri cotate ºi paraºutele aurite de care
beneficiazã ei. Nicolas Sarkozy, în cursul
campaniei electorale, promisese sã le
suprime sau cel puþin ar fi putut sã le
stopeze. Cele câteva scandaluri care au
apãrut la lumina zilei, fie cã este vorba de
Philippe Jaffre sau Elf, de Antoine
Zacharias sau Vinci, de Daniel Bernard
sau Carrefour sau de Jean Noel Forgeard,
au emoþionat opinia publicã ºi au provocat
un sentiment de revoltã cadrelor inclusiv
cadrelor superioare ºi stãpânirea, care au
descoperit cu uluire sumele exorbitante
care ºi le alocau conducãtorii lor.
(Continuare în pag. 4)
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PROGRAMELE DE MASTERAT  CALEA SPRE EXCELENÞÃ

FACULTATEA DE ISTORIE, MUZEOLOGIE ªI ARHIVISTICÃ
Permanentã diversificare a ofertei educaþionale
Conf. univ. dr. Rodica URSU

tendinþe ºi perspective de dezvoltare ale
acestora.
Pentru a spori eficienþa programului de
masterat, în vederea instruirii cât mai
complexe a cursanþilor în problematica
securitãþii naþionale ºi participãrii României
în sistemul relaþiilor internaþionale politice ºi
militare, Facultatea ºi-a propus sã lãrgeascã
baza de colaborare cu alte instituþii de
învãþãmânt superior ºi cercetare din þarã,
printre care Universitatea Naþionalã de
Apãrare Carol I, Academia Naþionalã de
Informaþii, Academia de Poliþie Alexandru
Ioan Cuza etc.
*
*
*
Toate specializãrile beneficiazã de aportul
unui corp profesoral de valoare, alcãtuit din
specialiºti reputaþi în domeniile vizate.
Valoarea ºi experienþa profesionalã a cadrelor
didactice sunt probate de o bogatã activitate
didacticã, lucrãri ºtiinþifice ºi proiecte de
cercetare în domeniu, de recunoaºterea
excelenþei ºi competenþei acestora în
domeniile de specialitate, de prezenþa în
diferite sectoare ale activitãþii publice.
Planul de învãþãmânt al fiecãrui program
de masterat cuprinde 3-4 discipline de studiu

semestrial (de aprofundare ºi complementare),
în semestrele trei ºi patru, în special,
acordându-se timp special pentru pregãtire în
domeniul metodologiei cercetãrii ºtiinþifice,
documentãrii ºi cercetãrii pentru elaborarea
lucrãrii de disertaþie (sub îndrumarea
profesorilor de specialitate). Pentru fiecare
disciplinã inclusã în planul de învãþãmânt a
fost elaboratã programa analiticã în care sunt
precizate: numãrul sãptãmânal de ore,
obiectivele generale ºi specifice, abilitãþi ºi
competenþe, conþinutul tematic de bazã,
conþinutul activitãþilor de seminar, metodele
didactice utilizate, temele de cercetare,
bibliografia, modalitãþile de evaluare a
cunoºtinþelor.
În vederea ridicãrii competenþei
profesionale a masteranzilor, prin dobândirea
ºi dezvoltarea abilitãþilor de analizã ºi sintezã,
aceºtia sunt implicaþi în activitatea de cercetare
desfãºuratã în cadrul centrelor de cercetare din
cadrul Facultãþii, care corespund programelor
de masterat. Planul de cercetare al programelor
de masterat cuprind teme cu finalizare pe
termen lung, mediu ºi scurt, Universitatea
Spiru Haret dispunând de resursele financiare
necesare valorificãrii acestora. Cele mai bune
rezultate sunt prezentate la sesiuni ºi
simpozioane ºtiinþifice (interne, naþionale ºi
internaþionale), prin publicare în revista
Facultãþii (Analele Universitãþii Spiru Haret
 Seria Istorie) sau în alte publicaþii de profil.
Masteranzii sunt invitaþi sã participe, de
fiecare datã, la dezbateri televizate, organizate
de Departamentul de învãþãmânt al postului
de televiziune România de Mâine.
Facultatea acordã o atenþie specialã ºi
pregãtirii psihopedagogice ºi metodice a
masteranzilor interesaþi de acest domeniu, prin
includerea în Planul de învãþãmânt al
Departamentului pentru Pregãtirea
Personalului Didactic din cadrul Universitãþii
a disciplinelor Psihologia educaþiei,
Pedagogie,
Sociologia
educaþiei,
Managementul educaþional etc.
ªi pentru cã eficienþa oricãrui program de
instruire este probatã de rezultatele celor care
l-au urmat, apreciem calificativele foarte bune
pe care le-au obþinut masteranzii noºtri pe
parcursul anilor de studiu, în general, ºi la
susþinerea lucrãrilor de disertaþie, în mod
special. Actualitatea ºi importanþa temelor
enunþate în cadrul fiecãrui program de
masterat se constituie într-un element
definitoriu al procesului de pregãtire a tinerilor
specialiºti de înaltã clasã, acesta fiind
confirmat ºi de gradul sporit de încadrare a
absolvenþilor noºtri în diverse instituþii ale
statului (de cercetare, culturale,
administrative), ca dovadã a abilitãþilor ºi
competenþelor însuºite, sub îndrumarea
profesorilor Facultãþii de Istorie, Muzeologie
ºi Arhivisticã a Universitãþii Spiru Haret.

de canon literar) (Ciclul II Bologna,
patru semestre) are ca obiectiv formarea
unor specialiºti capabili sã se integreze în
ritmul ºtiinþific ºi cultural performant al
cercetãrii literare din spaþiul autohton ºi
strãin.
Alegerea temei ºi construcþia planului
de învãþãmânt corespunzãtor þin seama de
orientãrile ºi normele europene actuale,
privitoare la acest ciclu de studii
aprofundate, care urmeazã licenþei ºi au în
vedere pregãtirea pentru un stadiu superior
de cercetare, acela al doctoratului.
Cursurile ºi seminarele propuse pentru
aceastã formã de pregãtire postuniversitarã
se integreazã programului de dezvoltare al
Universitãþii Spiru Haret privind
aprofundarea ºi lãrgirea cunoºtinþelor
fundamentale ºi de specialitate, prin
programe specifice adresate în special
tinerilor absolvenþi, care doresc o
perfecþionare a pregãtirii profesionale
individuale ºi dobândirea unor competenþe
superioare pentru realizarea personalã.
Concepþia ºi structura întregului
parcurs al programului masteral se înscriu
în efortul general de specializare
progresivã ºi obþinere de competenþe
corespunzãtoare la nivelul impus de
cerinþele integrãrii în Uniunea Europeanã.
Din aceastã perspectivã, dezvoltarea
capacitãþilor de cercetare ºtiinþificã ºi
orientarea acesteia spre ceea ce este nou ºi
actual devin o prioritate a acestui masterat.
În toate domeniile de cercetare ale
modernitãþii contemporane, o zonã
importantã a dezbaterilor priveºte
hermeneutica. Sub acest unghi, în planul
literaturii ºi al disciplinelor care o
investigheazã a reapãrut firesc, în primplan, controversata ºi complexa chestiune
a modelelor de interpretare. Sunt
interogate, pe de o parte, specificitatea lor
canonicã sau, dimpotrivã, tendinþele de
contestare a ideii generale de canon
(inclusiv cel estetic), sugerate de însãºi
esenþa ºi evoluþia modernitãþii.
Din perspectivã diacronicã, teoreticã
sau pragmaticã, disputele pe aceastã temã
interfereazã o arie problematicã foarte
largã: a culturii, civilizaþiei ºi
mentalitãþilor, sociologiei, istoriei ºi criticii
literare, creaþiei ca atare din spiritualitãþi
ºi spaþii geografice diferite.
Numeroase lucrãri apãrute în edituri
prestigioase strãine ºi româneºti,
simpozioane ºi conferinþe internaþionale ºi
naþionale se înscriu în sfera unor asemenea
dezbateri reflectate ºi comentate cu
asiduitate în ultimii ani în presa culturalã
ºi de specialitate din România. Sub titlul

cuprinzãtor pe care l-am precizat,
masteratul îºi propune sã parcurgã traseele
esenþiale, sã urmãreascã argumentaþia ºi
finalitãþile acestor dispute în modernitatea
româneascã ºi universalã, printr-o viziune
comparatistã,
interdisciplinarã,
formatoare, care sã aprofundeze, sã
dezvolte ºi sã sintetizeze, la un nivel
superior, aspecte esenþiale ºi complexe ale
unei asemenea teme de actualitate ºi
importanþã ºtiinþificã. Creºterea interesului
faþã de metamorfozele conceptului de
canon în sfera modernitãþii româneºti ºi
universale este confirmatã chiar de titluri
recente cuprinse în recomandãrile
bibliografice din programele analitice
masterale. Unele dintre aceste lucrãri se
regãsesc ºi în bibliografiile programelor
analitice ale disciplinelor de pregãtire
generalã, a celor de specialitate sau
opþionale, problema modelelor de
interpretare fiind în mod firesc abordatã
în cursurile ºi seminarele diferitelor
discipline specifice facultãþii, predate în
primul ciclu universitar, precum teorie
literarã, istorie a literaturii române sau
franceze ºi engleze (studiate ca specialitate
B), literaturã comparatã, analizã textualã
º.a. Masteratul va dezvolta ºi va aprofunda
diacronic ºi sincronic tematica, la un nivel
superior, evitând repetarea informaþiei ºi
câºtigurile hermeneutice dobândite de
studenþi pânã la obþinerea licenþei.
Prin toate aceste deziderate, care se
regãsesc în obiectivele fiecãrei activitãþi
cuprinse în planul de învãþãmânt,
masteratul se înscrie în categoria celor care
au ca misiune fundamentalã dezvoltarea
capacitãþilor de cercetare în specialitãþile
dobândite prin licenþã: în speþã, cercetare
în spectrul larg al domeniului filologic, iar,
complementar, în cel al jurnalismului.
Totodatã, programul masteratului, în
ansamblul sãu ºi pentru fiecare disciplinã
în parte, conþine o importantã componentã
interdisciplinarã, care sã dea masteranzilor
deschidere în activitatea de cercetare ºi
performare profesionalã, oferindu-le
debuºee în cadrul ofertant al reformãrilor
instituþionale, în curs de desfãºurare, pe
întreg spaþiul Uniunii Europene.
Prin generozitatea temei ºi
competenþele bine distribuite ale echipei
de cadre didactice, masteratul este astfel
deschis nu numai absolvenþilor cu licenþã
de la facultatea noastrã, ci ºi celor de la
facultãþile umaniste ale Universitãþii Spiru
Haret sau ale altor universitãþi (Litere,
Limbi ºi Literaturi Strãine, Filosofie ºi
Jurnalism, Studii Culturale, Comunicare
º.a.) din România sau din alte þãri.

Dupã priveliºtea lumii, minunile naturii, nimic nu este mai interesant,
mai mãreþ, mai vrednic de luarea noastrã aminte decât istoria, aprecia
Mihail Kogãlniceanu, iar Nicolae Iorga adãuga cã nu existã disciplinã
prin care sã ne facem mai sociabili, mai altruiºti, mai iubitori de om ºi de
viaþã în afara istoriei. Astfel, cercetarea ºi cunoaºterea istoriei are mai
mult decât o funcþie cognitivã, aceasta tinzând mult mai sus, în sfera
formãrii de conºtiinþã  a identificãrii sinelui, a apartenenþei de neam ,
iar prin accederea la valorile umanitãþii, la cea general-umanã. Istoria a
fost ºi este un testimoniu de existenþã, iar prin varietatea modurilor de
abordare a trecutului ne fascineazã în continuare, de fiecare datã. Este
un motiv suficient de a cãuta permanent noi forme de perfectare a
cunoºtinþelor de istorie, pentru a putea înþelege prezentul prin experienþele
trecutului ºi, de aici, de ea anticipa viitorul.
Conºtientã de misiunea care îi revine, Facultatea de Istorie, Muzeologie
ºi Arhivisticã, prin corpul sãu didactic, ºi-a diversificat permanent oferta
educaþionalã, pentru a conferi studenþilor sãi pregãtirea necesarã unei
realizãri profesionale adecvate cerinþelor de competenþã ale Uniunii
Europene. În acest sens, începând cu anul universitar 2005-2006,
Facultatea a organizat Programul de masterat România în relaþiile
internaþionale, din anul universitar 2006-2007 ºi programul de masterat
Civilizaþia româneascã în context european, iar din acest an universitar
programul Politici, doctrine ºi sisteme de securitate integrate. Istoric ºi
evoluþie, toate programele funcþionând atât în cadrul studiilor universitare
(patru semestre), cât ºi postuniversitare de masterat (trei semestre).
Misiunea de învãþãmânt ºi de cercetare ºtiinþificã asumatã prin
iniþierea acestor programe de masterat se încadreazã în profilul ºi
specializarea unitãþii de învãþãmânt organizatoare.

România în relaþiile
internaþionale
Organizarea programului de masterat
România în relaþiile internaþionale s-a
întemeiat pe necesitatea aprofundãrii
cunoºtinþelor referitoare la relaþiile
internaþionale ale României în epoca modernã
ºi contemporanã, inclusiv a procesului de
integrare europeanã ºi euroatlanticã.
Programul include discipline ºi teme
formative utile pentru desãvârºirea pregãtirii
absolvenþilor de învãþãmânt superior, pentru
formarea lor ca specialiºti în relaþii
internaþionale, diplomaþie, studii politice,
studii europene ºi euroatlantice, istorie etc.,
oferind, totodatã, o bunã pregãtire pentru
continuarea studiilor în ºcolile doctorale.
Astfel, disciplinele incluse în cadrul
programului abordeazã, cu precãdere, aspecte
ale politicii externe a României, de la
constituirea sa ca stat naþional modern unitar
(1859) pânã la desãvârºirea unitãþii naþionalstatale (1918), analizând, de fiecare datã,
contextul geopolitic ºi geostrategic care a
determinat caracterul relaþiilor României cu
marile puteri, cu statele Americii Latine,
Americii de Nord ºi cele din Asia Orientalã.
Asimilarea unor informaþii ºi evaluãri

ºtiinþifice din domeniul afacerilor externe ale
României într-o formulã pluridisciplinarã,
axatã pe abordarea transformãrii contextului
regional ºi global, a evoluþiilor ºi tendinþelor
relaþiilor internaþionale este necesarã pentru
înþelegerea principiilor politicii de securitate
naþionalã la începutul secolului al XXI-lea,
fundamentând eforturile României de aderare
la Pactul Nord-Atlantic ºi Uniunea Europeanã,
precum ºi activitatea sa în cadrul acestor
organizaþii internaþionale.

Civilizaþia româneascã în
context european
Cel de-al doilea program de masterat
Civilizaþia româneascã în context european
îºi propune specializarea absolvenþilor de
învãþãmânt superior în domeniul culturii ºi
civilizaþiei europene, evocând contribuþia
româneascã la dezvoltarea patrimoniului
cultural european ºi universal, a
particularitãþilor care o disting în mod deosebit
în istoria universalã. Totodatã, programul îºi
propune sã punã în valoare vocaþia
integratoare a civilizaþiei ºi a culturii
româneºti în cea europeanã, încercând sã
explice dificultãþile de ordin intern ºi
internaþional care au încetinit, în unele

perioade istorice, sincronizarea fenomenelor
româneºti cu cele vest-europene.
Fiecare mare temã formuleazã obiective
proprii, având ca punct de convergenþã
relevarea unor aspecte cultural-civilizatoare
ale istoriei României ºi a semnificaþiei acestora
în context general european. În elaborarea
tematicii s-a þinut cont de necesitatea
evidenþierii, în desfãºurare cronologicã, a
interferenþelor etno-culturale din spaþiul vechii
civilizaþii româneºti premergãtoare constituirii
poporului român, a fenomenului religios ca
fapt cultural-spiritual dominant în cultura
Evului Mediu european ºi românesc, a
particularitãþilor culturii naþionale (habitat,
ocupaþii, mentalitãþi, tradiþii, învãþãmânt) în
contextul general  european al secolelor
XVII-XIX ºi a rolului jucat de elitele
româneºti în procesul de europenizare a
României. De o importanþã aparte este ºi
studiul comunitãþilor româneºti din diasporã,
a contribuþiei acestora la edificarea
patrimoniului cultural-naþional ºi, implicit, a
conºtiinþei edificatoare a culturii ºi civilizaþiei
româneºti în contextul unei Europe ataºatã
marilor valori umaniste.

Politici, doctrine ºi
sistemele de securitate
integrate. Istoric ºi evoluþie
Cea de-a treia specializare de masterat,
propusã de cãtre Facultatea de Istorie,
Muzeologie ºi Arhivisticã se intituleazã
Politici, doctrine ºi sistemele de securitate
integrate. Istoric ºi evoluþie. Programul
include discipline ºi teme formative utile
absolvenþilor facultãþilor de ºtiinþe sociale ºi
politice pentru desãvârºirea pregãtirii ºi
formãrii lor ca specialiºti în ºtiinþe militare ºi
informaþii, relaþii internaþionale, diplomaþie,
studii politice, studii europene ºi euroatlantice,
istorie etc. Prin sistemul de cursuri speciale 
care acoperã un spectru tematic larg 
geopoliticã ºi strategie, sisteme ºi doctrine
politico-militare, securitate naþionalã ºi
euroatlanticã, relaþii internaþionale, fenomene
ºi promovãri contemporane, politici ºi strategii
de securitate, structuri de securitate colectivã,
managementul crizelor  programul de
masterat oferã posibilitatea instruirii ºi
aprofundãrii cunoºtinþelor în domenii variate
de cunoaºtere ºtiinþificã, de la istorie la politici
de apãrare, structuri actuale de securitate,

FACULTATEA DE LIMBA ªI LITERATURA ROMÂNÃ
Aprofundarea cunoaºterii valorilor culturii ºi civilizaþiei
Prof. univ. dr. Elena SILVESTRU
O particularitate a studiilor la Facultatea de Limba ºi Literatura
Românã a Universitãþii Spiru Haret constã în atenþia deosebitã care se acordã
 concomitent cu instruirea în problemele fundamentale ale specializãrii 
aprofundãrii cunoaºterii valorilor culturii ºi civilizaþiei moderne, naþionale ºi
universale.
Începând cu anul universitar 2008-2009, oferta facultãþii noastre s-a
îmbunãtãþit cu douã programe de masterat: Modernitatea limbii ºi literaturii
române în secolele XIX, XX ºi XXI. Paºaport european ºi Modele de
interpretare în spaþiul modernitãþii literaturii române ºi universale
(Perspective teoretice, istorico-literare, comparatist-analitice asupra
conceptului de canon literar).

Modernitatea limbii ºi
literaturii române în
secolele XIX, XX, ºi XXI.
Paºaport european
Programul de studii Modernitatea
limbii ºi literaturii române în secolele XIX,
XX ºi XXI. Paºaport european (Ciclul II
Bologna, patru semestre), conceput ca un
masterat de profesionalizare, îºi propune ca
misiune sã prezinte tendinþele actuale ale
filologiei româneºti, oferind participanþilor
oportunitatea de a dobândi aptitudini ºi
competenþe de analist ºi personal specializat
în predarea ºi cercetarea limbii ºi literaturii
române din perioada secolelor XIX-XXI în
þarã ºi în statele Uniunii Europene, unde
existã comunitãþi româneºti. În acelaºi timp,
pentru a rãspunde cerinþelor de restructurare
a învãþãmântului filologic superior impuse
prin Convenþia de la Bologna ºi þinând seama
de nevoia în continuã creºtere de profesori
ºi cercetãtori în domeniu, programul de
masterat oferã specialiºtilor cu pregãtire
superioarã posibilitatea de a se perfecþiona
ºi specializa în domeniul vast al filologiei ºi
al studiilor româneºti. Programul urmãreºte
în acelaºi timp obþinerea abilitãþilor
complementare aplicative prin informarea
cursanþilor în legãturã cu orientarea studiului
limbii ºi literaturii române în învãþãmântul
gimnazial, liceal ºi universitar, prin
aprofundarea cunoºtinþelor teoretice ºi
implicarea masteranzilor în munca de
cercetare ºtiinþificã.
Interesul pentru un astfel de masterat în
rândul absolvenþilor filologi este sporit de
faptul cã permite integrarea absolvenþilor în
instituþii de învãþãmânt publice sau private,
centrale sau locale, precum ºi în instituþii de
culturã ºi media care implicã misiuni de
comunicare, în edituri, biblioteci etc.

Fiind bazat pe componenta didacticã ºi
metodicã, programul Modernitatea limbii ºi
literaturii române în secolele XIX, XX ºi
XXI. Paºaport european oferã posibilitãþi
de specializare postuniversitarã în domenii
de interferenþã, sintezã ºi interdisciplinaritate
neabordate sau mai puþin abordate în
România, dar necesare pieþei muncii. De
asemenea, se creeazã premisele unui cadru
instituþional în vederea colaborãrii cu
universitãþile occidentale în sistemele de
cotutelã a doctoratelor.

Programul propus rãspunde unor cerinþe
de îmbunãtãþire a dialogului cultural în
cadrul Uniunii Europene. El vine în
întâmpinarea nevoilor de adecvare a
strategiilor legate de obiectivele sistemelor
de educaþie ºi de formare din Europa, fixate
de Strategia de la Lisabona (2000) ºi de
programul Educaþie & Formare 2010
(2001), unde se propune formarea
personalitãþii autonome ºi creative, în stare
sã abordeze actul didactic într-o
perspectivã dinamicã ºi flexibilã, cu
deschideri creative ºi interdisciplinare.
Pentru sectoarele de activitate care
implicã abilitãþi ºi strategii specifice de
comunicare ºi, mai ales, pentru cele care
implicã dialogul mijlocit cu precãdere de
limba românã, masteratul de Modernitatea
limbii ºi literaturii române în secolele
XIX, XX ºi XXI. Paºaport european a fost
gândit ca un program care sã confere
absolvenþilor deschidere cãtre îmbunãtãþirea
performanþelor de comunicare, introducândui în sistemul specific nu doar al limbajelor
de specialitate de nivel academic, ci ºi al
dialogului profesional. De aceea,
programul de studii universitare de
masterat se adreseazã în principal tinerilor
care îºi doresc inserþia profesionalã în

instituþii emergente în cadrul reformelor
instituþionale ocazionate de admiterea
României ca stat membru al Uniunii
Europene.
Programul se adreseazã absolvenþilor
unor facultãþi precum: Limba ºi Literatura
Românã, Limbi ºi Literaturi Strãine;
Filosofie ºi Jurnalism; studenþilor care au
urmat alte specializãri în domeniul
studiilor culturale, literelor, literaturii
universale ºi comparate, al traductologiei.
Acestor tineri, programul de studii
universitare de masterat Modernitatea
limbii ºi literaturii române în secolele
XIX, XX ºi XXI. Paºaport european le
oferã o largã platformã de culturã ºi
civilizaþie autohtonã ºi strãinã.

Modele de interpretare în
spaþiul modernitãþii
literare româneºti ºi
universale
Programul de studii masterale Modele
de interpretare în spaþiul modernitãþii
literare româneºti ºi universale
(Perspective teoretice, istorico-literare,
comparatist -analitice asupra conceptului
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND

Astãzi rãspund,
de la Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi Studii Europene,
Prof. univ. dr. Gheorghe
ONIªORU

Student: Care sunt trãsãturile specifice
ale paradigmelor principale realismul ºi
idealismul, în cadrul teoriei relaþiilor
internaþionale?
Profesor: Trãsãturile ce caracterizeazã
realismul ºi idealismul se pot desprinde
destul de facil din însãºi problematica pe care
o abordeazã relaþiile internaþionale -ºi anume
ce a predominat de-a lungul istorieiconflictul, reprezentat de rãzboaie sau alte
forme de manifestare ale agresivitãþii
umane(realismul), pe de-o parte, sau
cooperarea ºi echitatea la nivel profund
uman, idei promovate de idealism, de cealaltã
parte a baricadei ideatice. Trãsãturile
specifice realismului sunt: aplecarea cãtre
conflict ºi agresivitate a naturii umane;
politicile de tip raison dEtat/Realpolitik,
ce pun accentul pe interesul naþional;
abordarea politicii mondiale de pe poziþii
pragmatice, chiar pesimiste. Pe de altã parte,
idealismul, numit ºi liberalism utopic combate
realismul, venind cu un contra argument care
a stârnit destule polemici în rândul
specialiºtilor ºi nu numai: natura umanã nu
este perfectã, dar este perfectibilã, poate fi
modelatã încã de la început (de la naºtere)
prin educaþia pe care i-o conferã individului
luat ca entitate distinctã, dar care face parte
din cetate- societatea ºi civilizaþia. Aºadar,
idealismul poate fi condensat în trei termeni
(concepte-cheie): 1. cooperare 2. progres 3.
comuniune.
Student : Cine este Henry Kissinger?
Profesor: Kissinger (n. în 1923) este un
cunoscut teoretician neorealist american de
origine germanã care a primit în 1973 premiul
Nobel pentru Pace. S-a fãcut remarcat
îndeosebi în politica americanã ºi nu numai
de pe poziþia secretarului de stat din timpul
preºedintelui R. Nixon. Opera principalã este
binecunoscuta lucrare de referinþã
Diplomaþia.
Student: Care este principala tezã a
neorealistului Kenneth N. Waltz?
Profesor: Teza lui K. Waltz promoveazã
aºa-numita politicã a actorului raþional (the
rational choice theory), dezvoltatã în cartea
sa principalã Man, the State, and War :A
Theoretical Analysis (1959).
Student: Prin ce cuvânt-cheie (key-word)
se poate caracteriza fenomenul de
globalizare?
Profesor: Transnaþionalism/transfrontalism.
Student: Enumeraþi 5 probleme globale
ale omenirii din secolul XXI.
Profesor.
1. Terorismul internaþional;
2. Recesiunea economicã mondialã;
3. Decalajul civilizaþional de pe glob (ex:
þãrile Lumii a III-a /þãrile foarte dezvoltate
etc.);
4. Separatismul endemic (etnic, religios,
politic/teritorial etc);
5. Raportul-potenþial- dezechilibrat între
resurse ºi demografia umanã în continuã
creºtere.

Conf. univ. dr. Ludmila
ROTARI
Student: În domeniul ºtiinþelor politice
elaborarea ipotezelor ºi testarea lor ulterioarã
contribuie la edificarea unei teorii politice
empirice în acelaºi fel în care metoda
ºtiinþificã este utilizatã în alte discipline?
Profesor: Adevãrat. Rãspunsul la
intrebare poate fi dedus de cãtre studenþi din
conþinutul enunþului. În domeniul ºtiinþelor
politice metoda ºtiinþificã este utilizatã la fel
ca ºi în alte discipline, iar elaborarea ipotezelor
ºi testarea lor reprezintã un proces primordial
care permite elaborarea unor teorii.
Student: Este adevãrat cã, frontierele
specializãrii interdisciplinare a ºtiinþelor
politice sunt stabilite rigid, deoarece
subdomeniile principale includ, în special,
structura guvernamentalã la nivel naþional ºi

local, analiza comparativã, teoria politicã,
administraþia publicã ºi comportamentul
organizaþional precum ºi relaþiile
internaþionale?
Profesor: Fals. Rãspunsul este fals,
deoarece chiar enunþul conþine o capcanã, pe
care studenþii o pot uºor depista, fãrã mari
dificultãþi. În domeniul ºtiinþelor politice nu
pot fi stabilte frontiere rigid, ele fiind flexibile,
fapt ce permite depãºirea lor ºi utilizarea pe
larg a realizãrilor din diverse domenii, nu doar
cele menþionate în acest enunþ.
Student: ªtiinþa politicã constã dintr-un
ansamblu sistematizat de cunoºtinþe, inclusiv
o varietate de teorii explicative ºi are ca obiect
de studiu statul, guvernarea ºi politica?
Profesor: Adevãrat.
Rãspunsul poate fi dedus din însãºi
întrebarea; studentul ºtie care sunt domeniile
de studiu al ºtiinþei politice ºi ce cuprinde
acest ansamblu.
Student: Ce desemneazã metodologia?
a. ansamblul legilor ºi principiilor ºi
totalitatea metodelor ºi tehnicilor folosite întro anumitã ºtiinþã sau ramurã ºtiinþificã;
b. analiza în scopuri speciale a întregului
demers ºtiinþific
c. gradul de corectitudine a
raþionamentelor ºi procedurilor, dar nu ºi
precizia informaþiei.
Profesor: Rãspunsul este a. Rãspunsul
la aceastã întrebare poate fi uºor gãsit în urma
unei lecturi atente a celor trei enunþuri, cel
corect deosebindu-se prin conþinut, el fiind
menþionat, de altfel, în conþinutul sintezei ºi
în alte întrebãri. Studentul trebuie sã cunoascã
definiþia conceptului metodologie, fapt ce îi
permite sã rãspundã corect la aceastã întrebare.
Student: Care sunt disciplinele direct
implicate în abordarea ºtiinþelor politice?
a. ºtiinþa politicã, sociologia, dreptul,
medicina veterinarã, managementul,
chirurgia, istoria ºi administraþia publicã;
b. ºtiinþa politicã, sociologia, dreptul,
managementul, istoria ºi administraþia
publicã;
c. economia politicã, sociologia, educaþia
fizicã, managementul, istoria ºi administraþia
publicã, metalurgia.
Profesor: Rãspunsul este b. Întrebarea
testeazã atenþia ºi memoria, iar rãspunsul poate
fi uºor depistat în urma lecturii atente a celor
trei enunþuri. Variantele de rãspuns conþin
capcane, pe care studenþii le pot uºor evita
dacã le citesc atent.
Student: care este funcþia ºtiinþei:
a. de a dezvolta teoria, ce va ajuta sã
explice ºi sã anticipeze evenimentele din
lumea observabilã;
b. de a emite noi ipoteze ºi variante de
verificare a acestora pe cale experimentalã;
c. de a oferi un instrument de cercetare
bazat pe metode ºi tehnici fãrã a pune accent
pe teorie.
Profesor: Rãspunsul este a. Rãspunsul
corect se deduce din conþinutul enunþului,
dacã studentul ºi-a insuºit anumite definiþii
ale conceptelor ºi limbajul specific acestei
discipline.

Lector univ. dr. Cristina
PÃIUªAN-NUICÃ
Student: Conferinþa de la Yalta a dus
la sfârºitul celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial?
Profesor: Conferinþa de la Yalta s-a
desfãºurat în luna februarie 1945, cu
participarea liderilor SUA, Uniunii Sovietice
ºi ai Marii Britanii, Roosevelt, Stalin ºi
Churchill. Cei 3 Mari au discutat viitoarea
situaþie a Europei, dar ºi-au urmãrit în primul
rând propriile interese: SUA, formarea ONU
ºi atragerea URSS în rãzboiul din Asia;
URSS, înstãpânirea pe o parte a teritoriului
Poloniei, ocupat încã din 1939, iar Marea
Britanie  asigurãri cã îºi va menþine imperiul
colonial. Conferinþa de la Yalta nu a
contribuit în mod decisiv la sfârºitul celui
de-al Doilea Rãzboi Mondial.

Sã discutãm despre:

Prof univ. dr. Ion CORBU
Într-o istorie a promiscuitãþii,
gregaritatea, obscenitatea, dezinhibiþionismul,
exhibiþionismul,

Student: De ce s-a format Tratatul de la
Varºovia abia în anul 1955?
Profesor: Tratatul de la Varºovia a
reprezentat alianþa statelor socialiste europene
aflate sub tutela sovieticã. Cu toate cã o alianþã
similarã a sferei americane  NATO  s-a
format din anul 1949, Stalin nu a considerat
necesarã o alianþã militarã a statelor
comuniste, datoritã faptului cã Armata Roºie
era prezentã în toate aceste state, iar armatele
naþionale fuseserã reduse ca numãr ºi aveau
drept activitate pãzirea frontierelor. Dupã
moartea lui Stalin, s-a pus problema
organizãrii unei structuri armate similare
NATO ºi, astfel, în mai 1955, la Varºovia,
statele comuniste au pus bazele alianþei
politico-militare denumite Tratatul de la
Varºovia.
Student: Criza rachetelor cubaneze e un
moment important în relaþiile americanosovietice?

de petrol. Economiile tuturor þãrilor au fost
afectate de creºterea preþului petrolului, nu doar
cea a SUA, ci a întregii Europe ºi chiar a Japoniei.

Lector univ. dr. Teodora
STÃNESCU-STANCIU
Student: Existã o legãturã între prevederile
Tratatului de la Maastricht ºi procesul de
integrare europeanã?
Profesor: Pentru prima datã, în textul
Tratatului de la Maastricht, au fost introduse
câteva concepte definitorii pentru înaintarea
procesului de integrare europeanã: conceptul de
subsidiaritate sau definirea cetãþeniei europene.
Dacã primul apare ca un neologism în
momentul adoptãrii Tratatului de la
Maastricht (cu toate cã termenul în sine a

cât, mai ales, gradul de întrepãtrundere ale
acestora în istorie. Iar, pentru Evul Mediu, pe
fundalul legitimitãþii religioase, foarte
importantã în epocã, instituþia bisericii,
simbolul creºtinismului, a funcþionat ca o
primã structurã pan-europeanã. Însã timpul
predilect pentru creionarea de posibile scenarii
de unificare europeanã a fost perioada imediat
urmãtoare, respectiv Epoca Modernã. Câteva
nume sunt reprezentative în acest sens, precum
cel al ducelui de Sully, creatorul aºa-numitului
«Mare Desen»; Emeric Crucé; Voltaire;
William Penn sau Bernardin de Saint-Pierre.
Student: Care a fost tema summit-ului
NATO de la Praga ºi ce semnificaþie a avut
aceasta?
Profesor: Summit-ul NATO de la Praga
(21-22 noiembrie 2002) a reprezentat, în
opinia tuturor specialiºtilor din domeniu, un

factorului geografic, în mod constant, ca
oportunitate ºi ca element de condiþionare, ca
factor de putere, dar ºi posibilã vulnerabilitate,
ca suport, dar ºi în context general, în care se
desfãºoarã acþiunea, legãtura cu ºtiinþele
pãmântului, într-un mod deosebit cu geografia.
Altfel spus, geopolitica analizeazã influenþa
factorilor geografici asupra relaþiilor de putere
în politica internaþionalã.
Student: Cine este autorul termenului ?
Profesor: Autorul termenului ºi unul din
fondatorii disciplinei este juristul ºi politologul
suedez Rudolph Kjellen (1864-1922), care
foloseºte pentru prima datã în anul 1899, întro prelegere publicã, termenul Geopolitik. Tot
el este cel care publicã pentru prima datã
termenul în lucrarea Introducere în
geografia Suediei, în anul 1900.

Profesor: Relaþiile americano-sovietice în
perioada rãzboiului rece au cunoscut
importante oscilaþii, de la o înþelegere tacitã,
pânã la conflicte cvasi-deschise. Dar criza
rachetelor cubaneze (1962) a însemnat un
moment cheie al confruntãrii dintre cele douã
mari puteri ºi doar moderaþia de care au dat
dovadã cei doi preºedinþi, J.F. Kennedy ºi N.
Hruºciov, a stopat începutul unei noi
conflagraþii mondiale. Sovieticii amplasaserã
rachete cu razã medie de acþiune pe coastele
Cubei, în imediata apropiere a coastei SUA,
iar în momentul în care sateliþii americani au
filmat amplasamentul acestor rachete, reacþia
americanilor a fost durã, instituind o blocadã
maritimã ºi cerând imediata retragere a acestor
rachete. Hruºciov a acceptat retragerea
rachetelor din Cuba, în schimbul promisiunii
americane de a nu invada Cuba, mai târziu
cerând ºi demontarea bazelor americane de
rachete din Turcia.
Criza rachetelor cubaneze (octombrienoiembrie 1962) a constituit cel mai fierbinte
moment al Rãzboiului Rece, când cele douã
mari puteri au fost foarte aproape de un rãzboi
nuclear total.
Student: Care au fost cauzele destrãmãrii
URSS?
Profesor: Uniunea Sovieticã a reprezentat
un conglomerat de state, naþiuni ºi etnii, format
dupã prãbuºirea Imperiului þarist, care ºi-a
mãrit teritoriul ºi dupã cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial, cu state care ºi-au pierdut
independenþa, cazul notoriu fiind cel al
Republicilor Baltice. Odatã cu încercãrile de
reformare a Uniunii Sovietice ºi, apoi, cu
prãbuºirea regimurilor comuniste din centrul
ºi sud-estul Europei, în interiorul URSS a
apãrut o miºcare de desprindere a unor
republici. De asemenea, renunþarea la
monopolul puterii de cãtre Partidul Comunist
al Uniunii Sovietice a dus la rãzboiul legilor,
guvernele republicilor au respins legislaþia
unionalã, au câºtigat control asupra
economiilor naþionale ºi ºi-au proclamat pe
rând independenþa, începând cu cele trei
Republici Baltice: Lituania, Estonia ºi Letonia.
Rusia a contribuit la destrãmarea URSS prin
recunoaºterea independenþei Republicilor
Baltice ºi prin formarea, împreunã cu Ucraina
ºi Belarus, a unei noi entitãþi statale unionale:
Comunitatea Statelor Independente.
Student: Ce a însemnat primul ºoc
petrolier mondial din 1973?
Profesor: Primul ºoc petrolier mondial a
fost cauzat de cãtre permanentul conflict din
Orientul Mijlociu dintre Israel ºi statele arabe
din zonã. Conflictul a început în 1948, odatã
cu proclamarea independenþei Israelului ºi
recunoaºterea acesteia, odatã cu numãrul mare
de refugiaþi palestinieni plecaþi în statele arabe
din jur, conflict perpetuat pânã în 1973, când
a avut loc rãzboiul de Yom Kippur. Dupã acest
rãzboi, pierdut în fapt de statele arabe, OPEC
(Organizaþia Þãrilor Exportatoare de Petrol)
a declarat, în octombrie 1973, cã nu mai
exportã petrol în þãrile care au sprijinit ºi
sprijinã Israelul. În doar câteva zile, preþul
petrolului s-a dublat, apoi s-a quadrublat.
ªocul petrolier a însemnat, în primul rând,
creºterea nelimitatã a preþului petrolului, dar,
totodatã, ºi pierderea de cãtre SUA a
controlului producþiei mondiale de petrol, care
a trecut în mâinile OPEC, care hotãra atât
preþul, cât ºi cuantumul producþiei mondiale

fost folosit cu mult timp înainte, chiar din
secolul al XIII-lea), definirea cetãþeniei
europene este clar realizatã  art. 17,
subliniindu-se cã cetãþenia europeanã nu
înlocuieºte cetãþenia naþionalã, ci vine în
completarea ei.
În fond, dupã adoptarea Tratatului de la
Maastricht, alte zece state au depus cereri de
aderare la Uniunea Europeanã: România,
Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Bulgaria,
Slovenia, Estonia, Lituania ºi Letonia, iar la 1
ianuarie 1995, a urmat aderarea a noi trei state,
respectiv Austria, Finlanda ºi Suedia.
Student: Procesul de armonizare a
legislaþiei naþionale cu reglementãrile
comunitare a reprezentat o obligaþie juridicã
cuprinsã în Acordul European de Asociere?
Profesor: Procesul de armonizare a
legislaþiei naþionale cu reglementãrile
comunitare reprezintã o obligaþie juridicã, ce
a decurs din textul Acordului European de
Asociere. Armonizarea legislaþiei naþionale cu
acquis-ul comunitar a reprezentat, totodatã,
una dintre condiþiile ce a determinat obþinerea
unui progres în procesul de negocieri pentru
aderare, angajamentele asumate de þara
respectivã în documentele de poziþie
referindu-se, în mare mãsurã, la adoptarea de
acte normative de bazã pentru domeniul
respectiv.
În vederea derulãrii procesului de
compatibilizare a legislaþiei naþionale cu
normele comunitare, în România a fost
elaborat un Program Naþional de Aderare la
Uniunea Europeanã.
Student: Proiectele de unificare
europeanã din Evul Mediu ºi Epoca Modernã
au reprezentat modele pentru viitoarele
Comunitãþi europene?
Profesor: Dacã pentru mulþi, ideile de
comuniune europeanã, atât de prezente în
ultimul timp, au fost, adesea, doar simple
modele contemporane, analizând trecutul
putem descoperi existenþa unor adevãraþi
pãrinþi europeni, venind din timpuri mult
mai îndepãrtate. Specialiºtii au subliniat atât
prezenþa unor tipologii de proiecte de uniune,

moment cu o semnificaþie deosebitã în istoria
Alianþei nord-atlantice ºi nu numai. Summitul de la Praga a constituit, de asemenea, un
început de drum în transformarea efectivã a
NATO. Tema întâlnirii statelor membre
NATO de la Praga a fost: Noi capacitãþi, noi
membri, noi relaþii; ea a exprimat în mod clar
faptul cã, în aceastã capitalã a unui stat fost
comunist, au fost analizate toate aspectele
adaptãrii NATO la evoluþia mediului global
de securitate, ce a implicat, pe de o parte, atât
misiuni noi pentru Alianþã, cât ºi redefinirea
capacitãþilor pe care statele membre le puteau
oferi pentru realizarea acestor misiuni.
În mod concret, summit-ul de la Praga a
prilejuit cea de-a doua extindere a NATO, prin
lansarea invitaþiei politice de aderare la Alianþa
Nord-Atlanticã pentru ºapte state: Bulgaria,
Estonia, Letonia, Lituania, România, Slovacia
ºi Slovenia.
Student: Cum se poate defini conceptul
de integrare europeanã astãzi?
Profesor: Integrarea constituie, în fond,
principala modalitate de realizare a Uniunii
Europene. Ea reprezintã un proces foarte
complex, prin intermediul cãruia statele
construiesc o nouã comunitate, ce se doreºte
a fi de tip unitar. Integrarea europeanã nu este,
deci, o simplã alãturare a pãrþilor, ci o nouã
construcþie, ce se realizeazã prin fuzionarea
pãrþilor sau, dupã cum spunea un autor român
o Europã unitã care apare ca o casã cu mai
multe camere, care oferã libertate de miºcare
celor care locuiesc în ea. În plus, pentru a
oferi ºi mai multe conotaþii termenului în sine,
specialiºtii au impus ºi departajãri, în funcþie
de dimensiunile integrãrii (economice,
politice, informaþionale etc.).

Conf. univ dr. Dragoº
FRÃSINEANU
Student: Ce este geopolitica ?
Profesor: Geopolitica este o disciplinã
ºtiinþificã aparþinând domeniului ºtiinþelor
social-politice, ce asigurã, prin intermediul

Student: Se poate
periodizare a geopoliticii ?

realiza

o

Profesor: O periodizare a geopoliticii
se poate realiza datoritã existenþei unor
etape cu caracteristici diferite. Astfel,
geopolitica cunoaºte trei perioade distincte
în evoluþia ei, de la un domeniu al
cunoaºterii cu o sferã limitatã de interes la
o disciplinã ºtiinþificã cu o largã deschidere
.
Student: Care sunt caracteristicile
primei perioade a geopoliticii ?
Profesor: Prima perioadã, ce se
desfãºoarã între sfâºitul secolului XIX ºi
prima jumãtate a secolului XX, reprezintã
etapa apariþiei primelor idei, concepte,
teorii ºi a formãrii primelor ºcoli de gândire
geopoliticã, într-un cuvânt o perioadã de
clarificãri ºi acumulãri. Sub o altã formulã,
aceasta se poate constitui ca perioada
clasicã a geopoliticii.
Student: Care sunt þãrile unde se formeazã
primele ºcoli de gândire geopoliticã ?
Profesor: Primele ºcoli geopolitice se
formeazã, mai mult sau mai puþin independent
unele de altele, în Germania, Franþa, Anglia,
SUA ºi România. Trebuie precizat faptul cã,
în aceastã primã perioadã, au apãrut studii
geopolitice sau cu caracter geopolitic în
numeroase alte þãri, fãrã a se face remarcatã
însã o continuitate ºi o consistenþã ºtiinþificã
a acestora (Japonia, Italia, Ungaria etc.).
Student: Care sunt principalele curente
premergãtoare geopoliticii ?
Profesor: În apariþia primelor concepþii
ºi teorii geopolitice se pot deosebi douã
curente principale. Pe de-o parte, avem de-a
face cu preocupãrile geografilor, a cãror ºtiinþã
în expansiune cautã sã explice prin mijloace
proprii, urmând calea determinismul
geografic, puternicele transformãri pe care le
înregistreazã umanitatea, ºi filonul
geostrategic, în care militarii cautã sã
identifice, plecând de la interesul afirmãrii
statutului de putere a unui stat pe scena
relaþiilor internaþionale, un instrument viabil
de punere în practicã a acestui obiectiv.

Neofariseism ºi impudoare sau prolegomene ecoliterare

pornografia ºi multe altele din aceeaºi
zonã, pot fi elogiate. Într-o lume normalã
nu.
Infracturismul etic ar putea fi definit
ca un tip de comportament fracturat, în
care eul, n-plicitar ori cel puþin duplicitar
ºi se aflã în autocontradicþie ideaticã ori/
ºi comportamentalã.
O teorie, un curent filosofic, un
corpus ipotetico, deductiv oarecare se pot
fundamenta pe baza unor postulate a
cãror valoare de adevãr este, cel puþin
convenþional, acceptatã.
Nu sunt foarte sigur cã specia umanã
este diferenþiatã de animale prin raþiune
ºi inteligenþã însã sunt sigur cã
PUDOAREA este un sentiment exclusiv
uman. Care, implantat în codul genetic
al fiinþei umane, face ca la o anumitã
vârstã sã se manifeste explicit ºi
funcþional ºi sã însoþeascã omul normal
toatã viaþa.

Pudoarea înþeleasã ca un sentiment
de jenã, de ruºine ori sfialã sau decenþã.
Pudoarea se manifestã printr-un
comportament în care anumite gesturi,
acte ori fapte concrete, reale, fiziologic
necesare, sunt oarecum autocenzurate
ca manifestãri publice ori ca manifestãri
exterioare eului.
Este un truism faptul cã existã ºi o
falsã pudoare, o pudoare ipocritã. Care
a fãcut ºi face obiectul multor opere
literare ºi nu numai, prin care acest tip
de pudoare este demantelat, ironizat,
criticat etc. Însã am face o eroare nu
numai metodologicã sã înþelegem prin
pudoare falsa pudoare. ªi, în numele
anatemizãrii falsei pudori, sã
anatemizãm chiar PUDOAREA însãºi.
Adicã sentimentul care ne detaºeazã net
de animale.
Prin extensie ºi limbajul denominând
acte ºi fapte care presupun pudoarea

trebuie sã aibã o anumitã dozã de
pudoare.
Prin urmare, putem lua ca postulat
pudoarea ca bazã pentru o eticã textualexistenþialã. Nimeni nu poate demonstra
cã pudoarea nu are statut existenþial în
firescul fiinþei umane. Aºa cum firesc este
ºi sentimentul dragostei, existenþa ochilor,
a membrelor, a capului etc. Care ar fi
logica eliminãrii, din caracteristicile fiinþei
umane a pudorii? Care ar fi avantajele
pudorectomiei? Ne-am permite oare cu
bunã ºtiinþã ºi fãrã vreo raþiune medicalã
sã amputãm o mânã? Sã scoatem un ochi?
Ce ar justifica astfel de fapte?
Teribilismul? Obsesiile? Revolta?
Nonconformismul?
Pe baza acestui postulat putem
fundamenta o întreagã teorie esteticã. La
care poate sau nu sã adere oricine doreºte.
Într-o astfel de teorie îºi gãseºte
locul ECOLITERATURA. Care nu este

nouã decât poate ca termen ori concept.
Ca fond, marea literaturã a lumii, cu
unele excepþii, este ecoliterarã. Adicã
þine seamã de sentimentul de pudoare
al fiinþei umane.
Neofariseismul impudorii constã
tocmai
în
autocontradicþia
comportamentalã a promotorilor
curentelor. Deºi textual exacerbeazã
impudoarea, comportamental se supun
de bunã voie regulilor pudorii. Iar
comportamentul lor poate fi denumit ca
un fel de neofariseism al impudorii.
Ce pudoare poate fi în
pornografie? Evident, niciuna. Însã cu
siguranþã în afara mediului pornografic,
actanþii acestuia, mã îndoiesc de faptul
cã ar avea un deplin confort etic. Iar cei
care îºi asumã acest rol îl fac în deplinã
cunoºtinþã de cauzã cã vor purta toatã
viaþa nobila etichetã de pornografi.

Este opþiunea lor. La nimfomani,
priapici, voyeriºti etc. componenta
maladivã a eului lor i-a împins în
aceastã direcþie. ªi apoi, pornografia,
vulgaritatea, exhibiþionismul ºi multe
altele sunt sancþionate ºi de lege în
anumite condiþii.
În virtutea dreptului la opþiune
personalã ecoliteratura nu neagã nici un
fel de artã. Însã tot în virtutea dreptului
la aceeaºi liberã opþiune ecoliteratura nu
acceptã poluarea impudicã. Dacã acest
tip de opþiune ar fi numai al meu poate
m-aº izola. Însã nu pot sã constat cã
marea majoritate a lectorilor aderã la
acest tip de literaturã. Ceea ce nu-i
puþin. Aceastã aderare nu înseamnã cã
aceºti membri vor fi fiind sfinþi ori
strãini omenescului. Numai cã ºtiu sã
respecte sentimentul poate cel mai fin
ºi subtil al fiinþei umane, acela al pudorii.
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CRIZA IMOBILIARÃ. EROARE DE PARCURS SAU EªECUL
MANAGEMENTULUI CU ªTAIF? (III)
(Urmare din pag. 1)

De atunci nu s-a schimbat nimic, cu
excepþia sensului insultei: paraºutele
aurite continuã sã prolifereze ca numãr
ºi ca valoare la întreprinderile din CAC
40. Remunerarea mandatarilor sociali
creºte în timp ce salariile cadrelor
stagneazã ºi puterea lor de cumpãrare
dã înapoi. Afacerea paraºutelor aurite
are deci un rãsunet psihologic
considerabil, ºi eu nu înþeleg cum
preºedintele Republicii nu a sesizat
ocazia sã facã un gest deosebit de
simbolic faþã de ansamblul salariilor,
cantonând avantaje extravagante, care
nu justificã nimic ºi care fiscalizeazã
stocurile-opþiuni ale conducãtorilor de
întreprinderi cotate.
Distanþa nu înceteazã sã se
mãreascã între salariaþi ºi mica clasã a
privilegiaþilor protejaþi într-o perioadã
prerevoluþionarã, în sensul anului
1789. Cadrele ºi, într-o formã mai
generalã, clasele mijlocii, vor fi mâine,
ca burghezii de altã datã, catalizatorii
revoluþiei. Franþa este obligatã sã facã
reforme ºi sã creeze deci nemulþumiri
într-un context economic mondial
nesigur ºi cu o situaþie financiarã
naþionalã catastrofalã. Vor exista din ce
în ce mai mult revendicãri ºi din ce în
ce mai puþine mijloace capitaliste
pentru a le satisface ºi mijloace
poliþieneºti care sã le stãvileascã. O
scânteie va fi suficientã pentru a
declanºa miºcãri ireparabile.
Altã bizarerie: felul în care Franþa
abordeazã problema mondializãrii,
consideratã ca o cauzã a tuturor relelor
noastre. Sã admitem cã ea este

inevitabilã, dar se încearcã ca sã i se
opunã prin toate mijloacele. Cum se
obiºnuieºte, din pãcate, ca sã se facã
în aceastã þarã, mai degrabã sunt
atacate consecinþele decât cauzele,
adicã delocalizãrile, care se traduc
bineînþeles local prin reducerea forþei
de muncã. Astfel, este vãzut preºedintele
Republicii cã se deplaseazã în Lorena
pentru a promite o subvenþie publicã
unui grup indian ºi Statul sã preia o
participare pe lângã un grup sudcoreean pe ºantierele Atlanticului, cu
scopul de a constitui cu Alstom o
minoritate de blocaj  la ce serveºte
aceasta ?- ºi suntem consternaþi când
aflãm cã grupul francez are intenþia de
a vinde propria sa participare.
În acest domeniu, ca ºi în altele,
atitudinea Germaniei este instructivã:
mondializarea este consideratã aici ca
un mijloc de creºtere a competitivitãþii
întreprinderilor ºi, pe calea consecinþei,
sã amelioreze balanþa comercialã a
þãrii. Este clar cã atunci când o
întreprindere are posibilitatea sã fabrice
componenta cutare sau subansamblul
cutare la cel mai mic preþ într-o þarã cu
o mânã de lucru slabã, ea trebuie sã o
sesizeze: aceasta îi permite ca sã
rãmânã pe plan mondial competitivã
pentru vânzarea sistemelor sau
echipamentelor.
Dar îmi veþi spune: cine din PME
va fi astfel privat de sub-tratamentele
marilor întreprinderi ? Este tipic un
contra sens pe care eu îl voi ilustra prin
douã exemple. Pe de o parte, CGE
avea, cu ceva timp în urmã, douã filiale,
care erau numãrul unu în Franþa, pentru
furnizarea de acumulatori construc-

torilor de automobile. Când s-au internaþionalizat, aceºtia au fost îndreptaþi
sã creeze fabrici în strãinãtate. Subtratanþii lor le vor însoþi, ceea ce le-a
permis sã devinã internaþionali la preþul
cel mai mic, cu riscul cel mai mic ºi sã
amelioreze în acelaºi fel competitivitatea ºi volumul de activitãþi a
fabricilor lor franþuzeºti. Pe de altã
parte, PME germane se simt foarte bine
cu deschiderea frontierelor, sunt mult
mai competitivi ºi fac mult mai mult
export decât PME-urile franceze ºi
distanþa dintre ele continuã sã se
adânceascã o datã cu mondializarea.
Este limpede cã Franþa este în contra
sens cu
istoria.
Va trebui
sã ºtie sã-ºi
schimbe
mentalitatea sau sã accepte declinul, care va
fi rapid.
A treia ciudãþenie pe care nu reuºim
sã o explicãm: apropierea noastrã
economicã de Europa ºi, în special,
consecinþele creãrii euro. Este limpede
cã atunci când douã þãri au o monedã
comunã ºi politici economice divergente, relaþiile lor se stabilesc mutatis
mutandis ca relaþiile dintre douã societãþi
concurente. Þara cel mai bine gestionatã
degajã rezultate care îi permit sã finanþeze
lucrãrile sale de cercetare ºi dezvoltare,
sã amelioreze productivitatea sa ºi astfel
sã creascã competitivitatea sa; slaba ei
îndatorare îi permite sã-ºi reducã
costurile ºi sã-ºi întãreascã independenþa
ºi capacitatea sa de export, pãstrând o
politicã salarialã decentã.

Puncte de vedere

Chiria e sfântã, achiziþionarea,
un pericol
Cristiana TUDOR,
masterand, Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice
O companie multinaþionalã de dezvoltare
imobiliarã a cumpãrat un teren de peste un
hectar, situat în imediata apropiere a Parcului
Tineretului din Bucureºti, plãtind peste 17
milioane euro, dupã ºapte luni de negocieri, a
anunþat compania Neoland, reprezentantul
cumpãrãtorului.
Tranzacþia a fost începutã în luna februarie
a acestui an ºi a fost finalizatã în luna
septembrie, potrivit unor surse din piaþã, care
au explicat cã, deºi preþul terenului a fost iniþial
de aproximativ 20 de milioane de euro,
vânzãtorul a fost nevoit sã lase din preþ,
deoarece efectele crizei au îngreunat
tranzacþiile, iar preþul era cu mult peste valoarea
realã a terenului.
În alte condiþii economice, un astfel de teren
s-ar fi vândut în cel mult trei-patru luni, însã,
acum, dezvoltatorii amânã cumpãrãturile, fie
pentru cã au deja suficiente proiecte anunþate,
fie pentru cã nu dispun de capital.
Terenul este situat în imediata apropiere a
Parcului Tineretului, o zonã aflatã la câteva
minute distanþã de Piaþa Unirii, ºi unde preþul
mediu pe metru pãtrat este de 1.500 de euro.
Cumpãrãtorii se confruntã cu un acces mai
dificil la finanþare, dar asta nu înseamnã cã
cererea din piaþã a fost acoperitã. În prezent

În pofida semnalelor de alarmã
individualã a teoreticienilor din spaþiul
francez ºi german, autoritãþile Europei
Occidentale au fost oarecum fascinaþi
de performanþele nord-americane,
inclusiv în domeniul bancar, susþinând,
fãrã ezitare, virtuþile manageriale ale
entitãþilor de profil de peste Ocean. Un
argument, în acest sens, poate fi
considerat susþinerea necondiþionatã a
practicii impuse de FMI ºi BIRD. Dupã
aproape ºase decenii, asistãm, în sfârºit,
la o atitudine explicit europeanã. În
deschiderea Consiliului European de
toamnã a acestui summit s-a discutat,
printre altele, despre criza financiarã,
schimbãrile
climatice ºi
Tratatul de la
Lisabona.
Subliniind
necesitatea
ca toate statele membre ºi instituþiile
Uniunii Europene sã acþioneze prompt
ºi într-o manierã coordonatã pentru
soluþionarea actualei crize financiare,
Hans-Gert Põttering, preºedintele
Parlamentului European (PE), nu a
pierdut ocazia de a reproºa voalat
Comisiei Europene cã nu a dat curs
solicitãrilor venite în ultimii ani din
partea Parlamentului European, care ar
fi atenuat ºocul resimþit anul acesta de
pieþele financiare europene. Ceea ce
au în comun toate evenimentele din
ultimele luni sunt erorile semnificative
în ceea ce priveºte evaluarea ºi supravegherea pieþei. Parlamentul European
a atras atenþia în repetate rânduri
asupra deficienþelor în ceea ce priveºte
reglementarea ºi supravegherea

se mai vând doar produsele de calitate, a
declarat directorul general al companiei
Neoland, Costin Lazãr, citat de NewsIn. Potrivit
acestuia, dezvoltatorul imobiliar intenþioneazã
sã ridice un ansamblu rezidenþial cu blocuri de
pânã la 14 etaje, care vor cuprinde circa 350 de
apartamente.
Ceea ce vreau sã subliniez este cã tinerii,
care doresc sã cumpere o locuinþã acum, ar fi
de preferat sã mai aºtepte mãcar un an. Aceasta
întrucât este mai sigur sã achiþi 300 euro chirie,
decât 400 de euro ratã la bancã. La prima
vedere, s-ar spune cã este doar o diferenþã de
100 euro. O sumã redusã, dar care poate face
ravagii atunci când este vorba despre dobânda
la credit.
Iar exemplul de mai sus nu este
întâmplãtor. Dacã te gândeºti, totuºi, sã
cumperi terenul ca sã îþi construieºti casa mult
visatã, ulterior, nu pare a fi o idee bunã. Chiar
dacã preþul scade chiar ºi cu 40%, este
suficient de costisitor încât sã nu merite
efortul. S-a preconizat cã vârful crizei va fi
atins anul viitor, undeva prin luna martie, aºa
cã atunci preþurile în mod clar vor scãdea, iar
bãncile s-ar putea reorienta în privinþa
creditelor.
Aºa cã, revin la ceea ce am tot susþinut:
RÃBDAREA este cel mai bun aliat, mai ales
în vremuri de crizã, care nu vor dura la infinit.
Ceea ce plantaþi acum (ideologic vorbind),
veþi culege mai târziu, când perioada de restriºte
se va fi terminat.

pieþelor financiare din Uniunea
Europeanã ºi a cerut cu diverse ocazii
Comisiei Europene sã propunã mãsuri
pentru consolidarea sistemului
european de supraveghere, le-a spus
ºeful PE liderilor europeni.
Referindu-se la actualul preºedinte
al Comisiei, Jose Manuel Durao
Barroso, pe care Põttering l-a susþinut
de la bun început, reamintind cã
legislativul comunitar a adoptat, încã
din 2002, o serie de rapoarte prin care
se solicita executivului comunitar sã
elaboreze un cadru de reglementare a
serviciilor financiare a afirmat cã Nu
vreau sã fie nici un fel de îndoieli cu
privire la persoana lui Jose Manuel
Durao Barroso. Însã, atunci când Comisia
nu þine cont de solicitãrile Parlamentului,
avem o problemã interinstituþionalã, care
trebuie rezolvatã.
Faþã de atitudinea individualistã a
þãrilor emergente, þãrile Uniunii Europene
au hotãrât sã acþioneze concertat.
Banca Centralã Europeanã (BCE),
Banca Angliei (BoE) ºi Banca Naþionalã
a Elveþiei (BNS) au acordat instituþiilor
financiare credite totale de 254 miliarde
de dolari, concentrându-ºi eforturile
pentru a reduce tensiunile de pe pieþele
financiare, transmite Bloomberg.
Banca Centralã Europeanã a
împrumutat bãncile cu 170,9 miliarde
de dolari, pe o perioadã de 7 zile, cu o
dobândã fixã de 2,277 la sutã. Banca
Angliei a alocat 76,3 miliarde de dolari,
iar Banca Elveþiei a acordat 7,1 miliarde
de dolari, cu aceeaºi dobândã, tot pe
termen de o sãptãmânã.
Banca Centralã Europeanã a
anunþat lunea trecutã cã va oferi

bãncilor comerciale lichiditãþi
nelimitate în dolari americani, mãsura
fãcând parte din eforturile coordonate
ale bãncilor centrale de a elimina
tensiunile de pe pieþele monetare.
Într-un anunþ comun cu Rezerva
Federalã a Statelor Unite, BCE,
Banca Angliei ºi Banca Naþionalã a
Elveþiei au anunþat cã vor acoperi
toate cererile venite din partea
bãncilor comerciale la o ratã fixã a
dobânzii.
Bãncile comerciale care vor
participa la aceste operaþiuni vor
putea împrumuta orice cantitate o
doresc în schimbul unor garanþii
adecvate în orice jurisdicþie a anunþat
BCE într-un comunicat. Bãncile
Centrale vor continua sã lucreze
împreunã ºi sunt pregãtite sã ia toate
mãsurile necesare pentru a oferi
suficientã lichiditate pentru a asigura
finanþare pe termen scurt pentru
pieþe, a adãugat BCE.
Decizia anunþatã intervine unor
reuniuni la nivel înalt care au avut loc
la sfârºitul sãptãmânii la Washington
ºi Paris, unde factorii politici au promis
cã vor contracara actuala crizã a
creditului care ameninþã sã arunce
economia mondialã în recesiune.
III. Concluzia finalã. Dupã consultãri publice sau în tainã, se poate
vorbi despre poziþia aproape unanimã
de a se acþiona [Ion A. Popescu ºi
Victor A. Stoica, Pânã nu este prea
târziu, Sistemul financiar internaþional
trebuie reconsiderat !, Economistul,
nr. 2727 (3753), miercuri, 8 octombrie
2008], pentru reformarea Sistemului
financiar-bancar mondial].

Spectrul ºomajului  tot mai sumbru
Una din ameninþãrile teribile ale recesiunii
economice globale o constituie reducerea
severã a numãrului de salariaþi, în lipsa cererii
de produse valul de concedieri lovind
numeroase combinate ºi fabrici din þara noastrã.
Astfel, rând pe rând, ºi-au închis porþile
combinatele siderurgice ºi metalurgice din
Hunedoara, Târgoviºte ºi Reºiþa, sute de oameni
pierzându-ºi locurile de muncã. O adevãratã
dramã s-a produs, de pildã, la combinatul
siderurgic din Hunedoara, care, dupã 80 de ani
de funcþionare neîntreruptã, ºi-a oprit producþia,
întrucât comenzile mergeau în cea mai mare
parte la export, iar acum cererea a fost afectatã
de criza economicã mondialã.
De fapt, patronatele au anunþat cã peste
300.000 de angajaþi din industria textilã,
transporturi de mãrfuri ºi construcþii, sectorul
alimentar ºi din agriculturã vor rãmâne fãrã
locuri de muncã, ridicându-se, astfel, numãrul
ºomerilor, la peste 680.000, pânã la sfârºitul
anului.
ªi, în timp ce pe piaþa muncii haosul îºi
înfige nemilos colþii, guvernul a aprobat
suplimentarea numãrului de muncitori strãini
cu 10.000, pe lângã cei 5.000 câþi lucreazã
acum în diferite sectoare de activitate.
Demersul este cel puþin paradoxal, dacã avem
în vedere faptul cã existã 20.000 de locuri de
muncã vacante, 17.000 de angajaþi români
disponibilizaþi, dar ºi 350.000 de ºomeri care
nu gãsesc posturi. ªi perspectiva este cât se

poate de sumbrã, Institutul Naþional de
Statisticã estimând cã pânã la sfârºitul anului
se vor înregistra circa 600.000 de ºomeri.
Specialiºtii susþin cã dacã programul anticrizã
nu va produce efecte ar fi posibil chiar ca anul
2009 sã gãseascã România cu 1.500.000 de
ºomeri, ceea ce ar face ºi mai instabilã, mai
apãsãtoare economia realã.
Situaþia se va putea agrava ºi pentru cã
bugetul de asigurãri sociale poate susþine acum
doar 400.000 de ºomeri. Disperarea îi împinge
pe foºtii angajaþi sã lucreze în orice condiþii,
uneori inumane, circa douã milioane lucrând
la negru, fãrã niciun contract, fãrã asigurare,
fãrã brumã de protecþie. Este limpede cã nu
existã proiecte active care sã ajute la depãºirea
ºocului produs de criza economicã, instituþiile
chemate sã gestioneze piaþa muncii nu dispun
de politici coerente, ci, mai degrabã de unele
pompieristice, haotice, unii specialiºti luând
în calcul ºi ipoteza colapsului.
Nevoia elaborãrii unui plan de mãsuri
anticrizã a devenit imperioasã, guvernul
intuind-o bine, deºi cam târziu, dupã cum susþin
analiºtii. Practic, programul anticrizã prevede,
în esenþã, reducerea contribuþiilor de asigurãri
sociale cu zece puncte procentuale,
neimpozitarea dividendelor care sunt investite
ºi reinvestite, acordarea unui anumit bonus
fiscal de 5% din valoarea impozitului pentru
plata la timp a acestuia, atât persoanelor fizice,
cât ºi celor juridice.

De asemenea, se preconizeazã ca firmele
care vor angaja persoane intrate în ºomaj de
mai mult de trei luni, vor primi câte o mie de
euro pentru fiecare post astfel creat, iar pentru
investiþii de peste 100 milioane euro, care
asigurã mai mult de 500 locuri de muncã, vor
fi acordate ajutoare de stat de pânã la 50
milioane euro. Pentru investiþiile sub 100
milioane de euro care contribuie la crearea a
peste 300 locuri de muncã, ajutorul de stat se
va ridica la maximum 28 milioane euro.
Programul guvernamental anticrizã vizeazã
mãsuri speciale prin care se prevede
construcþia de locuinþe, majorarea capitalului
social al CEC, suplimentarea investiþiilor în
agriculturã, precum ºi susþinerea sectorului
Întreprinderilor Mici ºi Mijlocii.
În opinia reprezentanþilor mediului de
afaceri, asemenea mãsuri, chiar dacã vor fi
aplicate înainte de 1 ianuarie 2009, nu au
potenþialul necesar de a determina soluþionarea adevãratelor probleme cu care se
confruntã firmele, agenþii economici,
companiile care cautã cãi de extindere pe
pieþe noi ºi de reducere a costurilor. În viziunea
acestora, statul încearcã mai întâi sã salveze
bugetul sãu decât economia realã. Oricum,
spectrul ºomajului rãmâne tot mai întunecat,
iar românii tot mai neputincioºi în faþa unui
asemenea tulburãtor fenomen social.

Adela DEAC

Dicþionar de termeni comunitari
 Fondurile europene alocate
dezvoltãrii mediului rural
Fondurile europene alocate dezvoltãrii mediului rural provin din Fondul
European pentru Agriculturã ºi
Dezvoltare Ruralã (FEADR). În
România, aceste fonduri sunt gestionate
de Agenþia de Plãþi pentru Dezvoltare
Ruralã ºi Pescuit (APDPR) prin
intermediul Programului Naþional pentru
Dezvoltare Ruralã (PNDR). Agenþia de
Plãþi pentru Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit
are în subordine opt structuri regionale 
Centre Regionale de Plãþi pentru
Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit ºi 41 de
structuri judeþene  Oficii Judeþene de
Plãþi pentru Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit.

 Proiectul individual
Proiectul individual presupune o
singurã acþiune din cadrul fiºei mãsurii,
indiferent de categoria de beneficiar.

 Fiºa mãsurii
Fiºa mãsurii reprezintã documentul
care descrie motivaþia sprijinului
financiar nerambursabil oferit,
obiectivele, aria de aplicare ºi acþiunile

prevãzute, tipul de investiþie, categoriile de beneficiari eligibil ºi tipul
sprijinului oferit.

 Proiect integrat
Proiectul integrat presupune
combinarea în acelaºi proiect a cel
puþin douã acþiuni din cadrul aceleiaºi
componente sau din componente
diferite ale mãsurii, cu condiþia ca
acþiunea secundarã din cadrul
proiectului integrat sã deþinã o pondere
de minimum 10% din valoarea totalã
eligibilã a proiectului în cauzã .

 Memoriu justificativ
Memoriul justificativ este un
model standard de elaborare a
documentaþiei pentru justificarea
investiþiei necesar proiectelor
finanþate din PNDR care nu presupun
lucrãri de construcþii-montaj (de
exemplu, în cazul unui proiect care
presupune achiziþionarea de utilaje).
Memoriul justificativ este înlocuit de
studiu de fezabilitate în cazul
proiectelor care presupun lucrãri de
construcþii-montaj.

 Justiþie civilã
Unul din obiectivele definitorii
preconizate de comunitatea europeanã
este acela de a menþine ºi dezvolta un
spaþiu de libertate, securitate ºi justiþie,
în care este asiguratã libera circulaþie
a persoanelor. Consiliul European de
la Bruxelles, din 4 ºi 5 noiembrie 2004,
a adoptat programul Consolidarea
libertãþii, a securitãþii ºi a justiþiei în
Uniunea Europeanã, denumit ºi
Programul de la Haga. Consiliul ºi
comisia au adoptat, în iunie 2005, un
plan de acþiune pentru punerea în
aplicare a acestuia. Prin decizia nr.
1149/2007/CE a Parlamentului European
ºi a Consiliului din 25 septembrie 2007
se instituie, pentru perioada 2007-2013,
programul specific Justiþie civilã în
cadrul programului general Drepturile
fundamentale ºi justiþia. Programul va
contribui la crearea treptatã a spaþiului
comun de libertate, securitate ºi justiþie.
El acoperã perioada cuprinsã între
1 ianuarie 2007 ºi 31 decembrie 2013.
Realizarea obiectivelor generale
înscrise în program contribuie la dezvoltarea politicilor comunitare ºi, mai
ales, la crearea unui spaþiu judiciar comun.

Acestea vizeazã, între altele:
 sã promoveze cooperarea
judiciarã, cu scopul de a contribui la
crearea unui veritabil spaþiu european
al justiþiei în materie civilã, bazat pe
recunoaºtere ºi încredere reciproce;
 sã contribuie la eliminarea
obstacolelor din calea bunei funcþionãri
a procedurilor transfrontaliere în
materie civilã, în statele membre;
 sã amelioreze viaþa de zi cu zi a
persoanelor fizice ºi juridice, prin aceea
cã li se permite sã îºi exercite drepturile
pe teritoriul Uniunii Europene, în special
prin favorizarea accesului la justiþie;
 sã amelioreze contactele, schimbul
de informaþii ºi dezvoltarea reþelelor
între autoritãþile legislative, judiciare
ºi administrative ºi profesiile juridice,
inclusiv prin sprijinirea formãrii în
domeniul judiciar, în scopul unei mai
bune înþelegeri reciproce între autoritãþi
ºi specialiºti.
Programul Justiþiei civile conþine ºi
obiective specifice, care urmãresc sã
favorizeze cooperarea judiciarã în
materie civilã, cu scopul:
 de a ameliora cunoaºterea reciprocã
a sistemelor juridice ºi judiciare ale

statelor membre în materie civilã, a
promova ºi a întãri crearea reþelelor,
cooperarea reciprocã, schimbul ºi
difuzarea de informaþii, experienþã ºi
cele mai bune practici;
 de a asigura corecta punere în
practicã, aplicarea concretã ºi evaluarea
instrumentelor comunitare în domeniul
cooperãrii judiciare în materie civilã ºi
comercialã;
 de a îmbunãtãþi informarea cu
privire la sistemele juridice din statele
membre ºi accesul la justiþie;
 de a promova formarea în
domeniul dreptului comunitar ºi al
Uniunii Europene a reprezentanþilor
profesiilor juridice;
 de a evalua condiþiile generale
necesare pentru consolidarea încrederii
reciproce, respectând integral, în
acelaºi timp, independenþa aparatului
judiciar;
 de a facilita funcþionarea Reþelei
Judiciare Europene în materie civilã ºi
comercialã, instituitã prin Decizia
2001/470/CE a Consiliului.
Pentru a transpune în viaþã
obiectivele preconizate, programul
sprijinã urmãtoarele forme de acþiune:

 acþiuni specifice iniþiate de
Comisia Europeanã, cum ar fi analize
ºi cercetãri, sondaje de opinie ºi studii,
elaborarea de indicatori ºi metodologii
comune, colectarea, dezvoltarea ºi
difuzarea de date ºi statistici, seminare,
conferinþe ºi reuniuni de experþi,
organizarea unor campanii ºi evenimente adresate publicului;
 proiecte transnaþionale specifice
de interes comunitar;
 activitãþi desfãºurate de organizaþiile neguvernamentale sau de alte
entitãþi care urmãresc un scop de interes
general european;
 subvenþiile de funcþionare pentru
cofinanþarea cheltuielilor asociate cu
programele permanente de lucru ale
Reþelei Europene a Consiliilor Judiciare
ºi Reþelei preºedinþilor Curþilor supreme
de justiþie ale Uniunii Europene.
Comisia publicã anual o listã a
acþiunilor finanþate în cadrul acestui
program, însoþitã de o scurtã
descriere a fiecãrui proiect. Aºadar,
modul în care se implementeazã
poate fi cunoscut de orice instituþie
sau ONG din România sau din alt stat
membru.
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Mitu cu M. Itu (IV)

Prof. univ. dr. Mircea ITU

Mitul reprezintã un act de trãire, de
participare activã a fiinþei la un nivel
profund de spiritualitate. Constituie
revelaþia unei manifestãri creatoare.
Mitul creeazã noi semnificaþii ºi, în
acelaºi timp, provoacã explicarea,
descifrarea ºi interpretarea acestora,
desemnând o structurã ºi o finalitate
hermeneuticã. Acolo unde mitul evocã,
hermeneutica descifreazã. Acolo unde
mitul povesteºte, hermeneutica
interpreteazã. Acolo unde mitul
explicã, hermeneutica înþelege. La fel
ca ºi textele sacre ale religiei, mitul nu
se interpreteazã literal, în planul concret,

propriu, ci metaforic, în planul simbolic. Din
punctul de vedere al hermeneuticii, mitul se
poate constitui ca un adevãrat model, întrucât
orice interpretare aspirã la condiþia modelului
ºi a exemplaritãþii.
Mitul serveºte adesea drept model, dar
oferã ºi o justificare pentru actele umane,
avându-se în vedere repetabilitatea ºi
sacralitatea sa. El oferã un model marilor eroi
mitici ai societãþilor trecute ºi prezente,
povesteºte viaþa, aventurile ºi faptele lor de
vitejie, transportând omul din efemeritate în
eternitate.
Mitul a fost considerat multã vreme
drept o fabulã, o ficþiune sau o invenþie.

Ai parte, dacã ai ... carte
Lupul de stepã
Marius IONA

Se spune cã Lupul de stepã este un roman
dedicat oamenilor luminaþi. Mai mult, l-a reînvãþat pe însuºi Thomas Mann sã citeascã dupã
dezgustul stârnit de producþiile mediocre ale
vremii. Însã pe parcursul paginilor acestui
incendiar roman de proporþii politicoase,
undeva la 250 de pagini în format de buzunar,
Hermann Hesse te conduce la adevãratul lup
de stepã, care se aflã de fapt în tine însuþi. Tu,
cititorul, eºti de fapt lupul de stepã. Autorul nu
face decât sã-þi trezeascã curiozitatea de a cãuta

liniºtitã ºi retrasã în mijlocul unor cãrþi, cãci
era un lup de stepã, aºa cum îºi spunea el
uneori, o fiinþã sãlbaticã, strãinã ºi extrem de
sfioasã.
Autorul îºi pândeºte personajul straniu
pentru a-i înþelege suferinþa, iar acesta din urmã
se lasã treptat descoperit. Odatã, angajaþi într-o
discuþie despre aºa-numitele atrocitãþi ale
Evului Mediu, Lupul de stepã îºi uimeºte
interlocutorul. În viziunea acestuia, un om din
acele vremuri ar detesta la fel modul nostru de
viaþã, considerându-l dezgustãtor ºi inferior,
cãci fiecare epocã, culturã, tradiþie îºi are

El înseamnã o istorie realã, preþioasã
datoritã sacralitãþii sale exemplare.
Cuvântul mit în sine desemneazã
astãzi aceste douã semnificaþii: atât o
poveste, cât ºi o tradiþie sacrã, revelaþie
primordialã sau unic model exemplar.
Cea din urmã definiþie este familiarã
etnologilor ºi istoricilor religiilor.
Mitul nu lucreazã cu ipoteze ca
ºtiinþa. Existã o diferenþã specificã între
cunoaºterea miticã ºi cunoaºterea
ºtiinþificã, întrucât ambele sunt
rezultatul a douã tipuri de experienþã.
Se disting, apoi, metodele lor. Aflate la
baza ºtiinþei, demonstraþia ºi
experimentul nu caracterizeazã mitul,
preocupat de intuiþie ºi de trãire.
Mitul are ºi un anumit fundament
filosofic. Elemente filosofice prezente
în mit au determinat cercetãtorii sã se
exprime despre mit ca prefilosofie.
Trecerea de la mythos la logos sau de la
mitologie la filosofie nu a fost atât de
abruptã sau radicalã, cum au unii
impresia.
Mitul reprezenta un element
indispensabil al spiritualitãþii de început.
Pentru omul arhaic, a trãi însemna a trãi
religios, existenþa sa fiind marcatã
pregnant de sacralitate. Din mit descind
religiile, dar ºi ºtiinþele.
Realitate culturalã complexã, mitul
este vãzut drept o cale spre recuperarea
sacrului. I se alãturã, desigur, riturile,
ritualurile, ceremoniile ºi iniþierile. Mitul
nu se opune realitãþii, ci este o realitate
voalatã ºi simbolicã. Nu se opune nici
istoriei, fiind o istorie sacrã, manifestatã
sub formã de poveste, însã. Trebuie
dezvelit înveliºul mitic pentru a accede
direct la sens. Mitul nu înseamnã
invenþie, ficþiune, ci adevãr. El este
încãrcat cu un caracter sacru ºi exemplar,
pe lângã cel specializat, normativ ºi
repetitiv.
Gândirea miticã nu distinge realul de
ideal. Realul nu înseamnã existenþa
concretã, palpabilã, ci idealul, perenul.
Existenþa profanã este actualitatea ºi nu
realitatea, care este viaþa spiritualã,
sacrã.
Mircea Eliade vede mitul ca
hierofanie, ca manifestare a sacrului. El
stabileºte câteva dintre semnificaþiile
esenþiale ale mitului, într-o încercare de
definiþie originalã ºi importantã: mitul
povesteºte o istorie sacrã, el relateazã un
eveniment care a avut loc în timpul
primordial, timpul fabulos al
începuturilor (Mircea Eliade, Aspects
ºi inocenþã. Deznãdejdea seninã din privirea
lupului de stepã strãbãtea toatã epoca noastrã,
toatã falsitatea gãlãgioasã, toatã strãdania de
parvenire, toatã deºertãciunea, tot acel joc de
suprafaþã al unei spiritualitãþi pline de sine,
serbede  ah, privirea aceea pãtrundea din
nefericire mult mai adânc, þintind pânã dincolo
de neajunsurile ºi lipsa de perspectivã ale epocii

Sã mai spun oare cã Lupul de stepã este o operã care, în privinþa îndrãznelii
experimentale, nu e cu nimic mai prejos decât Ulise sau Falsificatorii de bani? Dupã
mult timp, Lupul de stepã m-a învãþat din nou ce înseamnã a citi.
Thomas Mann
acel instinct al libertãþii sãdit în fiecare dintre
noi. Aºadar, Lupul de stepã este o oglindã a
sinelui. Cu fiecare paginã dai la o parte o dârã
de praf preistoric, ca astfel sã-þi contempli
chipul nebãnuit încã pânã la oportuna
provocare. Din primul moment în care l-am
vãzut pe uºa cu geamlâc a mãtuºii, înãlþându-ºi
capul ca o pasãre ºi lãudând mirosul plãcut ce
plutea în casa noastrã, am remarcat întrucâtva
cã omul acesta avea ceva în el aparte, iar prima
mea reacþie, naivã, a fost aceea de repulsie.
Simþisem cã omul acela era suferind, cã
sufletul, sau spiritul, sau caracterul sãu sufereau
într-un fel anume, aºa încât instinctul meu de
om sãnãtos m-a pus în gardã. [ ] Trebuie sã
mãrturisesc însã cã personalitatea lui m-a
impresionat puternic, stârnindu-mi chiar
simpatia, avea sã mãrturiseascã mai târziu
autorul despre bãrbatul în jur de 50 de ani, cel
care îi închiriase mansarda ºi micul dormitor.
Chiriaºul, nesociabil defel, ducea o viaþã

frumuseþile ºi atrocitãþile ei, asumându-le pe
unele sau condamnând pe altele. Dar atunci
când se întrepãtrund douã epoci, douã religii
sau douã culturi, apare suferinþa cruntã. Pe un
om al antichitãþii sau un sãlbatic, scoºi din
mediul lor natural ºi obligaþi sã trãiascã în sânul
civilizaþiei noastre, i-am ucide cu sânge rece.
Aºadar, existã momente în istorie în care o
generaþie se trezeºte prizonierã între douã epoci,
douã stiluri de viaþã, încât se denatureazã. Îºi
pierde firescul, moravurile, sentimentul de
siguranþã ºi inocenþa. Bineînþeles cã nu toþi
conºtientizeazã acest lucru în egalã mãsurã, dar
sentimentul existã. ªi atunci, câte un om cu o
fire profeticã, precum Nietzsche, este nevoit
sã îndure mizeria prezentului cu o generaþie sau
douã înainte. Astãzi nenumãraþi oameni suferã
tot ceea ce el a fost nevoit sã sufere singur ºi
neînþeles. Lupul de stepã este unul dintre acei
oameni care s-au trezit la rãscrucea a douã
epoci, deposedat de sentimentul de siguranþã

noastre, ale spiritualitãþii noastre, ale culturii
noastre: Iatã ce maimuþe suntem! Priveºte, aºa
aratã omul!
Recitind aceste însemnãri fugare, autorul
dã ulterior, viaþã acestui roman plin de
semnificaþii în care nu emite judecãþi de valoare
asupra lor, ci le lasã sã ajungã la conºtiinþa
fiecãrui cititor în parte.

Târgul Internaþional Gaudeamus  Carte de Învãþãturã
(Urmare din pag. 1)

O sãrbãtoare a cãrþii ºi a iubitorilor de carte

În spaþiul rezervat Salonului Naþional
de Creaþie ºi Inventicã pentru Tineret, aflat

la a VII-a ediþie, au fost organizate miniateliere de creaþie ale tinerilor, precum ºi
mese rotunde, dezbateri, seminarul
Multilingvism ºi Anul European 2008 al
Dialogului Intercultural, conferind noi
deschideri activitãþii de promovare a
schimburilor internaþionale de culturã ºi
literaturã.
Un punct de atracþie irezistibil l-a
reprezentat vernisajul Expoziþiei Leonardo
da Vinci  Invenþiile unui geniu, expoziþie
în cadrul cãreia au putut fi admirate
reproduceri celebre ale invenþiilor marelui
artist ºi om de ºtiinþã, realizate de

specialiºtii Muzeului Leonardo da Vinci
din Florenþa.

Oferta de carte a fost extrem de amplã ºi
variatã, un domeniu bine reprezentat fiind
cel educaþional.
În mod firesc, un loc bine definit în
producþia de carte universitarã îl ocupã
Editura Fundaþiei România de Mâine care,
în mod tradiþional, a fost prezentã cu bogatele
apariþii din ultimul an  manuale, cursuri,
materiale didactice auxiliare  caiete de
seminar, caiete de lucrãri practice, culegeri
de probleme, studii de caz  acoperind
generos cele 50 de specializãri pentru care
Universitatea Spiru Haret pregãteºte
studenþii pentru viitoarea lor carierã.
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La standul Editurii Fundaþiei România
de Mâine, în cadrul acestei ediþii a Târgului
Gaudeamus, au fost
lansate, sâmbãtã, 22
noiembrie, valoroase
volume care, prin registrul
tematic abordat, prin
actualitate ºi conþinut, prin
acurateþe înnobileazã
caracterul unei cãrþi
universitare. Civilizaþia
româneascã interbelicã
(1918-1940), al cãrui
autor este prof. univ. dr.
Ioan Scurtu, Doctrine,
politici ºi strategii de
securitate,
purtând
semnãtura prof. univ. dr.
Aurel V. David, O istorie a presei
româneºti, semnatã de conf. univ. dr.
Valeriu Râpeanu, ºi Introducere în politici
sociale, autor Nela Mircicã  sunt cãrþile
care au luat drumul spre inima cititorilor 
studenþi ºi profesori, cercetãtori,
specialiºti.
Deºi Gaudeamus ºi-a închis porþile,
manifestãrile culturale desfãºurate în
ambianþa elevatã oferitã de aceastã ediþie
mai reverbereazã în memoria vizitatorilor,
care au avut ºansa sã participe la o
autenticã sãrbãtoare a cãrþii ºi iubitorilor
de carte.

Un nou Dicþionar explicativ ilustrat 
DEXI
du mythe, Paris, Éditions Gallimard,
1963, p. 16: le mythe raconte une
histoire sacrée, il relate un événement
qui a eu lieu dans le temps primordial,
le temps fabuleux des commencements).
Mitul povesteºte nu doar o istorie sacrã,
ci ºi una sacralizatã. De asemenea, el
poate povesti ºi o istorie ce se va
întâmpla, poate fi o anticipaþie. Nu
trebuie izolat în trecutul îndepãrtat, ci
este o prezenþã vie în lumea
contemporanã ºi o realitate perenã.
Mitul esenþial al omenirii este limba,
logosul. Ernst Cassirer evidenþia faptul
cã mitul ºi limbajul au o origine comunã
(Ernst Cassirer, Limbaj ºi mit, în
Secolul 20, nr. 1-2-3, Bucureºti, 1988,
p. 235). Am putea identifica metafora
drept aceastã structurã originarã, drept
temelie a mitului ºi a limbajului omenesc.

Creaþia de mituri reprezintã intrarea într-o
lume paralelã. Asocierea mitului cu visul este
adeseori întrebuinþatã. Astfel, starea de mit este
comparatã cu starea oniricã.
Mitul este soteriologic. Carl Olson
subliniazã legãtura intimã ºi trainicã dintre
mit ºi sacru la savantul român ]n
religiologie: Eliade susþine cã mitul îl
informeazã pe homo religiosus în legãturã
cu activitãþile creative ale zeilor fiindcã
reveleazã sacralitatea absolutã ºi descrie
irumperea sacrului în lume (Carl Olson,
The Theology and Philosophy of Eliade,
Mac Millan Publishing House, 1987, p. 91:
Eliade asserts that myth informs homo
religiosus about the creative activities of the
gods because it reveals absolute sacrality
and describes the irruption of the sacred into
the world).
Toate miturile sunt, de fapt, variante ale
mitului originii.

Geo Saizescu:

O entuziastã echipã de specialiºti ieºeni,
condusã de dr. Eugenia Dima, ºi-a asumat
dificila sarcinã de a edita un nou dicþionar
explicativ ilustrat actualizat. DEXI este un
dicþionar explicativ care se adreseazã
publicului larg, tuturor vorbitorilor limbii
române sau celor care învaþã aceastã limbã,
pentru obþinerea de informaþii în legãturã cu
structura lexicului românesc ºi cu originea
lui. Punctul de plecare îl reprezintã limba
literarã actualã, dar sunt incluse ºi cuvinte
vechi, populare, regionale, familiare, argotice
etc. Comparativ cu dicþionarele precedente,
DEXI cuprinde unele adãugiri, îmbunãtãþiri
ºi rectificãri referitoare la lista de cuvinte,
semanticã, gramaticã, etimologie ºi altele.
Dicþionarul prezintã informaþii noi într-un
mod ºtiinþific fãrã preconcepþii sau inhibiþii,
surprinzând totodatã transformãrile din ultima
perioadã a lexicului limbii române. În acelaºi
timp, sunt înregistrate cuvinte care denumesc
realitãþi din trecut sau care nu mai sunt astãzi
în uz, dar apar în operele scriitorilor români.
Prin numãrul mare de vocabule redactate
(peste o sutã de mii), cât ºi prin tratarea lexicosemanticã, dicþionarul depãºeºte celelalte lucrãrile
lexicografice anterioare. Astfel, cuvintele au
definiþii ample, numeroase evoluþii semantice,
utilizãri stilistice, paranteze explicative, unitãþi
frazeologice. Mai mult, sunt marcate unele relaþii
sintagmatice în care se situeazã un lexem ºi altele,
adesea însoþite de citate. Cu privire la paragraful
nonlexical, prezintã interes indicaþiile ortoepice,
gramaticale, variantele, indicaþiile etimologice cu
numeroase sugestii, relaþionãri în interiorul limbii
române sau explicaþii suplimentare cu referire la
limbile de culturã care au stat la baza formãrii
unor termeni. Potrivit autorilor, aceºtia ºi-au
propus sã înregistreze cele mai recente cuvinte
pãtrunse în limba românã, îmbogãþind, astfel,
bagajul lexical cu termeni solicitaþi în legãturã
cu sensurile, forma, pronunþia, originea
acestora. De cele mai multe ori, definiþiile sau
etimologiile cuprind ºi referinþe enciclopedice,
datoritã numãrului semnificativ de consultanþi
ºtiinþifici din þarã ºi strãinãtate. La toate acestea
se mai adaugã ºi ilustraþiile incluse în paginã,
care permit vizualizarea sau completarea unor
informaþii.

Cu toate cã DEXI nu are un caracter explicit
normativ, au fost respectate recomandãrile din
Dicþionarul ortografic, ortoepic ºi morfologic
al limbii române (DOOM). Spre deosebire de
DOOM, nu a fost preluatã scrierea într-un
cuvânt a construcþiei pronominale negative nici
un, nici o, semnalându-se totodatã unele dublete
de pronunþare, de accent sau variante, care
lipsesc din DOOM.
Dicþionarul mai conþine ºi o listã de
abrevieri, bibliografia de referinþã, bibliografia
generalã, tabele cu alfabetul utilizat în limbile:
greacã (neogreacã), ebraicã, slavonã, rusã.
Autorii Dicþionarului explicativ ilustrat
sunt cercetãtori ºtiinþifici principali la Institutul

de Filologie Românã A. Philippide al
Academiei Române, Filiala Iaºi: dr. Eugenia
Dima, dr. Doina Cobeþ, dr. Laura Manea, dr.
Elena Dãnilã, dr. Luminiþa Botoºineanu,
cadre didactice de la Universitatea A.I.
Cuza Iaºi, asist. univ. dr. Gabriela E. Dima,
ºi din învãþãmântul preuniversitar, Andrei
Dãnilã etc. (M.I.)

Cine (mai) e Pãcalã?
Personaj specific snoavei româneºti, Pãcalã simbolizeazã, în viziunea popularã,
inteligenþa ºi isteþimea, amendând cu umor viclenia, prostia, îngâmfarea, lãcomia,
într-un cuvânt, defectele omeneºti. Chiar ºi în postura de prostãnac, ºtie cu subtilitate
ºi bunã-dispoziþie sã-i pedepseascã pe cei vinovaþi. Existenþa lui se defineºte în relaþie
cu cei din jur. Incidentele dintre Pãcalã ºi personajele negative dau naºtere unor
scene pline de savoare. Comicul de situaþie ºi comicul de caracter definesc trãsãturile
protagonistului. Fire dispusã la ºagã, este vãzut în miºcare, iar limbajul, de o deosebitã
naturaleþe, dezvãluie inteligenþa ºi abilitatea eroului: D-apoi, cucoane, ia, am pus ºi
eu lemnul ista sã se hodineascã olecuþã, cã apoi îl duc acasã. Simulând naivitatea,
Pãcalã nãscoceºte situaþii derutante cu care îi pãcãleºte pe cei vizaþi, astfel prostia
fiind ridiculizatã cu îndrãznealã ºi ironie usturãtoare. În folclor, peripeþiile lui Pãcalã
sunt adunate într-un ciclu de snoave, care stã la baza prelucrãrilor ulterioare ale lui
Petre Dulfu (Isprãvile lui Pãcalã), Ion Creangã (Pãcalã) ºi Ioan Slavici (Pãcalã în
satul lui) etc.

Sunt oltean de meserie, iar în timpul liber, naþionalist
Ion MARIUS

Filmul Pãcalã, în regia lui Geo
Saizescu, lansat în anul 1974, este
actualizat în noua formulã a lui Pãcalã
se întoarce (2006). Trãim sub vremi,
iar noul Pãcalã revine din strãinãtate cu
o maºinã de teren (cu numãrul
pacal@.ro) încãrcatã cu un palmier, un
mãgar, o caprã, un cocoº ºi porumbelul
Paloma. Filmul se deschide cu secvenþa
de la graniþa româno-maghiarã, momentul
intrãrii în þarã ºi în scenã a lui Pãcalã.
Sebastian Papaiani, care l-a consacrat
atunci pe Pãcalã, apare din nou, dar în
rolul de tatã al noului Pãcalã. Pãcalã
junior pune sub lupã prostia modernã, iar,
pe final, Geo Saizescu ne oferã un panseu
precum: Cui nu-i plac poveºtile ãluia
nu-i place viaþa ºi cui nu-i place viaþa îl
bag în mã-sa.
Aºadar, regizorul ºi scenaristul Geo
Saizescu pornise, de ceva timp, hai-hui
prin þarã, mai nou în variantã de scriitor.
ªtiam asta, dar de curând am dat peste
domnia sa la Braºov, cu prezentarea
filmului Pãcalã se întoarce, ºi-atunci miam zis cã nu trebuie sã-l mai scap. Nu a
stat o secundã pe gânduri atunci când
i-am dezvãluit intenþia de a-i fura un
interviu. <Mâine la orele 9.00 mã gãseºti
la hotelul X>. Tocmai gãta micul dejun,
când eu i-am dat bineþe. Curios, mã
aºtepta. S-a uitat bãtrâneºte la ceas ºi
totul a decurs atât de firesc ºi cordial.
 Aºadar, bine v-am regãsit, maestre
Geo Saizescu! Felicitãri pentru iniþiativa
de a promova la nivel naþional, prin
aceste incitante turnee, filmulcapodoperã Pãcalã. Pentru cã aþi primit
de curând titlul de cetãþean de onoare
din partea municipiului Drobeta Turnu
Severin ºi pentru prietenia de o viaþã a
dumneavoastrã cu Pãcalã, vã întreb, este
Pãcalã ãsta oltean ori ba?
 Dupã cum bine ºtii, eu sunt oltean,
deci iubesc ºi Dunãrea ºi munþii. Sigur cã
în momentul în care faci comedie
cinematograficã vrei sã fii acceptat de toatã
lumea, indiferent de vârstã, naþionalitate,
grad de culturã º.a.m.d., dar mai ales Pãcalã
aº vrea sã fie, cum sã-þi spun eu, într-adevãr
sã dovedeºti cã acest popular erou naþional,
pe care eu îl consider domnitorul umorului
românesc, nu este numai al unei zone a
þãrii, ci al nostru, al tuturor. Al nostru din
aºa-zis hotar al României Mari, dar ºi al
românilor din Balcani, al românilor din
Ungaria, al românilor din Basarabia ºi
Bucovina. Citeam zilele astea în revista
Sânzianei Pop  o ardeleancã ºi o fanaticã
descoperitoare a românitãþii  despre
dacimea din Anglia ºi din Scoþia. Te bucurã
chestiunea asta, cãci ce-þi este þie mai drag,
iubit, ceea ce reprezintã ceva din
chintesenþa neamului ãstuia  inteligenþã,
umor, simþul dreptãþii etc.- sã fie
reprezentativ pentru noi toþi ºi acest noi
toþi sã fie Pãcalã. Iniþial, când l-am fãcut,
împreunã cu Dumitru Radu Popescu,

primul film Pãcalã, familia Pãcalã avea trei
fraþi. Eu l-am distribuit pe Pãcalã în rolul
unui oltean, ºi anume pe Papaiani, Cosma
Braºoveanu era moldoveanul ºi ardeleanul
era Aurel Cioran (fratele lui Emil Cioran).
Vreau sã spun cã n-am avut nici o intenþie
de a spune cã ãsta e deºteptul ºi ãstãlalt e
tolomac. Nu era Pãcalã ºi Tândalã. ªtii cã
Pãcalã este spiritul ãsta care depãºeºte
normalul ºi se-ncaierã cu prostia prin
felurite mijloace, în timp ce Tândalã
tândãleºte. Pânã la urmã este vorba de acest
triunghi fratern pe care eu l-am gândit,
sigur ºi în ideea cã aceastã unitate de umor,
de spirit dintre Moldova, Transilvania ºi
Þara Româneascã sunt una, dar trebuie sã
spun cã am întâlnit ºi reacþii de genul,<Ce,
mã bãtrâne, l-ai fãcut pe ãsta Cosma
moldovan, cum adicã aºa, vorbeºte cu
limba latã?> Sau altul a zis: <Eh!... l-ai
fãcut pe aistalalt aºa, un ardelean foarte
focos, nu trebuia!>. Deci, cum sã zic, astea-s
singulare, pentru cã acolo unde filmul
Pãcalã a ajuns a strâns în total cca 20 de

milioane de spectatori. Pãi, asta e o
acceptare unanimã a spiritului lui Pãcalã,
spiritul nostru al tuturor.
 Însoþindu-l, de atâta vreme, în
peripeþiile sale pe Pãcalã, i-aþi
descoperit ºi vreo zbatere tragicã?
 Cum sã zic, orice umorist, orice
moment de suculenþã comicã-satiricã are
un substrat tragic. El, din durere, se
revoltã, dar arma lui de luptã este râsul,
batjocura, abilitatea lui vine din interior,
pentru cã trãieºte mai profund decât
ceilalþi, el e mai frumos, mai talentat, mai
ºi mai decât toþi ceilalþi, de aceea este ºi
reprezentativ.
 V-aþi plimbat cu mult succes prin
þarã cu filmul Pãcalã se întoarce. Ce
planuri nutriþi pe viitor?
 În curând, voi publica un scenariu
integral al filmului Pãcalã se întoarce
ºi rãmâne, pentru cã, aºa cum la primul

film am conceput cu Dumitru Radu
Popescu sã facem 6 episoade, ºi de-abia
am putut face un film în douã pãrþi, în
care doream sã acoperim ideea de Pãcalã
ce descinde din strãvechi timpuri ºi pânã
în lumea contemporanã, aºadar, Pãcalã
care se-ntoarce dupã ce pleacã ºi revine,
aºa dupã cum ar trebui sã revenim fiecare
dintre noi la noi înºine. Este o uitare a
noastrã, a fiecãruia, ori uitãm noi, ori ne
îndeamnã alþii sã uitãm cine suntem, de
unde venim ºi încotro mergem. ªtii
Legenda mancurtului. Este o poveste cu
subtext, cu substanþã filosoficã, despre
o populaþie numitã mancurþi. Mancurþii
ãºtia ºi-au pierdut memoria, au uitat cine
sunt ºi astfel au devenit pentru toþi cal
de bãtaie, asuprire, durere, dispariþie. Tot
aºa ºi Pãcalã se duce undeva în lume,
face un drum iniþiatic ºi se-ntoarce. ªi
de ce se-ntoarce? Pentru ca sã se
regãseascã pe sine, pentru cã acolo unde
a fost parcã nu mai era el. Se-ntoarce,
dar el nu este un Pãcalã dintr-o þarã
anume la gurile Dunãrii sau din Carpaþi.
Existã o nãscocire popularã, care se
cheamã Pãcalã. Eu îl consider un egal al
tuturor marilor personalitãþi umoristice
ale lumii, adicã în prologul filmului
pentru care scriu acum ºi care n-a fost
încã filmat putem gãsi umorul grec,
Commedia dellarte, Don Quijote,
Chaplin, care este în rãzboi cu Kidul lui
dupã el, ca apoi sã se-ntâlneascã cu
soldatul Svejk. Iar Svejk zice:< Bã,
rãzboi mondial mai împuþit ca ãsta n-am
mai întâlnit. Eh!... când ne mai vedem?
La ora 6 dupã rãzboi!>. Adicã, vii din
strãvechi timpuri ºi ajungi la niºte eroi
ai contemporaneitãþii, care sunt mai
aproape de gândurile, sentimentele ºi
stãrile noastre. ªi apoi apare Pãcalã, care
îºi cântã cântecul lui: <De-oi mai trage
cât am tras, de pãcãleli eu nu mã las!>
Aºadar, atitudinea asta este una de
rezistenþã a lui în faþa istoriei.
 Vasãzicã, Pãcalã subscrie cu
încãpãþânare la dãinuire?
 Cum altfel? De ce mai este nevoie
de Pãcalã? mã întreabã unii. ªi eu le
rãspund: de ce mai este nevoie sã
respirãm, sã visãm º.a.m.d.? În aceste
povestiri comico-satirice populare sunt
inserate ºi povestiri aparþinând zilelor
noastre. Trebuie sã-þi spun cã ºi eu sunt
un fel de Pãcalã pentru cã mi-am zis cã
mã voi rãzboi cu prostia sub toate
formele ei. Este posibil sã nu remarce
un privitor inteligent cântecul paiaþei?
Este un substanþial cântec al începutului
care este unul programatic al existenþei
lui ºi ne invitã sã râdem ºi sã avem
încredere în viaþã.
Regizorul Geo Saizescu vorbeºte
neobosit de una de alta, apoi se ridicã
greoi din fotoliul sãu, râde cu subînþeles,
mã bate cãlduros cu palma pe umãr. ªi
brusc îmi spune: ne revedem la
urmãtoarea lansare a noului meu film
Pãcalã se întoarce ºi rãmâne.
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anunþã scoaterea la concurs a urmãtoarelor posturi didactice vacante:
I. FACULTATEA DE DREPT
ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, BUCUREªTI
1. CATEDRA DE DREPT PUBLIC
- Profesor,
poz.9,
- Drept constituþional 1;
- Drept constituþional 2
(Constituþia României);
- Profesor,
poz.51,
- Drept penal  partea generalã 1,2;
- Lector,
poz.23,
- Instituþii de drept procesual penal;
- Drept penal  partea generalã 1,2;
- Asistent,
poz.58,
- Drept penal-partea specialã 1,2;
- Asistent,
poz.59,
- Deontologia funcþionarului public;
- Drept procesual penal;
- Asistent,
poz.60,
- Drept administrativ 1,2;
- Contencios administrativ (opþional);
- Asistent,
poz.62,
- Drept constituþional 1;
- Drept constituþional 2
(Constituþia României);
- Asistent,
poz.64,
- Drept penal  partea specialã 2.
2. CATEDRA DE DREPT PRIVAT
- Conferenþiar,
poz.9,
- Dreptul transporturilor;
- Dreptul mediului;
- Conferenþiar,
poz.10,
- Dreptul muncii ºi securitãþii
sociale;
- Drept civil;
- Conferenþiar,
poz.60,
- Dreptul asigurãrilor;
- Drept civil  contracte speciale;
- Lector,
poz.26,
- Relaþii colective de muncã;
- Lector,
poz.27,
- Relaþii colective de muncã;
- Lector,
poz.28,
- Drept european;
- Drept internaþional public ºi privat
(opþional);
- Drept civil  partea generalã;
- Lector,
poz.72,
- Drept civil. Succesiuni.
- Lector,
poz.73,
- Dreptul afacerilor;
- Drept civil;
- Drept comercial;
- Asistent,
poz.74,
- Drept civil. Contracte speciale.
Succesiuni.
- Asistent,
poz.75,
- Drept civil. Persoane;
- Asistent,
poz.76,
- Drept comunitar;
- Dreptul afacerilor.

II. FACULTATEA DE SOCIOLOGIE
ªI ASISTENÞÃ SOCIALÃ, BUCUREªTI
CATEDRA DE SOCIOLOGIE
-Conferenþiar,
poz.14,
- Sociologia opiniei publice;
- Sociologia comunicãrii ºi a opiniei
publice.
- Conferenþiar,
poz.15,
- Sociologia familiei;
- Sociologia vieþii cotidiene.
- Lector,
poz.46,
- Asistenþã socialã;
- Psihologie socialã  I.
- Asistent,
poz.47,
- Politici sociale;
- Psihologie socialã  II;
- Istorie socialã.

III. FACULTATEA DE PSIHOLOGIE, BUCUREªTI
CATEDRA DE PSIHOLOGIE
- Conferenþiar,
poz.17,
- Psihologie cognitivã;
- Conferenþiar,
poz.18,
- Psihologia muncii;
- Conferenþiar,
poz.19,
- Psihologie experimentalã.
Metode ºi tehnici;
- Conferenþiar,
poz.20,
- Psihologia creativitãþii;
- Lector,
poz.38,
- Metodologia cercetãrii;
- Metode ºi tehnici de cercetare
în psihologie;
- Lector,
poz.39,
- Testarea psihologicã
(aptitudini ºi inteligenþã).
- Lector,
poz.40,
- Bazele teoretice
ale evaluãrii psihologice.

IV. FACULTATEA DE LIMBI
ªI LITERATURI STRÃINE, BUCUREªTI
1. CATEDRA DE LIMBI GERMANICE, ORIENTALE ªI SLAVE
Colectivul de Limba ºi Literatura Englezã
- Lector,
poz.27,
- Istoria literaturii engleze;
- Limba englezã  curs practic.
2. CATEDRA DE LIMBI ROMANICE
Colectivul de Limba ºi Literatura Francezã
- Conferenþiar,
poz.8,
- Istoria literaturii franceze;
- Limba francezã  curs practic;
- Civilizaþie francezã ºi francofonã
 opþional.

V. FACULTATEA DE MUZICÃ, BUCUREªTI
- Lector,

poz.25,

- Lector,

poz.26,

- Folclor muzical, Istoria muzicii,
Canto coral;
- Pian general.

VI. FACULTATEA DE FINANÞE ªI BÃNCI,
BUCUREªTI
- Lector,
- Asistent,
- Lector,

poz.47,
poz.57,
poz.65,

- Lector,

poz.67,

- Asistent,

poz.69,

- Credit ºi bãnci;
- Finanþe publice;
- Finanþe publice;
- Finanþe publice ºi fiscalitate;
- Statisticã;
- Econometrie;
- Analizã economico-financiarã;
- Pieþe de capital ºi burse de valori.

VII. FACULTATEA DE MATEMATICÃINFORMATICÃ, BUCUREªTI
- Asistent,

poz.49,

- Asistent,

poz.58,

- Proiectare ºi programare
orientarã obiect;
- Sisteme de operare;
- Matematici aplicate în economie;
- Matematici financiare ºi actuariale.

VIII. FACULTATEA DE MEDICINÃ VETERINARÃ,
BUCUREªTI
CATEDRA DE ÎNVÃÞÃMÂNT CLINIC
- ªef de lucrãri,
poz.7,
-Toxicologie. Toxicologie ºi
toxicoze la animale.

IX. FACULTATEA DE EDUCAÞIE FIZICÃ
ªI SPORT, BUCUREªTI
CATEDRA DE KINETOTERAPIE
- Conferenþiar,
poz.29,
- Anatomie;
- Kinetoterapie în afecþiunile
cardio-vasculare.
- Asistent,
poz.22,
- Educaþie pentru sãnãtate
ºi prim ajutor;
- Refacere în activitatea sportivã;
- Igienã ºi prim ajutor în educaþie
fizicã ºi sport.

X. FACULTATEA DE GEOGRAFIE
ªI GEOGRAFIA TURISMULUI, BUCUREªTI
CATEDRA DE GEOGRAFIE UMANÃ ªI ECONOMICÃ
- Lector,
poz.11,
- Potenþialul turistic
ºi valorificarea lui;
- Geografie umanã ºi economicã
a României;
- Geografie umanã ºi economicã
mondialã;
- Populaþia ºi aºezãrile României.

XI. FACULTATEA DE ISTORIE,
MUZEOLOGIE ªI ARHIVISTICÃ, BUCUREªTI
CATEDRA DE ISTORIE
- Lector,
poz.13,

- Relaþii internaþionale
în perioada rãzboiului rece.
- România în relaþiile internaþionale.

XII. FACULTATEA DE MANAGEMENT
FINANCIAR-CONTABIL, BUCUREªTI
1. CATEDRA DE CONTABILITATE
- Lector,
poz.30,
- Bazele contabilitãþii;
- Lector,
poz.31,
- Contabilitatea societãþilor
comerciale;
- Contabilitate (baze);
- Contabilitate (proceduri).
- Lector,
poz.32,
- Bazele contabilitãþii;
- Contabilitatea instituþiilor publice.
2. CATEDRA DE MANAGEMENT ªI INFORMATICÃ
DE GESTIUNE
- Lector,
poz.58,
- Managementul aprovizionãrii
ºi desfacerii;
- Managementul producþiei
(politici de producþie);
- Managementul calitãþii;
- Asistent,
poz.45,
- Informaticã managerialã;
- Informaticã de gestiune (Limbaje);
- Informaticã de gestiune (SGBD);
- Limbaje ºi baze de date.

XVI. FACULTATEA DE JURNALISM,
COMUNICARE ªI RELAÞII PUBLICE, BUCUREªTI
CATEDRA DE JURNALISM, COMUNICARE ªI RELAÞII PUBLICE
- Conferenþiar,
poz.8,
- Jurnalism tematic;
- Elemente ale tehnicii mediatice
audio-vizuale;
- Lector,
poz.18,
- Tehnici de redactare;
- Lector,
poz.30,
- Elemente ale tehnicii mediatice
în presa scrisã;
- Asistent,
poz.32,
- Istoria presei româneºti;
- Stilistica presei;
- Asistent,
poz.33,
- Introducere în ºtiinþele comunicãrii;
- Introducere în sistemul mass-media;
- Tehnici de comunicare ºi informare;
- Asistent,
poz.34,
- Iniþiere TV;
- Jurnalism tematic;
- Jurnalism de agenþie.

XVII. FACULTATEA DE FILOSOFIE, ªTIINÞE
POLITICE ªI STUDII CULTURALE, BUCUREªTI
CATEDRA DE FILOSOFIE, ªTIINÞE POLITICE ªI STUDII
CULTURALE
- Lector,
poz.19,
- Antropologie filosoficã;
- Filosofie modernã I,II.

XVIII. FACULTATEA DE TEATRU,
BUCUREªTI
-Asistent,

poz.10,

XIX. FACULTATEA DE DREPT
ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, CONSTANÞA
1. CATEDRA DE DREPT PUBLIC
- Lector,
poz.21,
- Drept internaþional public I, II;
- Protecþia juridicã a drepturilor
omului.

XX. FACULTATEA DE DREPT
ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, CRAIOVA
- Conferenþiar,

poz.12,

- Conferenþiar,

poz.13,

CATEDRA DE ECONOMIE POLITICÃ
- Profesor,
poz.5,
- Microeconomie;
- Macroeconomie;
- Profesor,
poz.6,
- Istoria economiei;
- Lector,
poz.19,
- Microeconomie;
- Macroeconomie;
- Asistent,
poz.26,
- Microeconomie;
- Macroeconomie.

- Lector,

poz.32,

- Conferenþiar,

poz.61,

- Conferenþiar,
- Lector,

poz.63,
poz.65,

CATEDRA DE MARKETING ªI AFACERI ECOMOMICE
INTERNAÞIONALE
- Lector,
poz.46,
- Introducere în marketing 1,2;
- Lector,
poz.49,
- Marketing social-politic;
- Lector,
poz.74,
- Etica în afaceri;
- Globalizarea economicã;
- Asistent,
poz.64,
- Marketing bancar;
- Marketing în finanþarea schimburilor
comerciale internaþionale;
- Asistent,
poz.76,
- Economie internaþionalã 1;
- Asistent,
poz.79,
- Managementul marketingului.

- Lector,

poz.66,

- Asistent,

poz.75,

XIII. FACULTATEA DE MARKETING ªI AFACERI
ECONOMICE INTERNAÞIONALE, BUCUREªTI

XIV. FACULTATEA DE ARHITECTURÃ,
BUCUREªTI
1.CATEDRA DE STUDIU TEORETIC AL ARHITECTURII
- Conferenþiar,
poz.36,
- Estetica formelor artistice în spaþiul
cultural european (opþional);
- Imagine ºi text în Europa antichitãþii
târzii ºi a Evului Mediu (opþional);
- Reprezentãri în arhitecturã;
- Conferenþiar,
poz.37,
- Arhitecturi iluzorii (opþional);
- Centrul ºi periferia (opþional);
- Reprezentãri în arhitecturã;
- Lector,
poz.29,
- Materiale de Construcþii ºi Finisaje I;
- Informaticã ºi CAD III, IV;
- Sinteze de arhitecturã.
2. CATEDRA DE PROIECTARE DE ARHITECTURÃ
- Lector,
poz.54,
- Reprezentãri în arhitecturã;
- Proiectare de arhitecturã;
- Lector,
poz.55,
- Reprezentãri în arhitecturã;
- Asistent,
poz.72,
- Proiectare de arhitecturã;
- Asistent,
poz.73,
- Proiectare de arhitecturã;
- Asistent,
poz.74,
- Proiectare de arhitecturã;
- Asistent,
poz.75,
- Proiect de specialitate  Urbanism;
- Asistent,
poz.76,
- Proiectare de arhitecturã;
- Asistent,
poz.77,
- Proiectare de arhitecturã;
- Asistent,
poz.78,
- Proiectare de arhitecturã.
3. SINTEZE DE ARHITECTURÃ
- Profesor,
poz.49,
- Sinteze de arhitecturã;
- Conferenþiar,
poz.53,
- Structurã ºi compoziþie urbanã;
- Proiect de specialitate  Urbanism;
- Urbanism ºi planificarea teritoriului;
- Lector,
poz.56,
- Sinteze de arhitecturã;
- Tehnologii contemporane
în arhitecturã (opþional).
- Lector,
poz.57,
- Sinteze de arhitecturã;
- Asistent,
poz.59,
- Sinteze de arhitecturã.

XV. FACULTATEA DE RELAÞII INTERNAÞIONALE
ªI STUDII EUROPENE, BUCUREªTI
- Profesor,

poz.8,

- Profesor,

poz.47,

-Profesor,

poz.48,

-Conferenþiar,

poz.49,

- Conferenþiar,

poz.14,

- Lector,

poz.20,

- Asistent,
- Asistent,

poz.51,
poz.52,

- Asistent,
- Asistent,
- Asistent,
- Asistent,

poz.53,
poz.54,
poz.55,
poz.56,

- Sociologia relaþiilor internaþionale;
- Dimensiuni ºi perspective
ale globalizãrii;
- Relaþii publice internaþionale
în contextul globalizãrii;
- Comunicare internaþionalã;
- Rãzboiul rece;
- Instituþiile Uniunii Europene;
- Politici de dezvoltare localã
ºi regionalã (opþional);
- Organizaþii europene
ºi euroatlantice;
- Analiza de conflict (opþional);
- Istoria relaþiilor internaþionale
ºi a diplomaþiei 2;
- Politici internaþionale în Orientul
Mijlociu (opþional);
- Etica în relaþiile internaþionale;
- Introducere în ºtiinþa politicii;
- Relaþii internaþionale 1,2;
- Integrarea europeanã
ºi euroatlanticã a României;
- Sociologia relaþiilor internaþionale;
- Instituþiile Uniunii Europene;
- Studii de securitate;
- Doctrine politice contemporane.

-Vorbire scenicã (CPI).

- Dreptul libertãþilor fundamentale;
- Libertãþi fundamentale.
- Dreptul familiei;
- Relaþii individuale de muncã.
- Drept penal 1 (partea generalã);
- Drept penal 1 (partea specialã);
- Drept comunitar.
- Drept civil 1 (partea generalã);
- Drept civil. Persoanele.
- Drept administrativ 1,2;
- Drept penal 2 (partea specialã);
- Elemente de drept penal special;
- Instituþii de drept procesual penal.
- Drept constituþional comparat;
- Introducere în dreptul comparat.
- Dreptul libertãþilor fundamentale;
- Drept administrativ 2;
- Dreptul administrativ al bunurilor.

XXI. FACULTATEA DE MANAGEMENT
FINANCIAR-CONTABIL,CRAIOVA
1. CATEDRA DE ªTIINÞE ECONOMICE
- Asistent,
poz.51,
- Limba englezã.

XXII. FACULTATEA DE MANAGEMENT, BRAªOV
- Lector,

- Conferenþiar,

poz.24,

poz.40,

- Lector,

poz.41,

- Asistent,

poz.45,

- Asistent,

poz.46,

- Asistent,

poz.47,

- Asistent,

poz.48,

- Conferenþiar,

Poz.49,

- Asistent,

poz.53,

- Asistent,

poz.54,

- Asistent,

poz.55,

- Managementul tehnologiei
ºi inovãrii (A);
- Managementul transporturilor;
- Managementul calitãþii(A);
- Managementul mediului;
- Modelarea ºi simularea economicã;
- Auditarea sistemelor informatice;
- Sisteme informatice de asistarea
deciziei;
- Sisteme informatice de gestiune.
- Matematicã;
- Matematici aplicate în economie;
- Matematici financiare actuariale;
- Managementul mediului;
- Microeconomie;
- Macroeconomie;
- Matematicã;
- Statisticã;
- Modelarea ºi simularea
proceselor economice;
- Economie europeanã;
- Managementul inovãrii;
- Microeconomie;
- Macroeconomie;
- Managementul dezvoltãrii durabile.
- Marketing;
- Contabilitatea instituþiilor
de credit (A);
- Managementul transporturilor;
- Managementul aprovizionãrii
ºi desfacerii;
- Statisticã;
- Managementul serviciilor;
- Managementul producþiei;
- Monedã ºi credit;
- Proiecte de contabilitate
ºi informaticã;
- Statisticã;
- Analiza economico-financiarã 1,2.

- Asistent,

poz.56,

- Asistent,

poz.57,

- Asistent,

poz.58,

- Marketing;
- Managementul producþiei;
- Macroeconomie;
- Comunicare ºi negociere
în afaceri (A);
- Finanþe publice;
- Managementul producþiei
(politici de producþie);
- Managementul operaþional;
- Proiecte de management;
- Sociologie managerialã;
- Managementul investiþiilor;
- Proiecte de management;
- Evaluarea întreprinderii.

XXIII. FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 
PEDAGOGIE, BRAªOV
- Conferenþiar,

poz.9,

- Conferenþiar,

poz.10,

- Lector,

poz.30,

- Asistent,

poz.39,

- Asistent,

poz.40,

- Psihologia vârstelor I (Psihologia
copilului ºi adolescentului);
- Psihologia vârstelor II (Psihologia
adultului ºi vârstnicului);
- Metode de cercetare în
psihologie-pedagogie;
- Metodologia cercetãrii;
- Educaþia copiilor cu cerinþe
educaþionale speciale;
- Defectologie ºi logopedie;
- Pedagogia învãþãmântului
preºcolar ºi primar;
- Metode de cercetare
în psihologie ºi pedagogie;
- Metodologia cercetãrii;
- Teoria instruirii;
- Consiliere psihopedagogicã;
- Fundamentele pedagogiei;
- Fundamentele psihologiei II.

XXIV. FACULTATEA DE CONTABILITATE
ªI FINANÞE, RÂMNICU- VÂLCEA
- Profesor,

poz.6,

- Lector,

poz.18,

- Lector,

poz.19,

- Lector,

poz.20,

- Informaticã de gestiune
(Baze ºi Documente contabile);
- Informaticã de gestiune
(Limbaje de programe ºi SGBD);
- Gestiunea financiarã
a instituþiilor publice;
- Gestiunea portofoliului;
- Control financiar-fiscal;
- Politici ºi instituþii
financiar-bancare europene;
- Contabilitatea societãþilor
de asigurãri;
- Contabilitate financiarã de raportare;
- Contabilitate (baze);
- Contabilitate financiarã curentã;
- Analizã economico-financiarã;
- Management general;
- Marketing.

XXV. FACULTATEA DE DREPT ªI
ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ, RÂMNICU- VÂLCEA
CATEDRA DE DREPT
- Conferenþiar,
poz.7,
- Conferenþiar,

poz.8,

- Conferenþiar,

poz.9,

- Asistent,

poz.25,

- Asistent,

poz.26,

- Relaþii individuale de muncã;
- Relaþii colective de muncã;
- Dreptul muncii 1,2;
- Introducere în istoria dreptului;
- Instituþii de drept roman;
- Drept civil. Succesiuni;
- Drept administrativ 1,2;
- Contencios administrativ;
- Drept internaþional public 1;
- Protecþia juridicã a drepturilor
omului;
- Drept civil. Succesiuni;
- Dreptul familiei;
- Dreptul asigurãrilor;
- Drept constituþional 1,2;
- Dreptul comerþului internaþional.

XXVI. FACULTATEA DE CONTABILITATE
ªI FINANÞE, CÂMPULUNG-MUSCEL
- Profesor,

poz.36,

- Conferenþiar,

poz.10,

- Lector,

poz.20,

- Asistent,

poz.45,

- Marketing;
- Baze de marketing;
- Contabilitate financiarã curentã;
- Contabilitate managerialã;
- Baze de date;
- Informaticã de gestiune (Limbaje);
- Informaticã de gestiune (SGBD).
- Audit intern, Audit financiar,
Audit ºi control financiar;
- Pieþe de capital;
- Evaluarea întreprinderii,
Iniþierea afacerilor.

XXVII. FACULTATEA DE FINANÞE ªI BÃNCI, BLAJ
- Profesor,

poz.3,

- Conferenþiar,

poz.23,

- Lector,

poz.26,

- Sisteme informatice
financiar-bancare;
- Evaluarea firmei;
- Introducere în econometrie;
- Analiza economico-financiarã;
- Statisticã economicã;
- Dreptul afacerilor;
- Drept comunitar;
- Etica în afaceri.

Înscrierea la concurs se face cu respectarea condiþiilor prevãzute în Legea Învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã,
cu modificãrile ºi adãugirile ulterioare, a Legii nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic din România, a
Cartei Universitãþii Spiru Haret ºi a Hotãrârilor Senatului Universitãþii Spiru Haret din data de 10.XI.2008.
Relaþii la telefon: 021.314.00.75; 314.00.76; 314.39.00 interior 190.
PREªEDINTE ªI RECTOR,
Prof. univ. dr.
AURELIAN GH. BONDREA
ªEF BIROU CONCURSURI,
EC. L. STÂNGACIU

CANCELAR GENERAL,
Conf. univ. dr.
CORNEL CODIÞÃ

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
24 noiembrie 2008
06:00 Promo USH
06:10 Viaþã sãnãtoasã în mediu sãnãtos (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: Natura Planetei Terra
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. 7)
22:30 Film serial: Destine furate  Filipine (ep. 15)
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
25 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. 16)
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
26 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: Natura Planetei Terra
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. 17)
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
27 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 Film documentar: Alba Iulia  Marea Unire.
Realizator Daniel Paraschiv
11:58 Promo
12:00 90 de ani de la Marea Unire  transmisiune directã de la
Simpozionul organizat de Universitatea Spiru Haret.
Realizator Mircea Dogaru
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 90 de ani de la Marea Unire  Simpozion organizat de
Universitatea Spiru Haret. Realizator Mircea Dogaru
22:00 Electorale în stil Caragiale. Emisiune de Viorel Popescu
22:30 Film serial: Destine furate  Filipine (ep. 18)
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
28 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 Moment poetic. Realizator Lucian Chiºu
13:30 Film documentar: Natura Planetei Terra
14:00 Capitalele Unirii (I). Emisiune de Sorin Lupaºcu
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
29 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 Moment poetic. Realizator Lucian Chiºu
16:00 Clubul diplomaþilor. Emisiune de Mihaela Mihailide
16:30 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
17:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi: Ciprian Porumbescu
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 II-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
30 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 90 de ani de la Marea Unire - Simpozion organizat
de Universitatea Spiru Haret. Realizator Mircea Dogaru
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 Capitalele Unirii (II). Emisiune de Sorin Lupaºcu
21:30 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
22:00 Ediþie specialã  Alegeri 2008. Realizator George Marinescu
22:30 Film artistic românesc: În fiecare zi mi-e dor de tine (2003).
Regia Gh. Vitanidis. În rolurile principale: Marin Moraru,
Emilia Popescu
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
24 noiembrie 2008
06:00 Promo
06:30 Deutsche Welle (r)
07:00 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
07:30 Societatea Naþionalã (r)
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
08:20 Un poet, trei poeme (r)
08:30 Aplauze pentru haretiºti. Emisiune de Carmen Stoianov (r)
09:00 Clubul liceenilor. Emisiune de Vasi Cãrãbuþ (r)
10:00 ªtiinþã ºi spiritualitate. Emisiune de Alexandru Mironov (r)
11:00 Am venit cu drag la voi (r)
13:00 Academica  Cãrþi ºi probleme (r)
14:00 ªtiinþã ºi religie. Emisiune de Carmen Fulger
15:00 Arta documentarului. Emisiune de Daniel Paraschiv
16:00 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã.
Emisiune de Ioan Filip
16:30 Mapamond cultural - film documentar
17:00 Amfitrion Corina. Emisiune de Corina Chiriac
18:00 Film serial: Familia doctorului Kleist  Germania (ep. 3)
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: Doi bãrbaþi pentru o moarte (r)
00:00 Promo

MARÞI
25 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. 4)
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: Renaºterea Regelui (I) (China) (r)
00:00 Promo

MIERCURI
26 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. 5)
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: Imagini necunoscute ale secolului XX
(Franþa)
00:00 Promo

JOI
27 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. 6)
19:00 Generaþia în teniºi. Emisiune de Nicolae Dan Fruntelatã
20:00 Românul cetãþean european. Emisiune de Gh. Oniºoru
20:30 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
21:00 Amfiteatru cultural: Istorie ºi istorii
22:20 Un poem, trei poeme. Emisiune de Lucia Mureºan
22:30 Deutsche Welle. Emisiune de Diana Popescu
23:00 România creºtinã. Emisiune de Mihail Diaconescu
23:30 Promo

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

SÂMBÃTÃ
29 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

Opinia

naþionalã

11:57 Promo
12:00 Teatru in fotoliul de acasã. Emisiune de Viorel Popescu
13:00 Nimic fãrã lege. Emisiune de Florin Fãiniº
13:30 Casa noastrã.
14:00 Cine ºi unde ne sunt absolvenþii. Emisiune de Mugur Popovici
14:30 Muzica anilor ´80. Emisiune de Daniel Paraschiv
15:00 Amfiteatru cultural: Istorie ºi istorii (r)
16:30 Cafeneaua literarã. Emisiune de Dumitru Cucu
17:00 Exclusiv pentru premianþi. Emisiune de Carmen Fulger
18:00 Cultura corpului. Emisiune de N. Postolache
19:00 Cu lãutarii dupã mine. Emisiune de Sorin Lupaºcu
20:00 Clubul liceenilor. Emisiune de Vasi Cãrãbuþ
21:00 Film artistic românesc: Explozia (1973). Regia Mircea Drãgan.
În rolurile principale: Gheorghe Dinicã, Florin Piersic,
Ilarion Ciobanu
22:20 Un poet, trei poeme. Emisiune de Lucia Mureºan
22:30 Academica  Cãrþi ºi probleme. Emisiune de Mihai Ungheanu
23:30 Promo

DUMINICÃ
30 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 a II-a)
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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Popasuri culturale: Brãila

Este ca un evantai aproape în întregime desfãºurat
Asist. univ. Marius ION

Luna aceasta au loc o serie de evenimente, în oraºul Brãila, dedicate
academicianului Basil Munteanu. Ciclul de conferinþe: Valenþe universale ale
patrimoniului brãilean  Basil Munteanu se desfãºoarã în perioada 01.11.08 
30.11.08 ºi sunt gãzduite de Muzeul Brãila. Basil Munteanu este istoric literar, critic

literar ºi filolog, membru al Academiei Române. Este autorul unei Panorame a literaturii
române contemporane, ce a fost scrisã iniþial în limba francezã, publicatã în 1938, ºi tradusã în
mai multe limbi europene. Acest volum constituie cea mai cunoscutã istorie a literaturii române
în strãinãtate, din care majoritatea cercetãtorilor europeni iau contact cu literatura noastrã.
Iatã doar un pretext pentru a-i invita pe cititorii noºtri, trãitori sau doar trecãtori
prin Brãila, sã ia cunoºtinþã de valorile culturale ale oraºului.
Totodatã, aceastã invitaþie are ºi þelul, iatã, mãrturisit, de a îndemna tinerii, în
special studenþii haretiºti din Centrul Teritorial Brãila pentru Învãþãmânt la Distanþã,
la studiu, la cunoaºtere, pentru a ajunge sau chiar depãºi în valoare pe iluºtrii înaintaºi
brãileni.

Istoric

Cercetãrile asupra originilor Brãilei aratã
cã regiunea a fost populatã din vremuri
imemoriale. Existã numeroase vestigii
dovedind prezenþa umanã încã din neolitic
(5000 î.Hr.), din epoca bronzului, apoi a fost
atestatã o puternicã aºezare geticã între
secolele IV ºi III î.Hr., aflatã pe fâºia înaltã a
Dunãrii ºi întreþinând legãturi cu grecii de la
pontul Euxin pânã-n Elada. Descoperirile
recente atestã prezenþa civilizaþiei Sântana de
Mureº, continuatã cu o aºezare medievalã din
secolele X-XI.
Cel mai vechi document, provenit din
izvoarele diplomatice din cancelaria Þãrii
Româneºti (sec. XIV), este privilegiul
acordat negustorilor braºoveni ºi din Þara
Bârsei de Vladislav I Vlaicu la 20 ianuarie
1368. Iar în 1463, cronicarul bizantin Laonic
Chalcocondil descria Brãila ca fiind oraºul
dacilor, în care fac comerþ mai mare decât în
toate oraºele þãrii.
Existã mai multe izvoare narative, anale,
cronici, relatãri ale unor cãlãtori, descrieri de
aºezãri ºi obiceiuri ca, spre exemplu, cele douã
cronici: Letopiseþul Cantacuzinesc: Iar
noroadele ce pogorâse cu dânsul (cu Radu
Vodã), unii s-au dat pre sub podgorie ajungând
pânã în apa Siretului ºi pânã la Brãila; iar alþii
s-au întins în jos, peste tot locul, de au fãcut
oraºe ºi sate pânã în marginea Dunãrii ºi pânã
în Olt; în timp ce Cronica Bãlenilor
pomeneºte faptul cã domnul descãlecãtor
Radu Vodã a început a-ºi tocmi ºi a-ºi
îndrepta þara cu judeþe, cu judecãtori ,
lãþindu-se pânã la Dunãre ºi Siret .
Perioada care a urmat din secolul al XIX-lea
a fost înfloritoare pentru oraº, care cunoaºte

multe transformãri ºi realizãri, de la pavaj ºi
felinare pe strãzi, farmacii, staþie meteo, spital
militar, parcul Belvedere, înfiinþarea unor
tipografii, a unei bãnci ºi a unei cazarme, a unui
teatru, deschiderea de ºcoli, construirea
docurilor, a fabricilor ºi cãilor ferate, pânã la
câºtigarea statutului de oraº porto-franco în
1836. În 1888 s-a utilizat pentru prima datã în
þarã betonul armat. În primul an al noului secol
au fost introduse tramvaiul ºi becul electric.
Se dezvoltã cu precãdere învãþãmântul,
sistemul bancar, susþinute de comerþul
înfloritor. Dupã primul rãzboi mondial (1927),
se pune temelia Palatului Agriculturii, perioadã
în care se stabilea preþul cerealelor în Europa,
la Bursa Agricolã.
Astãzi, oraºul vechi se aflã în spaþiul
delimitat de Dunãre ºi actuala Stradã a
Cetãþii, ce urmeazã ºi azi traseul fostului zid
al oraºului. Brãila este unul dintre puþinele
oraºe ce ºi-a pãstrat neschimbate denumirile
strãzilor în ultimii 130 de ani, rezistând chiar
ºi în perioada comunistã. Astfel, strãzile se
prezintã sub forma unui arc semicerc, fiecare
urmând sã porneascã de la Dunãre ºi sã se
opreascã tot la Dunãre. Bulevardele Cuza
Vodã, Independenþei ºi Dorobanþilor, dar ºi
strãzile Plevnei, Rahovei, Griviþei ºi ªtefan
cel Mare. De asemenea, oraºul pãstreazã
neschimbate foarte multe clãdiri din secolul
al XIX-lea, fiind o adevãratã rezervaþie
arhitectonicã pentru cei interesaþi.
Conform datelor recensãmântului din
1930, Brãila avea 68.347 locuitori, dintre care
75,4% români, 9,7% evrei, 6,7% greci, 1,7%
maghiari, 1,6% ruºi º.a. Apogeul demografic a
fost atins în anii 1980, când populaþia oraºului
atinsese 235.000 locuitori. Dupã 1989, se
observã un regres accentuat.

Personalitãþi marcante ale Brãilei
doi ani repetent. E ucenic într-o cârciumã,
Panait Istrati
plãcintar, vânzãtor ambulant, ca sã-ºi câºtige

(10.08.1884  16.04.1935).

Din vagabondul fãrã nici
o para chioarã,
fãrã nici o noþiune
de francezã ºi
din care, dupã
câþiva ani de
mizerie, de nenorocire ºi de
moarte, s-a nãscut un scriitor
de limbã francezã, al cãrui
nume face înconjurul lumii! Aºa
este descris, de
cãtre Joseph
Kessel, scriitorul brãilean de expresie
francezã, fiu natural al spãlãtoresei Joiþa
Istrate ºi al unui contrabandist grec. Crescut
la Baldovineºti, satul mamei sale, urmeazã
cu greu ºcoala primarã, în 6 ani, rãmânând

Nae Ionescu

(16.06.1890  15.03.1940).

Se naºte la Brãila unde urmeazã studiile
primare ºi liceale. În timpul liceului, se
apropie de cercul socialist ºi îl cunoaºte pe
Panait Istrati. Este exmatriculat din liceul
N. Bãlcescu. Terminã liceul ºi îºi continuã
studiile la Facultatea de Litere ºi Filozofie
din Bucureºti. Este numit profesor la Liceul
Matei Basarab din Bucureºti. Colaboreazã la
o serie de reviste, iar apoi pleacã în Germania,
la Gottingen, în vederea desãvârºirii studiilor.
Începe Primul Rãzboi Mondial. Revine în þarã
ºi îºi satisface stagiul militar. Se cãsãtoreºte
(1915) cu Elena Margareta Fotino. În 1916,
se întoarce în Germania, la studii, împreunã
cu soþia. Intrarea României în rãzboi (1916)
îl surprinde acolo unde este ºi închis în lagãrul
de prizonieri de la Celle-Schloss, Hanovra.
Aici i se naºte ºi primul sãu fiu, Radu. Este
eliberat. I se naºte al doilea fiu, Rãzvan. În
1919 îºi susþine doctoratul în filosofie la
Universitatea din München, cu profesorul
Baumker, cu teza: Logistica ca o nouã
încercare de definire a matematicii. Revine,
în acelaºi an, în þarã unde desfãºoarã o
activitate intensã în domeniul filosofiei ºi cel
al jurnalismului, iar în plan personal duce o
viaþã îmbelºugatã în amoruri cu nãbãdãi. Prin
prelegerile ºi cursurile susþinute, în calitate
de profesor al Universitãþii bucureºtene ºi ca
una din eminenþele cenuºii a legionarismului,
influenþeazã tânãra generaþie spre orientarea

Perpessicius
(Dumitru S. Panaitescu,
21.10.1891  29.03.1971).

Este al
doilea fiu al
brãileanului
ª t e f a n
Panait ºi al
Elisabetei
Daraban
(Putna).
Urmeazã
º c o a l a
primarã ºi
Liceul N.
Bãlcescu,
unde a ºi
fost secretar
general al
societãþii

existenþa. Copilul sãrac începe sã citeascã
mult. Cãlãtoreºte hoinar la Bucureºti,
Constanþa, Cairo, Neapole. Întors, este atras
de sindicate ºi de programul socialiºtilor.
Vagabondeazã din nou prin lume (Cairo,
Paris, Elveþia). Vieþuind în mizerie, se
îndreaptã spre Nisa, bolnav ºi singur pe lume,
unde în 1921 încearcã sã se sinucidã. Este
salvat. Îi adreseazã o scrisoare lui Romain
Rolland, acesta îi rãspunde ºi, în 1923, apare
povestirea Chira Chiralina, cu prefaþa
cunoscutului scriitor. În 1927, viziteazã
Moscova ºi Kievul (asistã la turnarea
filmului dupã aceastã povestire). În 1929
revine în U.R.S.S. ºi aflã, pe viu, adevãrurile
despre dictatura comunistã a lui Stalin. Scrie
apoi celebra carte Spovedania unui învins.
În sufletul sãu izbucneºte o gravã crizã de
conºtiinþã, mai ales cã foºtii prieteni
comuniºti îl acuzã de fascism. Revine în þarã
bolnav ºi demoralizat, se trateazã la Nisa de
tuberculozã, se întoarce la Bucureºti ºi, izolat
ºi neocrotit, moare la Sanatoriul Filaret.
politicã de extremã dreaptã. Aceastã activitate
politicã a dus la întemniþarea sa în repetate
rânduri, împreunã cu alþi discipoli ai sãi.
Moare suspect de tânãr.
Se interzic la
înmormântare
cuvântãrile (deºi C.
RãdulescuMotru pregãtise una).
Istoria îl reþine
ca filosof,
logician,
pedagog ºi
jurnalist.
Orientarea sa
filosoficã
poartã numele
de trãirism, dar, mai mult decât atât, ºcoala
socraticã întemeiatã pe fundamentele
ethosului românesc a reuºit sã moºeascã
generaþia de aur interbelicã: Mircea
Vulcãnescu, Mircea Eliade, Emil Cioran,
Petre Þuþea, Mihail Sebastian, Vasile Bãncilã
etc. Între atâtea alte activitãþi, þine ºi
conferinþa Filosofia regionalismului cultural
la Biblioteca popularã Petre Armencea, în
cadrul Cercului de studii ºi cercetãri locale
al oraºului ºi þinutului Brãilei. (Rezumat în
Analele Brãilei, ianuarie-martie 1936,
dupã presa vremii).
culturale Avântul. În 1910, devine student
al Facultãþii de Litere din Bucureºti, la secþia
de filologie modernã. Audiazã cursurile
corifeilor Ovid Densuºianu, Nicolae Iorga,
Ion Bianu, Ion Bogdan, Mihail
Dragomirescu. Pe parcursul studiilor a lucrat
ca pedagog la pensionul Schewitz-Thieren,
având sarcina de a împãrþi elevilor mâncarea,
iar apoi ca meditator al nepoþilor lui Ion
Ghica. Apoi, în 1914 obþine licenþa în
filologie romanicã ºi se cãsãtoreºte cu Alice
Paleologu, colegã de facultate. Semneazã cu
pseudonimul Perpessicius în Cronica
(1915), revistã condusã de Gala Galaction
ºi Tudor Arghezi. Mobilizat pe front, în 1916,
este rãnit ºi rãmâne invalid de mâna dreaptã.
Profesor în mai multe localitãþi ale þãrii ºi
un spirit prolific a desfãºurat activitãþi în
domeniul publicistic, literar, universitar ºi
academic. Cultura noastrã îl reþine ca istoric
ºi critic literar, folclorist, eseist ºi poet,
cercetãtor ºi editor al operei eminesciene,
membru titular al Academiei Române.

Vechea zicalã a nimerit orbul
Brãila a fixat pentru totdeauna
renumele oraºului care a polarizat, timp
de secole, activitatea comercialã a Þãrii
Româneºti. Nimerind astãzi Brãila,
cãlãtorul va descoperi imaginea unui
oraº în continuã transformare, o cetate
unicã în þara noastrã. Mai mult, Brãila
este oraºul lui Panait Istrati, deci al lui
Codin ºi al Chirei Chiralina, ca ºi oraºul
cu salcâmi al lui Mihail Sebastian.
Brãila este inima vie a Dunãrii ºi a
Bãrãganului, ceea ce îi conferã, dintru
început, o prezenþã specificã în alcãtuirea
oraºelor þãrii. Aici, pe malul stâng al
Dunãrii, pe aceastã fâºie de uscat a
Bãrãganului, oamenii din timpurile
strãvechi au descoperit peºtele bãlþii,
posibilitatea creºterii vitelor ºi a
cultivãrii grânelor pe mãnoasele câmpuri
din împrejurimi.
Îndrãgostit de oraºul sãu, Panait
Istrati mãrturisea: Este ca un evantai
aproape în întregime desfãºurat. De la
cazarma (a cãrei amintire o pãstreazã
doar strada cu acelaºi nume) ce-i
formeazã centrul, opt strãzi ºi douã
bulevarde formeazã tot atâtea braþe care
îi înlãnþuie talia ºi-o aratã Dunãrii ca pe
o ofrandã ispititoare, dar, fãrã ca
frumoasa sã fie cu nimic jenatã, patru
strãzi sfãrâmã elanul celor zece braþe,
traversându-le exact ca legãturile unui
evantai (Neranþula).

Ana Aslan

(1.01.1897  20.05.1988).
Reputat
medic 
specialist în
gerontologie
 ºi director
al Institutului
Naþional de
Geriatrie ºi
Gerontologie,
academician
din 1974.
Ana Aslan
viseazã sã
devinã pilot
la vârsta de
16 ani ºi chiar reuºeºte sã zboare cu un mic
aparat, tip Bristol-Coandã. În cele din urmã
se hotãrãºte sã devinã medic, împotriva
voinþei mamei ei, declarând greva foamei
pentru a o determina sã-i accepte opþiunea
ºi se înscrie, în cele din urmã, la Facultatea
de Medicinã din Bucureºti. În timpul

Mihail Sebastian
Acesta este pseudonimul literar al
romancierului ºi dramaturgului român de
origine evreiascã, nãscut la Brãila în 1907.
Pe numele sãu adevãrat Iosif Hechter, face
studii universitare de drept ºi filosofie la
Bucureºti. A avut o tentativã de a-ºi da
doctoratul în Drept la Paris, soldatã cu un
eºec. A lucrat ca secretar la o importantã casã
de avocaturã din epoca respectivã, dar a fost
ºi avocat pledant. Descoperit de Nae Ionescu,
preºedintele comisiei sale de bacalaureat, a
fost invitat de acesta sã colaboreze la revista
Cuvântul, unde s-a împrietenit cu Mircea
Eliade. Odatã cu explozia antisemitismului,
i s-a interzis sã mai lucreze ca jurnalist ºi i
se retrage ºi licenþa de avocat pledant,
devenind, astfel, dramaturg, semnându-ºi
piesa Steaua fãrã nume cu pseudonimul
Victor Mincu. A debutat in literaturã, în 1932,
cu un volum foarte scurt, Fragmente dintr-un
carnet gãsit, apoi, în acelaºi an, a publicat
un volum de nuvele, Femei. A publicat mai
multe romane: Oraºul cu salcâmi (1935) 
roman al adolescenþei, Accidentul (1940) 
roman de dragoste, influenþate de Marcel
Proust, Gustave Flaubert ºi de alþi romancieri
francezi. În anul 1934, publicã un alt roman:
De douã mii de ani, de aceastã datã despre
ce înseamnã sã fii evreu în România. Cartea
a cãpãtat o celebritate nedoritã, mai ales în
urma prefeþei semnatã de magistrul lui
Sebastian ºi al generaþiei criterioniste,
profesorul Nae Ionescu. Textul lui Nae
Ionescu încerca sã fundamenteze problema
evreului din perspectivã teologalã,
conchizând cã evreii nu au nici o putinþã de
salvare, întrucât sunt evrei. La scurt timp,
va publica ºi Cum am devenit huligan, în care
adunã articolele apãrute în presã, care
reprezintã un dosar al receptãrii operei sale.

Primului Rãzboi Mondial îngrijeºte soldaþii
în spitalele militare din spatele frontului de
la Iaºi. În 1919, lucreazã alãturi de marele
neurolog Gheorghe Marinescu. Dupã
terminarea studiilor, urmeazã o activitate
didacticã ºi spitaliceascã. Din 1949, devine
ºeful Secþiei de fiziologie a Institutului de
Endocrinologie din Bucureºti. Este punctul
ei de pornire în cariera de gerontolog.
Experimenteazã procaina în afecþiunile
reumatice în cazul unui student þintuit la pat
din cauza unei artroze. Continuã cercetãrile
într-un azil de bãtrâni unde urmãreºte
tulburãrile distrofice legate de vârstã. În
urma evidenþierii importanþei procainei,
aplicând-o pe scarã largã în clinica de
geriatrie, sub numele de Gerovital,
numeroase personalitãþi de talie mondialã au
apelat la acest tratament, cum ar fi: Tito,
Charles de Gaulle, Hrusciov, J.K. Kennedy,
Indira Gandhi, Imelda Marcos, Marlene
Dietrich, Konrad Adenauer, Charlie Chaplin,
Kirk Douglas, Salvador Dali. Astfel, Ana
Aslan s-a bucurat de o largã recunoaºtere,
obþinând nenumãrate premii ºi distincþii de
pe întreg mapamondul.
Procedeul foarte modern îl reia pe cel folosit
de romancierul André Gide în romanul
Falsificatorii
de
bani.
Sebastian se
impune în
literatura
românã ca
dramaturg, cu
piesele de
teatru: Steaua
fãrã nume,
Jocul de-a
vacanþa,
Ultima orã.
Piesa Insula a
r ã m a s
neîncheiatã.
A murit cãlcat
de un camion, la 29 mai 1945, la numai
câteva luni dupã ce naziºtii fuseserã alungaþi
din România, în plinã tinereþe creatoare.
Fenomenul receptãrii lui Sebastian a fost
unul dintre cele mai spectaculoase, atât în
timpul vieþii scriitorului, cât ºi în posteritate.
Capriciile istoriei ºi condiþia sa nu l-au putut
împiedica pe Sebastian sã aibã succes ºi ca
dramaturg, încã din timpul vieþii. Dupã
moartea sa prematurã, în 1945, la nici 38 de
ani, el rãmâne în atenþia publicului mai ales
ca autor de teatru. Piesele i se joacã din când
în când, dar tinerii îl ignorã. Atât criticul cât
ºi romancierul din el intrã în umbrã pentru o
jumãtate de secol, pânã când, în 1996 (anul
publicãrii Jurnalului sau din perioada 19351944), se redeºteaptã interesul cititorilor
pentru tot ce a scris Mihail Sebastian. Piesele
sale Steaua fãrã nume, Ultima orã ºi Jocul
de-a vacanþa au fost chiar ecranizate, prima
dintre ele într-o coproducþie românofrancezã (Mona, létoile sans nom  1965),
în care rolul principal feminin era interpretat
de actriþa Marina Vladi.

Obiective culturale

Biserica Sf. Nicolae. Este
situatã în incinta Ansamblului Centrului
Istoric Brãila, la intersecþia str. Ana Aslan
cu str. ªcolilor ºi în apropierea strãzii Calea
Cãlãraºilor, într-o zonã cu caracter
predominant rezidenþial  locuinþe cu
caracter reprezentativ, datând din diferite

perioade de evoluþie a oraºului modern,
realizate în diferite stiluri arhitecturale  ºi
cu o atmosferã tradiþional urbanã autohtonã
bine conservatã cuprinde ºi o concentrare
relativ mare de imobile cu valoare de
monumente istorice. Din datele consemnate
în documentele consultate rezultã cã
existenþa actualului imobil este mai veche
decât cea a actualei construcþii, pe locul
acesteia existând anterior o altã bisericã, care
fusese construitã între anii 1835-1837 pe un
teren cu o suprafaþã aproximativã de 4.500
m.p., situatã la intersecþia strãzii denumite
atunci Slãtineanu (Slatiniano) ºi cea care va
fi consemnatã în ediþia din anul 1856 a
Planului urbei ºi portului Brãila, sub
numele de ªcolei Publice, bisericã care
fusese sfinþitã de P.S. Chesarie, Episcopul
Buzãului. Aceastã primã bisericã a cãzut
pradã unui incendiu în anul 1859. Cu toate
cã în unele surse este consemnat anul 1859
ca datã a începerii construcþiei actualei
clãdiri, alte surse (din arhiva bisericii)
menþioneazã cã realizarea ei începe în anul
1863 ºi se terminã în anul 1865, an în care
biserica este pictatã de pictorul Petre
Alexandrescu (absolvent al Academiei de
Picturã din Roma; el realizase, deja, la acea
datã, pictura bisericii Mãnãstirii Antim din
Bucureºti), într-un stil de inspiraþie
renascentistã italianã. Este sfinþitã de cãtre
P.S. Melhisedec, Episcopul Dunãrii de Jos 
Galaþi.

Casa turceascã. Lunga
perioadã în care Brãila ºi împrejurimile s-au aflat sub statut de raia
turceascã coincide cu epoca de apariþie
ºi dezvoltare a artei osmanlâilor, ce-ºi
are rãdãcinile în vechea culturã
islamicã. În oraºul Brãila, singura casã
turceascã puþin modificatã de
intervenþii ºi adãugiri ulterioare, este
cea din strada Orientului. Clãdirea
pãstreazã elemente specifice din
arhitectura civilã turceascã, cu
streaºina mult prelungitã (saceac),
construitã din lemn ºi prevãzutã cu un
gen special de îmbinãri. Casa dateazã
de la începutul sec. XIX.

Biserica bulgarã
« Înãlþarea Domnului »

Construcþia bisericii, realizatã pe un teren
donat de Hagi Varvara Veleva în anul 1868,
începe în acelaºi an, 1868, la puþin timp dupã
definitivarea amplelor lucrãri de plantare cu
arbori a B-dului Alexandru Ioan Cuza
(denumit în epoca Glasis-ului), lucrãri
desfãºurate între anii 1865 ºi 1867, în bunã
parte ca una din primele expresii, ca unul

din primele efecte ale Regulamentului de
urbanism întocmit de arhitectul oraºului de
la acea vreme, Dumitru Poenaru, Regulament
aprobat ºi intrat în vigoare în anul 1864. Prin
calitatea concepþiei arhitecturale ºi a
complexei sale funcþionalitãþi spaþial-urbane,
clãdirea reprezintã un document istoric de
referinþã în raport cu perioada de maximã
înflorire a oraºului, mai ales dacã luãm în
considerare faptul cã, în aceeaºi perioadã,
1868-1882, alãturi de alte construcþii
reprezentative cu diverse destinaþii, în
diferite stadii de realizare constructivã erau
o serie de remarcabile clãdiri, cu destinaþie
religioasã, adevãrate repere ecleziale ale
oraºului, precum: Biserica Greacã
Bunavestire, Biserica Sf. Apostoli Petru
ºi Pavel ºi Sf. Cuvioasa Parascheva,
Biserica Armeneascã s.a. Fãrã pretenþia
epuizãrii virtuþilor sale de ordin patrimonial,
prin toate cele anterior evidenþiate, ca ºi prin
calitatea ei de parte integrantã semnificativã
a Ansamblului Centrului Istoric Brãila,
biserica Înãlþarea Domnului, ce poate fi
consideratã o bazilicã cu turlã ºi douã
turnuri, reprezintã o prezenþã arhitecturalã,
urbanisticã ºi istoricã remarcabilã în peisajul
cultural al oraºului, o componentã structuralã
cu ample ºi profunde valenþe simbolice a
semnificativei personalitãþi culturale a
oraºului ºi un document al multiculturalitãþii
sale europene.

Casa Memorialã Panait Istrati

A fost deschisã cu prilejul
centenarului
naºterii
scriitorului Panait Istrati
(1884  1935). Aceasta se
aflã într-o clãdire construitã
la sfârºitul secolului al
XIX-lea, cu destinaþie
administrativã
(Casa
Grãdinarului). Expoziþia
prezintã publicului manuscrise, obiecte personale,
piese de mobilier, cãrþi cu
autograf, ediþii rare, ediþii
princeps,
fotografiidocument, obiecte care au
fost cumpãrate, în cea mai
mare parte, de la ultima
soþie a scriitorului Panait
Istrati, Margareta Istrati.

Casa General Moise Groza. Moise Groza s-a nãscut la 2 februarie 1844,
în comuna Obreja, judeþul Caraº-Severin, ajungând ofiþer în armata austro-ungarã. În anul
1873, i s-a încredinþat misiunea de stabilire a liniei de frontierã între Imperiu ºi România.
Datoritã priceperii sale topografice, a fost trimis sã stabileascã linia de frontierã în Munþii
Siriului ºi acolo s-a întâlnit cu ministrul de rãzboi al României, generalul Florescu. În Munþii
Siriului, generalul Florescu i-a propus sã treacã în armata românã, iar acesta a acceptat cu
bucurie, din dorinþa de a fi alãturi de fraþi. În armata românã, generalul Moise Groza a fost de
o probitate ºi o corectitudine rar întâlnite. Cu grad de cãpitan ºi maior, luptã în Rãzboiul de
Independenþã, fiindu-i apreciate faptele de vitejie. Datoritã lui s-a descoperit cã la Griviþa nu
era o singurã redutã, cum apãrea pe hãrþi, ci douã. Dupã rãzboi, a ocupat mai multe funcþii în
armata românã, ajungând pânã la gradul de general. A fost preºedintele Societãþii Românilor
de peste Munþi. Cunoscând bine limba germanã, el a fost acceptat ºi la curtea lui Carol I ºi a lui
Ferdinand, ca ºi consilier militar. A decedat, la 9 aprilie 1919, la Brãila.
Biserica Buna Vestire. În
anul 1863, Comunitatea elenã din Brãila îºi
propune construirea unei biserici în care slujba
sã se oficieze în limba greacã, pentru cetãþenii
greci ai Brãilei ºi pentru echipajele celor câteva
sute de corãbii greceºti ce soseau anual în port.
Dupã primirea autorizaþiei, cerutã în acest scop
domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în
8 septembrie 1863, s-a pus piatra de temelie a
bisericii. Planul bisericii este executat de
Avraam Ioanidis din Brussa. Tot el a
supravegheat lucrãrile de construcþie, fãcute în
mare parte cu meºteri italieni. Biserica are
formã de cruce cu douã turle. Stilul arhitectonic
dominant este cel bizantin, cu influenþe antice,
elene, gotice ºi renascentine. Construcþia a fost
terminatã în 1872. Pictura bisericii s-a fãcut în
trei etape: în 1872, Tãtãrescu a executat o parte
din picturã, continuatã, în 1901, de
Constantinos Livadas Liochis, ºi terminatã, în
1945-1946, de Belizarie.

