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Datoria de a cunoaºte limba românã
Conf. univ. dr. Valeriu MARINESCU
Decanul Facultãþii de Limba ºi Literatura Românã
Cultura lingvisticã este consideratã
o parte importantã a culturii generale
ºi, în consecinþã, nu ne putem socoti
culþi dacã facem greºeli de exprimare.
Odatã cu integrarea þãrii noastre în
Uniunea Europeanã, limba românã a
devenit limbã oficialã a Uniunii
Europene, iar României i-a revenit, aºa
cum se ºtie, în cadrul Comisiei
Europene, portofoliul pentru
multilingvism. Inclus în tratatele
europene, multilingvismul reflectã
diversitatea culturalã ºi lingvisticã din
spaþiul public european. La mijlocul
anului 2007, an când þara noastrã a
devenit membrã a Uniunii Europene,
a fost realizat un studiu, potrivit cãruia
70% dintre români considerau cã
integrarea în Uniunea Europeanã
constituie un lucru pozitiv ºi se
socoteau cetãþeni europeni. Totuºi,
aceastã integrare nu înseamnã, cum
greºit cred unii, renunþarea la
identitatea naþionalã, negarea spiritului
naþional.

Uniunea Europeanã, întemeiatã pe
principiile libertãþii, democraþiei,
drepturilor omului, respectã identitatea
naþionalã a statelor membre. Ea
promoveazã spiritul de toleranþã ºi
ideea de diversitate culturalã. De altfel,
în Strategia naþionalã de pregãtire a
aderãrii României la Uniunea
Europeanã, semnatã la Snagov la 21
iunie 1995, se preciza foarte clar cã
aderarea trebuie sã serveascã
promovãrii interesului naþional ºi
dezvoltãrii potenþialului economic ºi
patrimoniului cultural românesc,
devenind astfel un punct esenþial al
solidaritãþii naþionale. Cetãþenia
europeanã constã în posibilitatea datã
oricãrui individ care are cetãþenia unui
stat membru de a fi considerat cetãþean
al Uniunii Europene. Însã cetãþenia
europeanã completeazã cetãþenia
naþionalã ºi nu o înlocuieºte.
Încrederea în valorile româneºti a
caracterizat întotdeauna poporul
nostru. Din secolul al XIX-lea, Þãrile

Nichita

Se spune cã în copilãrie a fost frumos ca un înger cu pãrul
bãlai. ªi a învãþat limba îngereascã pe care a folosit-o toatã viaþa
lui. În anii maturitãþii, obiºnuia sã se numeascã în glumã antrenor
de îngeri, deoarece casa lui era înconjuratã în permanenþã de tineri
strãini aspiranþi la gloria scrisului. Plimbându-se printre oameni
ºi cãrþi, Nichita a înþeles cã omul este un accident al luminii ºi
cã mai marea densitate a luminii o poþi capta ºi emite prin cuvânt.
Întâlnirile lui Nichita cu îngerul au rãmas consemnate în cãrþi de
veºnicã recitire. Îngerul se uitã posomorât la mine. Eu aº fi
vrut sã fac din tine om, iar nu un înger. De ce mã
dezamãgeºti?

UNIVERSITATEA ÎN VIAÞA CETÃÞII
Conf. univ. dr.
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In zilele de 8-9 decembrie 2008 a avut
loc colocviul cu participare internaþionalã
Interfaþa între cercetare ºi noile
tehnologii pentru managementul
informaþiilor specializate. Colocviul,
desfãºurat în Sala de Consiliu a
Universitãþii Spiru Haret, se înscrie în
seria manifestãrilor organizate de Centrul
de cercetare al Facultãþii de Arhitecturã
din cadrul Universitãþii, având ca scop
stimularea schimburilor de opinii dintre
cadrele universitare, specialiºti ºi
cercetãtori din diferitele domenii conexe.
Colocviul a fost consacrat lansãrii a
douã proiecte de anvergurã cu caracter
interdisciplinar:
 Valorificarea ºi managementul
patrimoniului construit în context
intercultural PATRIVAL  proiect
derulat în cadrul Programului Naþional
de Cercetare al Ministerului Educaþiei
ºi Cercetãrii PNDII, de cãtre un
consorþiu format din CDCAS (Centrul
de cercetare, documentare pentru
arhitecturã, construcþii ºi amenajarea
teritoriului), Institutul Naþional de
Cercetare-Dezvoltare Urbanproiect,
Biblioteca Naþionalã a României,
Universitatea Bucureºti, Academia de

Studii Economice ºi  nu în ultimul rând
 cadre didactice, specialiºti în domeniu
din cadrul facultãþii de Arhitecturã a
Universitãþii Spiru Haret.
Proiectul propune valorificarea ºi
gestionarea patrimoniului construit
printr-un sistem unitar de cunoaºtere, bazat
pe o infrastructurã modernã IT, în scop
educaþional, ºtiinþific ºi cultural. Tema
rãspunde provocãrii europene de extindere
a serviciilor ºi fundamentarea deciziilor
prin utilizarea mijloacelor electronice, în
vederea întãririi coeziunii teritoriale ºi a
dialogului intercultural la nivel naþional.
Comunicãrile prezentate de
participanþi ºi discuþiile care au urmat
au evidenþiat caracterul interdisciplinar
al proiectului, cantitatea însemnatã de
informaþii pe care specialiºtii
participanþi la proiect le vor valorifica
în cadrul proiectului. Au fost, de
asemenea, clarificate o serie de aspecte
importante ale demersului ce va fi
abordat în desfãºurarea lucrãrii.
 Bucureºti 550  trecut ºi viitor:
perspectivele unei metropole
europene, proiect iniþiat de Facultatea
de Arhitecturã a Universitãþii Spiru
Haret, este ocazionat de marcarea, în
2009, a 550 ani de atestare documentarã
a existenþei oraºului Bucureºti. Proiectul
are ca obiectiv iniþierea unei serii de
evenimente ºtiinþifice ºi culturale

TINERII DIN ROMÂNIA  VALORI ªI COMPORTAMENTE
DIN SFERA CULTURII POLITICE

Componentele
valorice,
atitudinale ºi comportamentale ale
proceselor de participare civicã ºi
politicã au o relevanþã substanþialã
pentru traiectoriile politice ºi
economice ale societãþilor moderne,
în general, ºi ale celor cu experienþã
democraticã recentã, în special.
Aceastã concluzie sinteticã a unor
cercetãri comparative extensive
întreprinse în societãþi foarte diferite,
legitimeazã interesul deosebit,
manifestat ºi în România ultimului
deceniu, faþã de cercetarea participãrii politice ºi civice ºi a suportului
cultural al acestora.

Perspectiva teoreticometodologicã
Studiul realizat în perioada
aprilie-iunie 2007 vizeazã tinerii din
România ºi îºi propune sã descrie
principalele dimensiuni circumscrise
de procesul participãrii civice ºi
politice a acestora, utilizând o

(Continuare în pag. 2)
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Prof. univ. dr. Ioan GÂF-DEAC,
prorector al Universitãþii Spiru Haret

Lector univ. dr.
Ancuþa PLÃEªU

Române încep sã se sincronizeze cu
lumea occidentalã, ceea ce însã nu a
presupus renunþarea la spiritul naþional,
la identitatea naþionalã. Iatã, în acest
sens, ce afirmã Mihail Kogãlniceanu
în romanul Tainele inimii: Niciodatã
n-am fost contrar ideilor civilizaþiei
strãine. Dimpotrivã, am fost ºi sunt de
idee cã în secolul al XIX-lea, nu este
iertat niciunei naþii de a se închide
înaintea înrâuririlor timpului, de a se
mãrgini în ce are, fãrã a se împrumuta
ºi de la strãini. Românii, prin poziþia
geograficã, politicã, moralã ºi
etnograficã, sunt datori mai mult decât
oriºicare altã naþie de a nu rãmânea
strãini la tot ce face gloria ºi puterea
secolului. Noi, însã, în pretenþia de a
ne civiliza, am lepãdat tot ce era bun
pãmântesc ºi n-am pãstrat decât ura a
tot ce este pãmântesc. Am împrumutat
de la strãini numai superficialitãþi,
haina dinafarã, litera, iar nu spiritul,
sau, spre a vorbi dupã stilul vechi,
slova, iar nu duhul. Prin aceasta, am
rupt cu trecutul nostru ºi nu avem nimic
pregãtit pentru viitor.

metodologie multiplã atât sub raport
calitativ, cât ºi cantitativ.
Abordarea calitativã a avut scopul
de a surprinde aspectele latente, de
motivaþie, pentru o analizã validã a
elementelor de suport ºi de rezistenþã,
la nivel individual ºi social, în procesul
participãrii. Punerea în relaþie a datelor
obþinute pe aceastã cale cu datele
cantitative oferite de sondajele de
opinie, a permis analiza complexã a
fenomenului participãrii tinerilor ºi
conturarea oportunitãþilor ºi a factorilor
de risc din perspectiva configurãrii
unor direcþii ale politicilor publice în
domeniul participãrii civice ºi politice
a tinerilor.
Populaþia þintã a cercetãrii au
constituit-o tinerii neinstituþionalizaþi,
cu vârste cuprinse între 15 ºi 35 de ani,
din România.
Indicatorii luaþi în considerare pentru
a mãsura participarea civicã se
structureazã pe mai multe planuri: pe de
o parte, planul individual ºi cel social, pe
de altã parte, planul subiectiv/atitudinal/
valoric (acoperit în analizã de indicatorii:
încredere, interes, competenþã civicã,
disponibilitate de implicare, motivaþie de
implicare/neimplicare, grad de informare

privind problemele publice ºi ONG-urile)
ºi planul acþional/obiectiv (reprezentat
prin indicatorii: apartenenþã la organizaþii
neguvernamentale, activism comunitar,
activism electoral, participare politicã
informalã).
Planul subiectiv configureazã
explicaþii din zona motivaþiei
indivizilor pentru participarea efectivã
descrisã de planul acþional.
În afara motivaþiei subiective, însã,
existã caracteristici ale structurii
sociale de care depinde, în mod
fundamental, modul în care oamenii se
raporteazã unii la ceilalþi ºi participã
la procesele sociale. Constrângerile
provocate de insecuritatea mediului
social ºi economic, invocate frecvent
de tineri ca motive de neparticipare,
lipsa unui cadru instituþional, care sã
faciliteze integrarea ºi participarea,
informarea deficitarã privind reþeaua de
organizaþii ºi mecanismele de
participare la activitãþile acestora, se
constituie în factori care configureazã
explicaþii de naturã structuralã ºi
obiectivã pentru participarea scãzutã a
tinerilor din România.

(Continuare în pag. 6)

prilejuite de aceastã aniversare, cu
antrenarea mai multor facultãþi din cadrul
Universitãþii Spiru Haret  facultãþile de
istorie, sociologie, litere, teatru, muzicã,
precum ºi a Bibliotecii Naþionale a
României, a Muzeului de Istorie a
Municipiului Bucureºti ºi, nu în ultimul
rând, a Primãriei Capitalei.
Prezentãrile ºi discuþiile au
demonstrat interesul viu suscitat de acest
proiect, disponibilitatea unui mare numãr
de specialiºti de a-ºi aduce contribuþia
la desfãºurarea sa. Au fost, de asemenea,
avansate o serie de propuneri concrete
care sã completeze imaginea evoluþiei
Bucureºtilor de-a lungul secolelor ºi sã
proiecteze imaginea sa viitoare, aºa cum
rezultã din planurile urbanistice ºi
proiectele specialiºtilor.
Colocviul s-a desfãºurat în corelare cu
cea de a 14-a Reuniune Anualã
Internaþionalã a conducerii ICONDA
Bibliographic Board, care reuneºte
specialiºti din 6 þãri europene (Germania,
Franþa, Slovenia, Marea Britanie ºi
România). Specialiºtii prezenþi la
Bucureºti au putut lua cunoºtinþã de
preocupãrile specialiºtilor români în
furnizarea ºi utilizarea informaþiilor
specializate în domeniile construcþii,
arhitecturã ºi urbanism ºi a avut loc un
schimb util de informaþii privind
posibilitãþile de cooperare internaþionalã
în aceste domenii specifice.
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PROGRAMELE DE MASTERAT  CALEA SPRE EXCELENÞÃ
Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice
SPECIALIªTI CU PREGÃTIRE SUPERIOARÃ, UNIVERSITARÃ
Prof. univ. dr. Mircea Itu,decan
Obiectivul principal al programelor
este de a pregãti specialiºti capabili sã
rãspundã cerinþelor actuale ºi de
perspectivã, care sã aibã atât cunoºtinþe
teoretice de bazã, cât ºi deprinderi
practice. Toate competenþele ºi
aptitudinile avute în vedere sunt obþinute
în cadrul cursurilor, lucrãrilor practice
ºi activitãþilor de cercetare prevãzute în
programele analitice.
Facultatea de Jurnalism, Comunicare
ºi Relaþii Publice ºi-a asumat misiunea
de a forma specialiºti cu pregãtire
superioarã, universitarã, în domeniul
ªtiinþelor comunicãrii, relaþiilor publice
ºi publicitãþii, în concordanþã cu
,,Clasificarea Internaþionalã tip a
profesiunilor a ,,Biroului Internaþional
al Muncii al Organizaþiei Internaþionale
a Muncii, organism de specialitate al
O.N.U., cu Clasificarea Ocupaþiilor din
România, cu noile exigenþe ale
reconstrucþiei societãþii româneºti
generate de tranziþia de la vechiul tip de
societate la noua societate, avansatã,
contemporanã.
Obiectivele programelor de
masterat vizeazã formarea de jurnaliºti
în diversele arii ale mass-media: presã
scrisã, radio, televiziune, de redactori la
reviste de specialitate, de profesori de
ºtiinþe socio-umane ºi ale comunicãrii în
învãþãmântul
universitar
sau
preuniversitar, precum ºi de cercetãtori
ºtiinþifici.

Mass-media ºi
comunicarea
Pe parcursul programului de
masterat, Mass-media ºi comunicarea
sunt studiate, urmãtoarele discipline:
semestrul I:
1. Modele stilistice ale presei
româneºti, conf. univ. dr. Valeriu
Râpeanu
2. Mass-media ºi comunicarea
politicã, prof. univ. dr. Pamfil Nichiþelea
3.Comunicare
interculturalã
europeanã, prof. univ. dr. Mircea Itu
4. Limbajul specific al jurnalismului
sportiv, prof. univ. dr. Lucian Chiºu
semestrul II:
1. Mari înfruntãri în presa
româneascã, conf. univ. dr. Valeriu
Râpeanu
2.
Comunicare
publicã
ºi
argumentare, conf. univ. dr. Aurel
Cazacu
3. Teorii ale comunicãrii, conf. univ.
dr. Sultana Craia

semestrul III:
1. Construirea mesajului în
jurnalismul de agenþie, prof. univ. dr.
Pamfil Nichiþelea
2. De la cultura elitelor la cultura de
masã, prof. univ. dr. Lucian Chiºu
3. Spaþiul public ºi comunicarea,
conf. univ. dr. Sultana Craia
semestrul IV:
1. Promovarea imaginii politice în
mass  media, prof. univ. dr. Pamfil
Nichiþelea
2. Valori estetice ºi etice în comunicarea mediaticã, lector univ. dr.
Loredana Boºca.

comunicarea ºi Relaþii Publice ºi
publicitate au fost elaborate þinându-se
seama de specificul acestei forme de
învãþãmânt, ºi anume nu atât de a
aprofunda conþinutul disciplinelor de
licenþã, cât de a asigura masteranzilor
posibilitatea unei cercetãri interdisciplinare, printr-un ansamblu de
probleme teoretice aflate în înterrelaþie.
Metoda de predare cea mai folositã o
reprezintã dezbaterea.
În consecinþã, programele analitice
ale masteratelor cuprind, pe lângã teme
vizate mai limitat în ciclul de licenþã, mai
ales teme noi aflate la graniþa unor
discipline studiate anterior, necesitând,

programe de învãþãmânt adecvate,
conform standardelor recomandate de
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi
Tineretului,
dar
urmãrindu-se
compatibilizarea exigenþelor Procesului
Bologna, cu planurile unor programe de
masterat de profil din cele mai
prestigioase universitãþi europene.
Cercetarea ºtiinþificã desfãºuratã de
personalul didactic al facultãþii a fost,
în mare mãsurã, strâns legatã de
nevoile procesului de învãþãmânt,
inclusiv ale ciclului de masterat. În
consecinþã, cadrele didactice, în special
cele cu sarcini de predare, au elaborat
douãzeci ºi cinci de manuale, cursuri,

Aptitudini ºi oportunitãþi
Masteranzii promovaþi primesc o
diplomã de studii de masterat însoþitã
de suplimentul la diplomã întocmit
conform reglementãrilor în vigoare. Ne

Relaþii publice ºi
publicitate
Cu aceleaºi obiective ca ºi în cazul
programului de masterat Mass-media ºi
comunicarea, în cadrul programului
Relaþii publice ºi publicitatea sunt
studiate disciplinele:
semestrul I:
1. Libertãþile publice ºi comunicarea,
conf. univ. dr. Sultana Craia
2. Comunicare intra ºi interculturalã,
prof. univ. dr. Ioan N. Roºca
3. Relaþiile publice, mass-media ºi
organizaþiile, lector univ. George
Lãzãroiu
4. Civilizaþie ºi mentalitãþi româneºti
în context european, lector univ. dr.
Graþiela Popescu
semestrul II:
1. Introducere în comunicarea
publicã, conf. univ. dr. Sultana Craia
2. Argumentare ºi retoricã în
comunicarea publicã, conf. univ. dr.
Aurel Cazacu
3. Polemica de presã, conf. univ. dr.
Valeriu Râpeanu
semestrul III:
1. Comunicarea mediaticã în
promovarea imaginii politice, prof. univ.
dr. Pamfil Nichiþelea
2. Campaniile de relaþii publice,
lector univ. dr. Corina Matei
semestrul IV:
1.
Discursul
publicitar
ºi
manipularea, lector univ. dr. Corina
Matei
2. Spaþiul public ºi comunicarea,
conf. univ. dr. Sultana Craia.
Planurile de învãþãmânt pentru
programele de masterat Mass-media ºi

astfel, cercetãri interdisciplinare. Aºadar,
programele analitice prevãd abordarea
din perspectivã interdisciplinarã
contemporanã a noilor teme privind
omul, cultura ºi societatea postmodernã.
Aceastã perspectivã favorizeazã
dezvoltarea gândirii comparative ºi
sintetizatoare a masteranzilor, inclusiv
pentru cercetare ºi creaþie spiritualã. Ele
þin seama de reconstrucþiile teoretice ºi
de stadiul actual al dezvoltãrii fiecãrei
discipline.
În concluzie, pentru organizarea
masteratelor au fost concepute planuri ºi

tratate, precum ºi alte materiale cu
caracter didactic, multe din ele fiind
tipãrite la Editura Fundaþiei România
de Mâine.
Totodatã, de la înfiinþarea facultãþii
ºi pânã în prezent, cadrele didactice ale
facultãþii au realizat cercetarea unor
teme de interes aparte pentru istoria
culturii ºi pentru ºtiinþele comunicãrii
din România.
În planurile de cercetare ale
Catedrei de Jurnalism, Comunicare ºi
Relaþii Publice pe anul universitar
2008-2009 ºi în cele de perspectivã au

Datoria de a cunoaºte limba românã
Pentru a ne lãmuri, se impune sã
apelãm la o lucrare normativã foarte
importantã, Dicþionarul ortografic,
ortoepic ºi morfologic al limbii
române. La apariþia ediþiei a doua a
Dicþionarului ortografic, ortoepic ºi
morfologic al limbii române, în anul
2005, preºedintele de atunci al
Academiei Române, acad. prof. univ.
dr. Eugen Simion, o definea în felul
urmãtor: o lucrare necesarã, aºteptatã
de marele public, o lucrare de interes
naþional, care va fi utilizatã de aici
înainte ca unica sursã pentru aplicarea
corectã a normelor academice în
domeniul ortografiei limbii române.
DOOM-ul nostru apare într-un moment
în care este mare nevoie de el.
Deºi avem asemenea lucrãri
normative, mulþi români fac astãzi
greºeli de scriere ºi de rostire. Una
dintre cauze trebuie cãutatã, paradoxal,
în anii de ºcoalã, unde, din cauza
formalismului didactic, predarea
regulilor ortografice ºi ortoepice are,
de multe ori, un caracter predominant
teoretic, în dauna aplicaþiilor, a
practicii. Pe de altã parte, românii
greºesc ºi sub influenþa mijloacelor de
comunicare în masã (revistele, ziarele,
chiar televiziunea), unde, din pãcate,
de multe ori normele ortografice ºi
ortoepice sunt încãlcate.
Postul de televiziune România de
Mâine- Educaþional  post naþional,
universitar ºi cultural  îºi invitã, în
fiecare sãptãmânã, telespectatorii sã îºi
perfecþioneze exprimarea, pentru cã,
aºa cum spunea marele poet Mihai
Eminescu, limba românã este dovada
culturii omului. Tot Eminescu afirma
cã limba ºi legile ei dezvoltã cugetarea.
Acest post propune cursuri de limba
românã, þinute de prestigioºi profesori
de la Universitatea Spiru Haret,
difuzeazã dezbateri pe tema respectãrii
normelor limbii literare, la care sunt

(COM)*1241; specialiºti în ºtiinþe
economice, sociale ºi umaniste  ISCO
88 (COM)*1244; conducãtori în
servicii de publicitate ºi relaþii publice
 ISCO 88(COM)*1234; scriitori,
ziariºti ºi asimilaþi  ISCO 88
(COM)*2451; specialiºti în relaþii
publice  ISCO 88 (COM)*2447. Vom
elabora o bazã de date cu încadrarea lor
în muncã, dupã încheierea masteratului,
precum ºi o situaþie statisticã.
O parte dintre cei care vor urma
programul de masterat îºi vor perfecþiona
pregãtirea ºi se vor înscrie ºi la doctorat,
unde ar putea sã dezvolte tema de la
lucrarea de disertaþie elaboratã la
masterat. Sub aspectul competenþelor,
masteranzii îºi vor însuºi idei ºi teorii
noi cu privire la comunicarea de masã.
De asemenea, îºi vor acumula noi
cunoºtinþe privind comunicarea
mediaticã. În ceea ce priveºte formarea
abilitãþilor, ne propunem sã cultivãm
însuºirea ºi practicarea metodelor ºi
tehnicilor moderne de comunicare.
Totodatã, vom încuraja cultivarea
deprinderilor de a lucra cu oamenii ºi cu
mijloacele mediatice.

Condiþii de admitere

(Urmare din pag 1)

Din pãcate, aceastã situaþie se
întâlneºte ºi astãzi, în secolul al XXI-lea.
În limba românã actualã, se constatã
mode (sã sperãm trecãtoare), se
desprind unele tendinþe, precum
folosirea abuzivã a neologismelor luate
mai ales din englezã. Pe de altã parte,
existã, în vremea de acum, o serie de
voci care se ridicã împotriva unor mari
scriitori precum Eminescu, Arghezi sau
Sadoveanu, pe motiv cã ei ne leagã
prea mult de tradiþie ºi împiedicã
integrarea culturii noastre în Europa.
În comunicarea intitulatã A fi
european ºi susþinutã, în anul 2002, la
ªcoala de varã Cetãþenie naþionalã 
cetãþenie europeanã, acad. Eugen
Simion, preºedintele de atunci al
Academiei Române, fãcea urmãtoarea
afirmaþie: Credinþa mea cea mai
sincerã este cã Europa nu reprezintã o
fermã în care trebuie sã lucrãm toþi;
este o stare de spirit, este o sumã de
valori morale, spirituale ºi
democratice. Europa înseamnã
libertatea de expresie, respect lucid (nu
fanatic) faþã de tradiþiile fiecãrei
culturi, înseamnã ºanse pentru toþi faþã
de propria culturã ºi faþã de bunul
comun care este cultura europeanã.
Iatã de ce noi, cetãþeni ai Uniunii
Europene, trebuie sã ne simþim, înainte
de toate, cetãþeni români. În aceastã
calitate, avem datoria sã ne cunoaºtem
cât mai bine limba naþionalã, sã o
vorbim corect, sã o apãrãm de abuzuri,
sã nu o trãdãm.
A cunoaºte bine limba românã este,
aºadar, o datorie patrioticã ºi înseamnã,
pe de o parte, sã ne exprimãm corect,
iar, pe de altã parte, sã avem un
vocabular cât mai bogat, cât mai variat,
oglindind cunoºtinþele pe care le-am
acumulat în diverse domenii de
activitate. De multe ori, avem îndoieli
în privinþa modului în care un cuvânt
trebuie scris sau trebuie pronunþat.

fost incluse ºi teme cu caracter
interdisciplinar prevãzute special
pentru programul de masterat ºi
concordante cu tematica unor
discipline ale masteratului.
Aºadar, activitatea de cercetare
ºtiinþificã îi antreneazã ºi pe
masteranzi, ca ºi pe studenþii cei mai
valoroºi.

invitaþi specialiºti, lingviºti ºi, mai ales,
transmite emisiunile Vorbiþi, scrieþi
româneºte! ºi Universul cuvintelor,
emisiuni care abordeazã cu precãdere
probleme de gramaticã normativã ºi de
vocabular, în condiþiile în care limba
folositã astãzi la radio, la televiziune
ºi în presa scrisã este, de cele mai multe
ori, urâþitã, ca sã îl citãm din nou pe
acad. prof. univ. dr. Eugen Simion.
Nu o datã, am auzit reporteri,
prezentatori de emisiuni, moderatori
fãcând greºeli de exprimare. Nu o datã,
citind un ziar sau o revistã, am
descoperit greºeli de scriere, de
morfologie, de sintaxã, de vocabular,
de punctuaþie. Astãzi, presa, radioul ºi
mai ales televiziunea ocupã primul loc
în informarea celor mai largi categorii
ale publicului ºi, tocmai de aceea, nu
putem admite ca un redactor, un
realizator, un comentator sau un
prezentator sã facã greºeli de
exprimare.
Într-o serie de emisiuni Vorbiþi,
scrieþi româneºte!, aºa cum, probabil,
îºi amintesc telespectatorii noºtri fideli,
am prezentat asemenea greºeli, fãrã sã
intenþionãm sã stricãm imaginea cuiva,
fãrã sã intenþionãm sã compromitem pe
cineva. Dorinþa noastrã era ca, odatã
semnalate, respectivele greºeli sã nu se
repete. Din pãcate, nu a fost aºa. Se
greºeºte în continuare, ºi încã foarte
mult, în mass-media din România. A
greºi este omenesc, însã a persevera în
greºealã este rãu.
Iatã câteva exemple de asemenea
greºeli: Mâine se vor înregistra
doisprezece grade (în loc de
douãsprezece grade); principalele
prioritãþi politice ale viitorului guvern
sunt  (principalele prioritãþi
reprezintã un pleonasm); RADET
cere sã se refacã calculele (iatã aici o
cacofonie); lucrãrile de construire ale
Catedralei Mântuirii Neamului (în loc

de lucrãrile de construire a Catedralei
Mântuirii Neamului  vorbim despre
construirea catedralei, nu despre
lucrãrile ei); valoarea câºtigului cel
mare de la loto (în loc de valoarea
câºtigului celui mare). Iatã ºi câteva
cuvinte deformate: sãlbatec (în loc
de sãlbatic), ostateci (în loc de
ostatici), vame în loc de vãmi ºi
exemplele pot continua mult ºi bine.
De asemenea, sunt supãrãtoare
pronunþãrile regionale ºi populare, ca
ºi deformãrile numelor proprii.
Încheiem acest articol prin a
propune tuturor cititorilor sãptãmânalului Opinia naþionalã un
exerciþiu care sã îi ajute sã vorbeascã
ºi sã scrie româneºte cât mai bine. Este
vorba despre un text care conþine
diferite tipuri de greºeli, text care
trebuie rescris, corectând toate
greºelile, indiferent de natura lor:

Verdictul marei majoritãþi a
alegãtorilor a fost cã nici unul
din principalii protagoniºti nu
au dreptate. Nici mijloacele
mas-media, prin interacþiunile
lor reciproce, nu ºi-au adus
aportul la soluþionarea
problemei. Este inadmis ca
candidaþii sã nu aibe
rãspunderea care le-a ceruto
preºedintele. Dealtfel, presa a
prevãzut dinainte eºecul
amândorora.
Într-un numãr viitor, vom publica
rãspunsul corect.
Pânã atunci, însufleþiþi de marea
sãrbãtoare româneascã de la 1
Decembrie, sã ne amintim vorbele lui Ion
Luca Caragiale: Trãiascã frumoasa ºi
cumintea limbã româneascã! Fie în veci
pãstratã cu sfinþenie aceastã scumpã carte
de boierie a unui neam, cãlit în focul
atâtor încercãri de pierzanie!.

preocupãm ca masteranzii sã se
încadreze în piaþa muncii în profesiile
corespunzând unor clasificãri la nivel
european (conform COR 2007,
respectiv clasificarea ocupaþiilor din
România), dupã cum urmeazã:
subgrupa majorã 123  profesori în
învãþãmântul superior, secundar ºi
asimilaþi, precum ºi alþi specialiºti cu
ocupaþii intelectuale ºi ºtiinþifice 
ISCO 88 (COM)*123; subgrupa majorã
124  specialiºti cu funcþii
administrative, activând în domeniul
publicitar ºi altele  ISCO 88

Admiterea se desfãºoarã sub forma
unui concurs organizat de Facultatea de
Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice.
Astfel, are loc un interviu, prin care se
analizeazã disponibilitatea candidatului
pentru programul de masterat la care
opteazã. Candidaþii susþin un test de
evaluare a cunoºtinþelor necesare aplicãrii
la un astfel de program. Disciplinele sunt
anunþate candidaþilor prin ghidul pus la
dispoziþia acestora.
Dosarul de concurs trebuie sã conþinã
o copie legalizatã dupã diploma de
licenþã, foaia matricolã, actul de
identitate, un CV, o scrisoare de motivaþie,
precum si acte doveditoare ale aptitudinii,
din punct de vedere medical.
Candidaþii trebuie sa aibã cunoºtinþe
solide de comunicare ºi de culturã,
comunicare în mass-media, istoria presei
româneºti, teoria comunicãrii, tehnici de
comunicare, comunicare interculturalã,
jurnalism de agenþie, limbajul jurnalistic
contemporan ºi metodologia cercetãrii.
Candidaþii declaraþi admiºi vor încheia
un contract individual cu Universitatea
Spiru Haret.
Evaluarea se va face pe bazã de
referate scrise la fiecare materie,
încurajându-se cercetarea ºtiinþificã
individualã. Absolvirea masteratului se
obþine printr-o lucrare de disertaþie
susþinutã în faþa comisiei la finele celor
patru semestre de masterat de tip Bologna.

CENTRELE ID SUNT UN AREAL
DE EXCELENÞÃ ACADEMICÃ
 Se apropie sesiunea de examene pentru studenþii de
la Învãþãmântul la Distanþã ºi Frecvenþã Redusã
 Universitatea Spiru Haret face toate eforturile pentru
buna desfãºurare a examenelor
 Iarna nu ne va surprinde
În data de 10 decembrie 2008,
orele 10.00, a avut loc tele-întâlnirea
de lucru, prin Internet, a tuturor
directorilor Centrelor ID din þarã
ai Universitãþii Spiru Haret,
respectiv a tuturor preºedinþilor
sucursalelor judeþene ale Societãþii
Naþionale Spiru Haret pentru
Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã.
S-a dialogat despre activitãþile
curente aferente studenþilor ID ºi FR
din Centrele ID, privind punerea în
practicã a Precizãrilor nr. 1509/
15.11.2008 referitoare la pregãtirea
Sesiunii de examene de iarnã,
aprobate de Preºedintele ºi Rectorul
Universitãþii Spiru Haret.
În cadrul fiecãrui punct al Ordinii
de zi, prorectorul Universitãþii Spiru
Haret, prof. univ. dr. Ioan Gâf-Deac,
a fãcut precizãri, iar directorii
Centrelor ID din þarã au venit cu
solicitãri, propuneri ºi au prezentat
problemele cu care se confruntã.
Punctul cel mai dezbãtut l-a
constituit Sesiunea de iarnã 20082009. Directorilor Centrelor ID li s-a
cerut în mod expres sã afiºeze în loc
vizibil orarul de funcþionare al fiecãrui
centru, precum ºi modalitãþile de
contact (e-mail, telefon, fax), sã
asigure spaþii de aºteptare pentru
studenþi, sã plaseze indicatoare de
acces, sã marcheze corespunzãtor
sãlile de examen, sã afiºeze programele
TvRM Educaþional, TvRM Cultural, sã
punã la dispoziþia studenþilor revista
Opinia naþionalã, sã asigure protecþia
împotriva incendiilor ºi sã asigure
cãile de evacuare, sã se încerce

amenajarea unor spaþii de prim-ajutor,
respectiv asigurarea unor spaþii de
parcare. S-a subliniat ºi faptul cã nu
se percep taxe suplimentare pentru
susþinerea examenelor ºi cã este
interzis orice fel de protocol în
perioada premergãtoare, în timpul ºi
dupã sesiunea de examene.
Þinând seama de specificul lunilor
de iarnã a fost solicitat tuturor
Centrelor teritoriale sã asigure soluþii
de deszãpezire pentru cãile de acces
ºi s-a subliniat faptul cã
reprogramãrile, care ar putea interveni
datoritã condiþiilor atmosferice, sã fie
solicitate în scris, prin e-mail sau fax,
cãtre Decanate.
Deoarece pentru Universitatea
Spiru Haret fiecare persoanã
conteazã, Centrele teritoriale au fost
solicitate în mod special sã asigure
condiþiile necesare susþinerii
examenelor ºi pentru studenþii cu
dizabilitãþi, aceasta pe lângã
promptitudinea, solicitudinea ºi
comportamentul ireproºabil pe care
trebuie sã îl arate tuturor studenþilor.
De asemenea, s-a subliniat faptul
cã toate sãlile în care se vor organiza
examene vor fi monitorizate audio ºi
video, pentru a se asigura o stricteþe a
desfãºurãrii verificãrilor programate.
Aceasta este de altfel ºi o modalitate
de a fi în contact permanent cu
Departamentul IT, în cazul în care apar
probleme tehnice (de conectare în
platforma Blackboard a studenþilor, de
nefuncþionare a bazei materiale etc.).
Gabriela SÂRBU
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi rãspund:
de la Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale
Prof. univ. dr. Manuela EPURE, prorector al Universitãþii Spiru Haret
Metode ºi tehnici utilizate în cercetãrile de marketing online
Student: Care sunt metodele ºi tehnicile
utilizate în cercetãrile de marketing online?
Profesor: Cercetãrile de marketing
online au revoluþionat cercetarea, furnizând
oportunitãþi, dar ºi provocãri cercetãtorilor
ºi beneficiarilor rezultatelor cercetãrilor.
Ca aspect pozitiv, dezvoltarea tehnologiei
online a dat posibilitatea cercetãtorilor de a
oferi clienþilor o metodã rapidã ºi ieftinã de a
cunoaºte audienþa þintã. Cercetãrile online ca
parte a studierii pieþei s-au dezvoltat rapid, o
mare varietate de instrumente IT sunt acum
disponibile ºi mult mai uºor de utilizat.
De altfel, potenþialul pentru rapiditate ºi
costuri scãzute al cercetãrilor de piaþã online
le face sã fie cea mai atractivã metodã de a
intervieva un eºantion mare de oameni, însã
trebuie avut grijã: a te baza prea mult pe Internet
înseamnã a pierde contactul uman, ceea ce nu
trebuie sã se întâmple într-o afacere.
În cercetãrile online, mai mult decât în
oricare altã metodã, este nevoie de creativitate.
Sondajele prin Internet reprezintã una dintre cele
mai provocatoare tehnici noi ce a fost introdusã
în cercetarea pieþei în ultimele decenii.
Student: Ar fi instructiv sã aflãm ce
presupun cercetãrile de marketing online?
Profesor: Studierea pieþei reprezintã o
activitate importantã pentru orice organizaþie
care este preocupatã sã gãseascã oportunitãþi
ºi, mai ales, pentru micile companii care
urmãresc sã îºi dezvolte afacerea. Pornind de
la gãsirea unei niºe de piaþã, pentru a rãspunde
mai bine nevoilor clienþilor ºi a creºte gradul
lor de satisfacþie, pânã la a reuºi o planificare
eficientã a unei campanii promoþionale,
cercetarea poate asigura informaþii despre
piaþã vitale pentru a încuraja succesul, pentru
a spori competitivitatea ºi a maximiza profitul.
Richard Windle, purtãtor de cuvânt al
Marketing Research Society, spunea:
Cercetarea pe Internet oferã multe
oportunitãþi, dintre care cele mai multe sunt
încã neexplorate. Pentru companii a venit
momentul sã ia în considerare posibilitatea
realizãrii de anchete selective online cu atât
mai mult cu cât este un domeniu cu real
potenþial de creºtere în viitor. De altfel, este
esenþial ca acest potenþial semnificativ sã
înceapã sã fie valorificat corespunzãtor.
Din dorinþa de a promova cercetãrile de
marketing online, practicienii au fost interesaþi
de prezentarea principalelor avantaje ale unui
asemenea gen de demers, acestea fiind:
 un numãr mare de respondenþi pot fi
contactaþi ºi intervievaþi printr-un singur contact;
 barierele internaþionale nu mai
reprezintã un impediment  pot fi realizate
cercetãri la nivel mondial doar printr-un
simplu click;
 reprezintã un mod necostisitor de a
conduce proiecte de cercetare de mare
amploare  este posibilã obþinerea de mii de
rãspunsuri doar pentru un preþ de nimic;
 se pot organiza panele de respondenþi,
cele mai multe cercetãri presupun accesul la
panele care au un acces simplu, conþin
respondenþi de încredere, care rãspund
imediat online la chestionarele primite;

 permite o rapidã procesare a
rãspunsurilor  dureazã câteva zile pentru a
administra un chestionar ºi, în acelaºi timp,
pentru a prelucra rezultatele.
Pentru orice afacere, care impune o privire
de ansamblu asupra unei largi categorii de
populaþie, cãreia i se adreseazã, nu încape
nicio îndoialã cã o astfel de cercetare online
aduce un real beneficiu.
Totuºi, ca oricare altã formã de cercetare
a pieþei, ºi în acest caz, al cercetãrii online,
se impun respectate anumite reguli de bazã.
Acestea sunt:
a) cercetãtorul trebuie sã fie informat
asupra aspectelor esenþiale pe care ambele
pãrþi implicate (cercetãtor ºi beneficiar)
înþeleg sã le obþinã pentru a evita apariþia
confuziilor sau dezamãgirilor ulterioare;
b) concentrarea pe aspectele cu adevãrat
importante. Este mai util sã obþii informaþiile
rapid sau sã beneficiezi de informaþii
detaliate despre subiectul abordat? A
rãspunde la întrebare înseamnã, de fapt, sã
decizi ce este cu adevãrat important la
momentul demersului de cercetare respectiv;
c) certitudinea cã cercetãtorul dispune de
toate resursele necesare pentru a intervieva un
eºantion reprezentativ, care este esenþial în
obþinerea de rezultate cu un grad de acurateþe
ridicat. Totuºi, existã ºi temerea cã cercetãrile
prin Internet pot provoca o dezamãgire
importantã din partea respondenþilor. Pentru a
reduce un astfel de inconvenient se preferã
organizarea unor panele de respondenþi prestructurate, ce pot fi anterior verificate,
controlate, ºi care au realizat rãspunsuri
satisfãcãtoare în cercetãri de acelaºi tip.
Student: Existã ºi anumite limite ale
cercetãrii online faþã de metodele ºi tehnicile
tradiþionale de cercetare. Care ar fi acestea?
Profesor: În ciuda avantajelor evidente,
cercetãrile online nu trebuie privite ca un
înlocuitor universal al cercetãrilor tradiþionale.
Cercetarea online are limitele sale ce trebuie
cunoscute ºi evaluate pentru a fi în mãsurã sã
decidem dacã este mai avantajos un astfel de
demers sau trebuie sã ne orientãm cãtre
metodele ºi tehnicile tradiþionale de cercetare.
Aceste limite sunt:
a) când beneficiarul anchetei întreabã
direct respondentul, când el însuºi formuleazã
întrebãrile fãrã a mai apela la specialiºtii în
cercetãrile de marketing existã riscul de a fi
compromisã obiectivitatea intervievãrii ºi
chiar imparþialitatea interpretãrii rezultatelor;
b) Internetul este, totuºi, un mediu limitat
din care sã poþi extrage un eºantion cu adevãrat
reprezentativ. Cercetãrile online pot þinti doar
utilizatorii de Internet, ºi, mai ales, acei utilizatori
de Internet care sunt pregãtiþi ºi sunt dispuºi sã
rãspundã întrebãrilor din chestionar, ceea ce nu
reprezintã decât un procentaj foarte scãzut, de
exemplu, în þãrile în curs de dezvoltare;
c) datoritã evoluþiei rapide a Internetului
ºi, mai cu seamã, datoritã potenþialului în
creºtere al cercetãrii pieþei online este necesarã
o reglementare a acestor practici, ceea ce nu
este posibil acum, cu toate cã anumite
organizaþii naþionale ºi internaþionale fac
eforturi serioase în acest sens.

În ciuda limitelor evidente, cercetãrile
online deþin un rol important în aceastã lume a
afacerilor rapide. Dacã o companie opteazã,
pentru cercetare online, atunci specialiºtii
trebuie sã desfãºoare cu acelaºi grad de
responsabilitate un astfel de proiect, ca ºi cum
ar fi un proiect derulat prin metode ºi tehnici
tradiþionale. De exemplu, interfaþa pe care o
vede respondentul trebuie creatã cu atenþia
cuvenitã din punct de vedere al tehnologiilor
de care dispun respondenþii, întrebãrile trebuie
planificate ºi redactate cu meticulozitate pentru
a preveni neînþelegerile ºi o grijã deosebitã se
impune a fi acordatã determinãrii audienþei
þintã, cãreia îi va fi transmis chestionarul.
O simplã trecere în revistã a furnizorilor
de servicii de natura cercetãrilor de piaþã
online scoate în evidenþã anumite preocupãri
distincte, cum ar fi:
 toþi furnizorii descriu cu multã grijã
natura serviciilor oferite, mai cu seamã cã
eventualii clienþi pot sã nu fie suficient
informaþi asupra problemei în cauzã;
 oferta include, în majoritatea cazurilor,
cercetãri cantitative ºi mai puþin cercetãri
calitative care necesitã asigurarea unor
condiþii speciale de desfãºurare;
 rapiditatea obþinerii rãspunsurilor nu
asigurã întotdeauna respectarea cerinþelor de
reprezentativitate. Nick Sparow (în articolul sãu
Quality issues in online research, publicat în
Journal of Advertising Research, iunie 2007)
argumenta cã populaþia online este mult diferitã
de populaþia realã ºi asta înseamnã cã selecþia
persoanelor care vor fi incluse în eºantion trebuie
sã se realizeze în funcþie de alte criterii de
reprezentativitate, altele decât cele tradiþionale;
 cercetãrile online s-au dezvoltat rapid pe
plan internaþional ºi acest lucru s-a întâmplat
ºi în România, totuºi, furnizorii români nu
asigurã prelucrarea statisticã complexã a
datelor colectate, ei se opresc doar la calcularea
procentelor, determinarea mediei, fãrã a realiza
analiza corelaþiei, teste de semnificaþie, analiza
tipologicã, analiza multivariatã etc. Consecinþa?
Beneficiarii rezultatelor studiilor de piaþã
primesc doar o imagine parþialã a configuraþiei
fenomenelor de piaþã, fãrã a avea posibilitatea
studierii corelaþiilor existente între variabile
studiate, deci nu se pot evidenþia eficient
factorii ce influenþeazã aceste fenomene;
 cercetãrile online, mai mult decât oricare
alt tip de cercetãri, presupun multã creativitate,
cãci, de exemplu, nu pot fi folosite, pur ºi
simplu, metodele obiºnuite de creare ºi
organizare a întrebãrilor în chestionar. Pentru
a reþine atenþia utilizatorilor de Internet se
impune ca de la prima vedere chestionarul sã
trezeascã interes ºi sã-i determine sã se
opreascã pe acea paginã de web ºi, mai cu
seamã, sã rãspundã întrebãrilor formulate;
 completarea unui chestionar online poate
fi un foarte bun substitut pentru utilizarea
telefonului ca mijloc de culegere a datelor. Un
rezultat clar al dezvoltãrii cercetãrilor online
este evident  cercetãrile de marketing au
devenit acum accesibile celor mai multor
companii, indiferent de resursele financiare pe
care îºi permit sã le aloce unor astfel de studii;
 Richard Windle spunea cã sondajul
online constituie una dintre cele mai noi ºi
interesante tehnici care a fost introdusã în

de la Facultatea de Limba ºi Literatura Românã
 Conf. univ. dr. Mariana FRANGA
Student: Ce ne puteþi spune, însã,
despre intensitatea romanizãrii în Dacia?

Student: Cum s-a produs efectiv procesul
de romanizare? În ce a constat el ? Cine s-a
instalat în Dacia Romanã? Cine a populat-o
ºi cum?
Profesor: Deºi aceastã problemã a fost
explicatã în cadrul cursului de Istoria Limbii
Române (Partea I), fireºte, se mai impun anumite
precizãri. În Dacia cuceritã pe cale militarã a fost
introdus regimul militar, administrativ ºi
economic roman. Resursele teritoriului fostei
Dacii libere, teritoriu parþial încorporat în Imperiu,
ca provincie romanã  Dacia Traiana  au fost
intens exploatate. S-a introdus, de exemplu,
tehnica romanã de producþie, una de un înalt nivel
de performanþã, s-a mãrit cantitatea de bunuri
produse, s-a introdus moneda romanã, una dintre
cele mai stabile, de unde s-au produs: transformãri
adânci, pozitive, ale nivelului de trai ºi schimbarea
treptatã a mentalitãþii sociale, colective.
În Dacia Romanã s-au instalat, în primul
rând, veteranii din legiuni ºi din trupele
auxiliare. Ei se instaleazã în calitate de cetãþeni
liberi. Apoi, vin din tot Imperiul coloniºti, ºi
ei oameni liberi, unii cetãþeni cu drepturi
depline, alþii cetãþeni de drept latin sau italic,
iure Romano, respectiv iure Latino, atraºi de
bogãþiile noii provincii. Se intemeiazã familii
noi, ca urmare a faptului cã legea permite

acum fostului militar sã se cãsãtoreascã cu
femeia cu care înainte fusese în concubinum
(concubinaj) sau, evident, cu oricare alta.
În jurul castrelor (foste sau încã în funcþiune,
tabere militare) se stabilesc ºi se construiesc
aºezãri, se întemeiazã ferme (uillae), se
construiesc drumuri noi peste sau pe lângã cele
vechi, amfiteatre, bãi (thermae) publice, diverse
edificii, inclusiv religioase º.a.m.d.
În sfârºit, un alt aspect, de naturã spiritualã
de aceastã datã: credinþele religioase. Unele,
noi, altele, mai vechi, toate, însã, foarte diverse,
se rãspândesc printre traco-daci. Administraþia
romanã era puþin sensibilã la acest capitol. În
afarã de recunoaºterea  obligatorie  a calitãþii
de zeu a împãratului, ca act de fidelitate faþã
de Imperiu, fiecare persoanã, cetãþean,
necetãþean sau sclav, avea dreptul sã se închine
cui dorea. Numai creºtinilor li s-a interzis
practicarea liberã a cultului, pentru cã ei nu
recunoºteau pe împãrat ca zeu ºi refuzau sã-ºi
îndeplineascã obligaþiile care le reveneau cu
ocazia sãrbãtorilor închinate împãratului. Ca
urmare a acestui act de insubordonare civicoreligioasã, creºtinii erau obligaþi  evident, nu
doar în Dacia Romanã, ci peste tot pe cuprinsul
Imperiului  sã-ºi practice cultul în ascuns:
lucru, în Dacia Romanã, nu foarte dificil,
întrucât se aflau într-o provincie perifericã.

Profesor: Din diplomele militare 
diploma de acest tip reprezenta un fel de livret
de lãsare la vatrã, care era alcãtuit din douã
plãcuþe de bronz legate cu sârmã , precum ºi
dintr-o serie de inscripþii, rezultã cã numai
într-o singurã regiune administrativã a Daciei
Romane, cea de nord, numitã Dacia
Porolissensis (de la numele capitalei ei,
Porolissum, care astãzi este oraºul Moigrad
din judeþul Sãlaj), s-au aflat , între anul 124 p.
Chr. ºi pânã dupã anul 167, deci în prima
jumãtate a secolului al II-lea p.Chr., circa
11000 de soldaþi romani, care aparþineau unor
alae (în numãr de trei) ºi unor cohortes (în
numãr de 12). Dacia, se vede, fusese întãritã,
din punct de vedere militar, pentru orice
eventualitate. De altfel, la 11-12 ani de la
încheierea celui de al II-lea rãzboi dacic, mai
exact în anul 117 p. Chr., întâmplãtor sau nu,
anul morþii lui Traianus, trupele romane au
avut de fãcut faþã unui dublu ºi foarte puternic
atac, declanºat în nord-vestul actualei
Românii, de dacii rãmaºi în afara provinciei,
aliaþi cu sarmaþii iazygi, dar ºi în nord-est,
unde dacii se aliaserã cu triburile roxolanilor.
Este de presupus cã acest dublu atac va fi fost
sprijinit ºi din interiorul Daciei Romane.
Aceste fapte demonstreazã, fãrã putinþã de
tagadã, cã, în aproximativ un deceniu de la
cucerirea Daciei ºi transformarea ei în
provincie romanã, armata Imperiului se
implantase bine, ca sã zic aºa, în Dacia
cuceritã, de vreme ce respinsese  deºi nu fãrã
serioase eforturi  un veritabil asalt conjugat.
Ca sã rãspund, acum, direct, întrebãrii
formulate, aº spune cã intensitatea cu care
romanii au ocupat noua provincie din stânga
Dunãrii rezultã mai ales din foarte
considerabila cantitate de inscripþii descoperite
acolo pânã în prezent. Este vorba de un numãr
de aproximativ 4000 de inscripþii ºi fragmente
de inscripþii în limba latinã, faþã de mai puþin
de jumãtate, descoperite în Moesia Inferior ºi
tot cam atâtea în Moesia Superior. Aceste cifre
spun multe despre prezenþa romanilor în Dacia
ºi interesul lor pentru ea. Sã adaugãm ºi faptul
cã, dupã toate probabilitãþile, un numãr
semnificativ (mii, zeci de mii) de daci
mãrginaºi, daci liberi, au putut fi colonizaþi
în interiorul Daciei Romane, ºi nu doar în epoca
lui Commodus (180-192), când guvernatorul

cercetarea de marketing în ultimele decenii.
Cum va evolua aceastã tehnicã, însã, este
prematur sã ne pronunþãm.
Student: În ce mãsurã poate fi asiguratã
reprezentativitatea eºantionului?
Profesor: Una din cele mai dificile
sarcini în realizarea sondajelor online o
reprezintã eºantionarea. Cum ºi de unde
putem obþine un eºantion pe Internet, cum
sã controlãm compoziþia ºi consistenþa
eºantionului ºi, mai ales, care este procedeul
optim de eºantionare pentru mediul virtual?
Toate aceste întrebãri sunt fireºti ºi ele
trebuie sã îºi gãseascã rãspunsul
corespunzãtor înainte de demararea
cercetãrii de piaþã online. Având în vedere
aceste aspecte, precum ºi proliferarea
sondajelor, fundamentate necorespunzãtor,
care au forþat utilizatorii de Internet sã
considere mesaj-spam orice invitaþie de a
rãspunde la un chestionar, putem afirma cã
panelul online (e-panel) constituie, totuºi,
cea mai bunã soluþie, deoarece formarea
acestuia a urmãrit furnizarea unei soluþii cât
mai bune pentru o eºantionare de calitate.
Scopul principal în acest demers îl
reprezintã examinarea conceptului de testare
prin Internet, cãutând dincolo de înþelegerea
adecvatã a particularitãþilor testãrii pe
Internet, ca mediu nou, sã definim cine sunt
ºi cum se manifestã aceºti noi respondenþi
localizaþi în interiorul acestui nou mediu. Mai
mult, o studiere a problemei eºantionãrii
online ne va obliga sã acordãm o atenþie
deosebitã studierii ºi înþelegerii diferenþelor
care existã în rezultatele obþinute, folosind
fie e-panel, fie eºantionarea pornind de la
bazele de date existente pe Internet.
Se impun a fi urmãrite, în cadrul acestei
analize, cel puþin cinci obiective:
1. Determinarea nivelului de acurateþe
existent în cazul rezultatelor furnizate de
panelul Internet ºi, de exemplu, de cel
realizat
prin
poºtã.
Rãspunsul
consumatorului privitor la conceptul pus în
discuþie va fi asemãnãtor din punct de vedere
al interesului pentru cumpãrare, unicitate,
preþ-calitate atât în cazul e-panelului, cât ºi
în cazul panelului prin poºtã? ªi, mai cu
seamã, vor fi deciziile aceleaºi, indiferent de
metodologia folositã pentru obþinerea
informaþiilor?;
2. Înþelegerea diferenþelor demografice
dintre cele douã tipuri de panele (e-panel ºi
panel prin poºtã). Creºterea substanþialã a
accesului la Internet, precum ºi modul
frecvent de utilizare a acestuia par sã
conducã, de exemplu în SUA, la rezultate
foarte apropiate în ceea ce priveºte asigurarea
reprezentativitãþii eºantioanelor în privinþa
indicatorilor demografici relevanþi. Însã
situaþia este mult diferitã în alte þãri, în
special în cazul celor în curs de dezvoltare,
ceea ce ne obligã sã avem rezerve în ceea ce
priveºte asigurarea reprezentativitãþii
demografice a eºantioanelor online;
3. Analiza impactului aplicãrii metodei
ponderilor în stabilirea componenþei
eºantionului. Metoda presupune aplicarea de
cote procentuale asupra bazelor de date

vehiculate pe Internet, cel mai adesea
construite pornind de la anumiþi indicatori
demografici;
4. Determinarea duratei de acceptare a
conceptului supus cercetãrii de cãtre diferite
grupuri delimitate demografic;
5. Determinarea duratei de acceptare a
conceptului supus cercetãrii de cãtre diferite
grupuri delimitate demografic.
O altã modalitate de a obþine informaþii
relevante prin metode online o reprezintã focusgrupurile online. A modera un focus grup în
manierã tradiþionalã, faþã în faþã, nu este deloc
uºor, participanþii sunt atent selectaþi, subiectul
pus în discuþie este abordat structurat,
moderatorul intervine ºi sesizeazã direct modul
în care interacþioneazã ºi rãspund subiecþii. A
modera online înseamnã mai curând o
interacþiune printr-un intermediar  computerul
ºi instrumentele software specifice  ceea ce
limiteazã ºi îngreuneazã cumva rolul
moderatorului. Pentru a valida rezultatele
obþinute dintr-o astfel de cercetare calitativã
se impune, mai întâi, sã ne asigurãm cã am
reuºit sã îndeplinim anumite condiþii esenþiale:
 realizarea unei recrutãri de bunã calitate;
ca ºi în cazul tradiþional, este necesarã alegerea
unui numãr mai mare de persoane, pentru a
dispune de rezerve, participanþii trebuie sã
primeascã compensaþii pentru participarea lor
la acelaºi nivel cu cele primite, dacã ar fi
participat la un focus-grup tradiþional;
 pregãtirea adecvatã a ghidului destinat
moderatorului ºi grija ca moderatorul sã
cunoascã conþinutul acestuia în totalitate;
moderatorul va tasta ºi va gândi în acelaºi
timp ceea ce înseamnã cã nu prea are timp
sã rãsfoiascã ghidul pus la dispoziþie;
 descrierile ample trebuie pregãtite
dinainte sub formã de documente word ºi pot
fi puse la dispoziþie prin definirea link-urilor
aferente pe parcursul discuþiei online;
 moderatorul trebuie sã fie familiarizat
cu toate facilitãþile pe care le are la
dispoziþie: computer, software, poziþia
documentelor ajutãtoare în foldere etc.
 moderatorul trebuie sã soseascã mai
devreme decât ora anunþatã pentru a pune
în funcþiune ºi a verifica facilitãþile IT, dar
ºi pentru a-i întâmpina virtual pe membrii
focus-grupului. Pe mãsurã ce fiecare
participant soseºte (adicã se conecteazã)
moderatorul le semnaleazã, printr-o formulã
de bun venit, faptul cã prezenþa lor a fost
remarcatã, altfel ei devin nesiguri asupra
locului ºi orei la care au fost convocaþi;
 se fac cunoscute participanþilor
aºteptãrile organizatorilor: pentru început
ne asigurãm cã se simt confortabil cu

formatul online, apoi precizãm cã nu se iau
în considerare eventualele greºeli de tastare
sau gramaticale, ci intereseazã, în mod
deosebit, acele opinii onest exprimate.
 participanþii sunt înºtiinþaþi de regulile
de bazã ale discuþiei: participanþii pot fi de
acord sau nu cu opiniile celorlalþi participanþi,
dar trebuie sã se asigure cã au rãspuns la absolut
toate întrebãrile adresate de moderator;
 moderatorul încearcã sã reþinã numele
fiecãrui participant ºi va urmãri tot ceea ce
spune fiecare dintre membrii grupului:
numai astfel va reuºi sã mobilizeze adecvat
participanþii, îi va stimula sã formuleze opinii
ºi va reuºi sã înregistreze corespunzãtor toate
ideile formulate;
 moderatorul va solicita fiecãrui
participant sã rãspundã pe loc la fiecare
dintre întrebãrile formulate: orice întârziere
în formularea rãspunsurilor prelungeºte
durata demersului ºi cei rãmaºi în urmã nu
pot interacþiona corespunzãtor cu ceilalþi,
care sunt mult avansaþi;
 moderatorul trebuie sã se aºtepte la un
flux conversaþional mult mai lent decât într-un
focus grup tradiþional faþã în faþã;
 moderatorul trebuie sã îºi perfecþioneze
viteza de tastare a cuvintelor ºi capacitatea
de memorare: anumiþi moderatori gãsesc
dificil sã tasteze, sã reþinã numele tuturor
interlocutorilor ºi conþinutul conversaþiei în
acelaºi timp. Însã pentru a atinge o astfel de
performanþã e nevoie de practicã, de exerciþiu.
 rolul moderatorului este de a întreþine
conversaþia, de a determina participanþii sã facã
schimb de opinii, sã rãspundã, sã se contrazicã;
 din când în când, moderatorul va
verifica dacã participanþii mai puþin activi mai
sunt conectaþi, mai continuã sã interacþioneze
cu ceilalþi;
 practica consecventã va conduce la
rezultate din ce în ce mai bune ºi în cazul
focus-grupurilor online.
În concluzie, acest nou domeniu, al
cercetãrilor de marketing online, este în plin
avânt, creºterea ºi diversificarea ofertei de
servicii este extrem de rapidã, chiar dacã mai
sunt multe lucruri importante de clarificat
legate de reprezentativitatea eºantionului, de
selecþia ºi includerea respondenþilor în
eºantion ºi cu atât mai mult privitor la
prelucrarea datelor ºi la formularea
concluziilor, cu sau fãrã rezerve.
Un lucru este cert, dezvoltarea acestui
fenomen nu poate fi opritã, totuºi, el poate fi
reglementat prin cod de conduitã, ghid de bune
practici, norme ale asociaþiilor profesionale,
naþionale ºi internaþionale, la care furnizorii de
cercetãri online au aderat etc.

Sabinus al Daciei intenþionase sã dea pãmânt
în Dacia unui mare numãr de daci liberi,
periferici (circa 11 000-12 000 de daci).

romanizãrii, cel etnogenetic: ce ne puteþi
spune despre palierul lingvistic sau
componenta lingvisticã a romanizãrii?

Student: Vorbeaþi, la început, de faptul
cã romanizarea a reprezentat, între altele,
ºi un lung ºi complicat proces de schimbare,
treptatã, a mentalitãþilor colective ºi sociale.
Puteþi dezvolta ideea mai pe larg ?

Profesor: Într-adevãr, este absolut
necesar, pentru a înþelege procesul
romanizãrii în toatã complexitatea sa. Sã
vedem ce s-a întâmplat.
De îndatã ce romanii s-au instalat în Dacia,
latina a devenit limba oficialã ºi a noii provincii,
ca peste tot în Imperiul Roman. Latina se
folosea, pe atunci, pe un areal extrem de extins:
din Hispania pânã în nordul Africii, din
jumãtatea de sud a Angliei de azi, spre est, pânã
în Orientul Apropiat ºi chiar Mijlociu (Armenia,
Mesopotamia, pânã la hotarul cu Imperiul
Parþilor). La aceastã datã (secolele II-III p. Chr.)
nu se semnaleazã particularitãþi dialectale în
interiorul latinei culte, respectiv literare, îngrijite,
cultivate. În schimb, limba popularã se dezvoltã
liber ºi începe sã se deosebeascã, uneori chiar
vizibil ºi sensibil, în uzul ei vorbit, faþã de latina
scrisã, utilizatã în administraþie, oficial ºi în
ºcoalã. În zonele marginale ale Imperiului, forma
popularã a latinei era, fãrã îndoialã
preponderentã. Acestei forme, cãreia lingviºtii
moderni i-au spus latinã vulgarã, îi erau
specifice: o pronunþie (deci o foneticã) mai
neglijentã, mai puþin îngrijitã, fraze simple, care
evitau subordonãrile arborescente, precum ºi un
lexic destul de pestriþ, diferit în unele privinþe
de cel al limbajului cult. Dar, cine ajungea sã
stãpâneascã latina popularã, stãpânea, în mod
categoric, ºi structura întregii limbi latine,
gramatica ei esenþialã. Totodatã, celui care învãþa
latineºte, fie ºi la nivelul vorbirii ei, i se deschidea
calea pãtrunderii într-unul dintre cele mai
bogate tezaure de cunoºtinþe ale lumii vechi.
Pentru cã latina era purtãtoarea întregii culturi
europene din Antichitate.

romani (146 a.Chr.), dar, fiind încãrcatã cu o
înaltã culturã, s-a menþinut ºi a influenþat ea
pe cuceritori.
Redusã la datele ei esenþiale, problema
este cine de la cine învaþã, cât ºi cum învaþã.
Mai mult ca sigur, dacii au devenit, dupã un
timp, bilingvi. Fireºte, în aceste condiþii, prima
generaþie de dupã venirea romanilor începuse
sã se înþeleagã, mai bine sau mai puþin bine,
cu aceºtia. Pe lângã faptul cã ar fi de
neimaginat o convieþuire în alt mod, limba
românã face dovada, prin cuvintele dace
(traco-dace) pãtrunse în latinã ºi moºtenite
împreunã cu cuvintele latineºti propriu-zise.
Cuvintele introduse de daci, din limba lor,
în latina pe care, încã de la prima generaþie a
convieþuirii daco-romane, au început sã o
vorbeascã, au fost fie pãstrate, fie pierdute în
parte, de-a lungul timpului, odatã cu
transformarea progresivã a limbii latine, în
fostele provincii dunãrene ale Imperiului
Roman, în limba românã comunã, apoi în limba
românã cu cele patru dialecte ale sale. Cuvintele
de origine dacã sau traco-dacã  aºa-numitele
cuvinte autohtone sau de substrat ale limbii
române (unele, poate încã nedescoperite, cu
origine nedemonstratã)  au dat vorbirii dacoromanilor, viitorilor romanici r o m â n i i, o
anumitã coloraturã specificã, localã. Nu se poate
ºti cât de puternicã va fi fost acea coloraturã,
pentru cã ea nu avea cum sã fie redatã în
inscripþii, nu avea cum sã aparã în inscripþii.
Singura cale ºtiinþificã de identificare ºi
demonstraþie este compararea vechiului fond
lexical nelatin ºi neslav al limbii române cu
lexicul nelatin, neslav, neturcesc etc. al limbii
albaneze, idiom indo-european, continuator al
celui ilir (sau trac) din Antichitate, ºi de sine
stãtãtor în raport cu familiile lingvistice indoeuropene mari (romanice, slave, germanice etc.).
Astfel, cele aproximativ 70 de cuvinte pe
care româna le are în comun doar cu albaneza
(de exemplu: abur, barzã, brânzã, mânz,
viezure, copil etc), precum ºi cele peste 100
de cuvinte nelatine, neslave, neturcice, din
românã, care nu apar în albanezã, dar au toate
ºansele sã fie preromâne, s-au supus în mod
necesar evoluþiei limbii daco-romanilor  care
nu era alta decât limba latinã, în care acele
cuvinte autohtone au pãtruns prin împrumut
 suferind ºi ele transformãri în primul rând
de ordin fonetic. Nu ne putem imagina cã, în
timp ce materialul latin evolua, cel traco-dac
îngheþase, nemaiparticipând la evoluþiile
fonetice, morfologice sau semantice prin care
trecea limba latinã însãºi. Dacii au învãþat
limba latina, limba romanilor  nu invers!!! 
iar aceastã limbã, latina, vie în Antichitate, a
evoluat ca orice limbã vie, vorbitã.

Profesor: În a doua parte a secolului
al III-lea (dupã aproximativ anul 250 p. Chr.),
Imperiul Roman începe sã traverseze o crizã
politicã ºi de structurã, în general, foarte
serioasã. Armatele sale se ciocnesc cu barbarii
de diferite neamuri, veniþi de la Marea Mânecii
ºi de la Rin pânã pe cursul inferior al Dunãrii.
Aici se exercitã cea mai puternicã presiune din
partea triburilor extrem de numeroase ºi de
diversificate etnic ale goþilor, într-o epocã în
care, la Roma ºi în provincii, se dãdeau
adevãrate bãtãlii pentru cucerirea puterii
imperiale supreme. Siuaþia se agraveazã în anul
251, când, lângã oraºul Abrittus (în Bulgaria
de azi), pe atunci oraº roman în Moesia Inferior,
armatele romane, deºi conduse de însuºi
împãratul Decius, sunt înfrânte de goþi, iar
împãratul este chiar ucis în luptã.
Atunci, în 251, pentru populaþia dacã ar fi
fost un excelent prilej de a se rãscula, cum o
fãcuse, foarte probabil, în 117. Dar acest lucru
nu s-a întâmplat. A fost, credem, primul semn
cã asperitãþile iniþiale ale convieþuirii dacoromane nu mai existau, cã populaþia de aici îºi
schimbase mentalitatea. Foºtii coloniºti,
veterani, diverse alte categorii socialprofesionale nu mai erau acum daci, traci, illlyri,
dalmaþi, celþi, frigieni etc. Dupã câteva generaþii
crescute în cultura romanã, bucurându-se de
avantajele civilizaþiei romane, dupã ce
construiserã ei înºiºi atât de mult, aceºti foºti
coloniºti, inclusiv foºti militari lãsaþi la vatrã,
erau acum prea legaþi de munca lor pe pãmântul
Daciei, ca sã nu priveascã atacurile goþilor cu
aceeaºi îngrijorare ca ºi conducãtorii lor locali.
Se impune, aºadar, concluzia cã, în a doua
jumãtate a agitatului veac al III-lea p.Chr., în
Dacia Romanã avem de-a face cu o populaþie
care nu mai prezintã caracteristicile vieþii tribale
sau unional-tribale, stadiu depãºit încã de pe
vremea celui de-al doilea stat dac centralizat,
cel al lui Decebalus. Populaþia din Dacia
Romanã era omogenã ºi solidarã cu civilizaþia
ºi cultura romanã. Populaþia din Dacia Romanã
îºi fãurise un profil nou. Vorbim, deja, de o
populaþie mixtã, daco-romanã.
Student: Ar fi util sã ºtim mai multe
lucruri ºi despre celãlalt palier al

Student: Ce s-a întâmplat în momentul
în care s-au întâlnit, dacã nu chiar s-au
ciocnit, latina cu / ºi limba dacilor, desigur
în Dacia Romanã?
Profesor: Din întâlnirea latinei cu limba
dacilor, a cãror culturã era, prin excelenþã, de
tip oral, nu este greu sã se vadã de ce parte s-a
înclinat balanþa. În general, când douã limbi
sau douã idiomuri se aflã în contact, într-unul
permanent, prin ele nu se confruntã numai
douã sisteme lingvistice, ci ºi douã culturi.
Structurile lingvistice, în sine, au importanþã
redusã, deoarece nu sunt unele superioare ºi
altele inferioare. Nu din cauzã cã o limbã ar
fi mai complicatã sau, dimpotrivã, mai simplã,
ajunge sã fie pãrãsitã de vorbitorii ei. Greaca
(veche), de exemplu, era mult mai complexã
decât latina la data cuceririi Greciei de cãtre
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Gheorghe MANOLESCU
Neexistând o definiþie general acceptatã
a ceea ce constituie arhitectura financiarã
internaþionalã, se poate considera cã aceasta
se referã la cadrul ºi setul de mãsuri care
pot ajuta la prevenirea crizelor ºi conducerea
într-un mod mai integrat a mediului financiar
internaþional. Câteva aspecte ale agendei
privind prevenirea ºi rezolvarea crizelor au
legãturi cu slãbiciunile sistemului financiar
internaþional, care contribuie potenþial la
tendinþa ºi magnitudinea instabilitãþii globale
ºi, de aici, nevoia acþiunii colective la nivel
internaþional, existând o largã recunoaºtere
a faptului cã stabilitatea financiarã globalã
se sprijinã pe sisteme naþionale robuste, de
unde derivã cerinþa sporirii mãsurilor la
nivelul þãrii.
În final, implicaþia crucialã constã în
aceea cã arhitectura financiarã
internaþionalã nu este neutralã în termenii
echilibrului relaþiilor internaþionale, un
sistem internaþional, care se bazeazã pe una
sau câteva instituþii internaþionale, va fi
mai puþin echilibrat decât unul care se
bazeazã pe o reþea de instituþii regionale,
þãrile cu putere foarte limitatã pe arena
internaþionalã vor demara mai bine dacã
ele vor avea acces la un meniu mai larg de
alternative, pentru a gestiona crizele
potenþiale sau a finanþa dezvoltarea, decât
dacã ele sunt constrânse la opþiuni mai
puþine. Prima parte a acestei afirmaþii
indicã, de fapt, cã protejarea puternicã a
actorilor slabi este realizatã printr-o
competiþie realã a ofertelor de sprijin a
acestora. A doua este cã, în absenþa unui
sprijin adecvat, soluþia autonomiei
naþionale poate fi mai bunã decât mai
puþinã autonomie naþionalã.
Autonomia naþionalã, în mod evident,
constã în accesul liber la un set suficient
de alternative pentru conducerea crizelor,
având în contraparte nevoia de a genera
credibilitate, acest factor înclinând þãrile
în curs de dezvoltare sã adopte pachetul
de politici pe care-l cred cel mai bun în
practicã, ca un rezultat al competiþiei
politice la care s-a fãcut deja aluzie.

4. Instituþionalizare
ºi reglementare
Este cert cã orice schimbare
semnificativã în sistemul monetar ºi
financiar internaþional va implica discuþii
multilaterale, pentru a îmbunãtãþi în mod
real funcþionarea sistemului, schimbãri în
politicile guvernamentale la nivel
internaþional fiind deja realizate în mod

radical în multe þãri, în comparaþie cu tot
ceea ce se imaginase cu puþin timp în urmã.
Rezultatele asociate prevenirii ºi
soluþionãrii crizelor financiare au primit o
atenþie lãrgitã în dezbaterile recente. Cel
mai important aspect al aranjamentelor se
referã la nevoia de a îmbunãtãþi cadrul
instituþional în care pieþele financiare
opereazã: întãrirea reglementãrilor
prudenþiale, practicile de supraveghere ºi
de contabilitate ale sistemelor financiare
pe plan mondial, adoptarea standardelor
internaþionale minime în acest domeniu ºi
a principiilor solide ale guvernanþei
financiare corporatiste, ºi îmbunãtãþirea
informaþiilor furnizate de pieþele
financiare. În acest sens, existã o
divergenþã evidentã între opinii. În primul
rând, nu existã consens referitor la sporirea
responsabilitãþilor instituþiilor în acest
domeniu, Banca reglementãrilor internaþionale (BRI) trebuind, desigur, sã joace
un rol conducãtor, ceea ce presupune o
expansiune semnificativã a membrilor
þãrilor în curs de dezvoltare în aceastã
organizaþie ºi creºterea participãrii acestora
în definirea tuturor codurilor ºi
standardelor internaþionale de comportament, în general.
Existã diferenþe semnificative între
opiniile referitoare la ceea ce se aºteaptã
de la sporirea reglementãrii ºi supravegherii internaþionale, determinatã de
limitãrile lor inerente, în sensul cã
reglementãrile vor tinde sã rãmânã în urma
inovaþiilor financiare, supraveghetorii
confruntându-se cu probleme semnificative de informare, evenimentele
macroeconomice putând copleºi chiar
sistemele reglementate adecvat.
Pe de altã parte, reglementãrile ºi
supravegherea prudenþialã tradiþionalã tind
sã aibã efecte macroeconomice pro-ciclice,
ele putând fi incapabile sã evite asumarea
excesivã a riscului în perioada avântului
ºi accelerãrii ronþãirii creditului (credit
crunch), adicã a reducerii bruºte a
disponibilitãþii împrumuturilor ºi altor
tipuri de credit de la bãnci sau de pe pieþele
de capital, la o ratã datã a dobânzii, în
perioada crizelor, când sunt angajate
semnificativ împrumuturi rele ºi se
manifestã efectele acestora.
Totodatã, existã o anumitã îndoialã
referitor la ceea ce se poate aºtepta de la o
informaþie mai bunã, ºi aceasta deºi
informaþia îmbunãtãþitã sporeºte eficienþa
microeconomicã, ea poate sã nu
îmbunãtãþeascã stabilitatea macroeconomicã, care este dominatã de evoluþia
opiniilor ºi aºteptãrilor, mai degrabã decât
de informaþie, în sensul corect al
termenului, adicã informaþie factualã.
Consensul asupra nevoii de a întãri
cadrul instituþional în care opereazã pieþele
financiare nu a fost însoþit de o accentuare

Poveºti de succes (2)
Cristiana TUDOR, masterandã,
Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice
Crizã financiarã? Nu ºi pentru cei
care pot vedea oportunitãþile din spatele
acestei situaþii aparent fãrã ieºire. Tudor
Maxim, managing director al agenþiei de
advertising Elevate, apreciazã cã acest
moment de crizã se poate fructifica prin
soluþii inedite ºi start-up-uri online. În
numãrul de astãzi, vã propun o altã
poveste de succes, o nouã viziune, de data
aceasta specialã pentru timp de crizã.
Într-o perioadã de crizã sunt indicate
start-up-uri care rezolvã probleme. Fiecare
perioadã în sine îºi are problemele specifice.
Dacã în aceastã perioadã condiþiile de
creditare sunt mai dificile, un serviciu de car
sharing, de exemplu, în care mai multe
persoane au posibilitatea de a închiria o
maºinã, ar putea fi o soluþie, aºa cum se
întâmplã în Franþa, a declarat, pentru o
importantã publicaþie on-line, Tudor Maxim
, fondatorul companiei Elevate, care
promoveazã publicitatea indoor în lifturi.
Cele mai recomandate business-uri în
aceastã perioadã dificilã presupun investiþii
minime, Maxim fiind încrezãtor în
dezvoltarea on-line-ului românesc, aflat
încã la inceput de drum, potrivit
declaraþiilor acestuia.
Nu cred cã on-line-ul va fi afectat de
crizã, afacerile online sunt încã la un nivel
scãzut în România, existã loc de creºtere,
se poate porni un business cu o investiþie
minimã de 1.000-2.000 de euro  a detaliat
el, oferind câteva sfaturi în acest sens:

1. Se pot utiliza platforme gratuite
pentru minimizarea costurilor (tip blog).
2. Promovarea se poate face mai întâi
prin soluþii comode, de tipul link-uri
sponsorizate, Google Ads, dar neapãrat în
funcþie de target-ul vizat de afacere.
3. Dorinþa de trafic ºi bani nu trebuie
sã fie prioritarã, ci vizibilitatea ºi creºterea
treptatã a business-ului. Cea mai mare
greºealã este sã te gândeºti din start la trafic
ºi bani, spune Maxim.
În 2005, Maxim a renunþat la profesia
de avocat pentru a se dedica dezvoltarii
propriei afaceri, ineditã la acea vreme:
publicitatea în lifturi, idee cu potenþial,
care rezolvã problema plictisului din
lift. Afacerea este cu atât mai ineditã cu
cât targetul era bine poziþionat ºi, totdatã,
sigur, vizând locatarii blocurilor ,
vizitatorii, personalul din clãdirile de
birouri, hoteluri sau restaurante.
În momentul de faþã, compania are mai
mult de 25 de angajaþi, precum ºi o reþea
de peste 1.500 de lifturi în 11 oraºe mari
din România. În ultimii doi ani, cifra de
afaceri a trecut pragul de un milion de lei,
pentru 2008 estimându-se o triplare a
veniturilor faþã de anul trecut.
Nu probabil, ci sigur vã întrebaþi de unde
rãsare acest spirit antreprenorial: oare pur
ºi simplu te trezeºti într-o dimineaþã ºi-þi spui
cã în câteva luni vei avea propriul business
sau este ceva, mai degrabã, legat de talent,
de o pregãtire prealabilã pentru a dobândi
anumite deprinderi specifice meseriei? Prima
variantã trebuie înlãturatã de la bun început.
Nu te poþi avânta într-o lume atât de durã
fãrã sã ai niºte deprinderi, fãrã sã testezi

similarã asupra rolului jucat de coerenþa
politicii macroeconomice pe plan mondial,
adicã asupra mecanismelor adecvate de a
internaliza externalitãþile generate de
politicile economice naþionale. Acest aspect
este crucial în relaþia dintre avânt ºi crize,
însã nevoia consolidãrii aranjamentelor
existente este crucialã îndeosebi în perioada
de avânt, când supravegherea FMI este
perceputã de cãtre autoritãþile monetare ca
un exerciþiu academic, mecanismele
consultative pãrând mai puþin necesare ºi
disciplina pieþei având efecte perverse, aºa
cum ea nu constrânge excesiv asumarea
riscului privat sau adoptarea politicilor
naþionale prociclice.
Furnizarea sporitã de finanþare de
urgenþã în timpul crizelor este al treilea stâlp
al sistemului pentru a preveni ºi gestiona
crizele financiare. Acest principiu poate fi
numit principiul financiarului de urgenþã,
pentru a-l diferenþia de rolul pe care Banca
centralã îl joacã la nivel naþional ca
împrumutãtor de ultima instanþã, care nu
este însã exact ajustat de cãtre FMI.

structurat pe 12 iniþiative strategice, 37 de
iniþiative prioritare, 33 de propuneri de
simplificare ºi 20 de retrageri de propuneri.
Mai concret, pe segmentul creºterii
economice ºi al ocupãrii forþei de muncã,
Comisia îºi propune ºi-ºi asumã un
obiectiv de mare importanþã, ºi anume sã
ajute Europa sã facã faþã într-un mod
decent crizei financiare, punând în
practicã prevederile Strategiei de la
Lisabona, în forma sa reînnoitã, ºi ale
planului de redresare economicã.
Se apreciazã faptul cã în domeniul
schimbãrilor climatice ºi al realizãrii unei
Europe durabile, provocarea cea mai mare
o reprezintã obþinerea unor rezultate pe
mãsura aºteptãrilor formulate la reuniunea
de la Copenhaga.
Multe mãsuri vizeazã intensificarea ºi
diversificarea acþiunilor de protecþie a
cetãþenilor, mai ales în calitatea lor de

internaþionale este, desigur, condiþionalitatea. În cazul FMI, acest aspect a fost
mult timp în centrul contestaþiilor, totuºi,
în anii din urmã, aspectul a devenit dificil,
cel puþin din trei motive diferite:
 scopul condiþionalitãþii a fost extins
gradual pentru a include nu numai domenii
ale altor organizaþii internaþionale, precum
bãncile de dezvoltare ºi Organizaþia
Mondialã a Comerþului, dar, de asemenea,
ºi strategiile ºi instituþiile interne de
dezvoltare economicã ºi socialã care, prin
chiar natura lor, sunt decise de cãtre
autoritãþile naþionale legitime, bazate pe un
consens social larg;
 legitimitatea condiþionalitãþii este
indiscutabilã atunci când politicile interne
sunt sursa dezechilibrelor macroeconomice care conduc la dificultãþi financiare,
fiind necesarã avertizarea aspectelor de
hazard moral, însã este neclar cum acest
principiu se aplicã atunci când dificultãþile
sunt generate de crizele internaþionale, în
particular, de efectele de contagiune;

 Conte
xtul reformei Slãbiciunea SFI
Contextul
în condiþiile crizei financiare  R
eforma
Reforma
între globalizare ºi regionalizare
 Instituþionalizare ºi reglementare
 Condiþionalitate ºi restricþionare
Deºi finanþarea adecvatã de la FMI este,
desigur, importantã pentru þãrile cu venituri
mici, aspectele majore pentru ele sunt
asociate cu nevoia de a garanta finanþarea
adecvatã a dezvoltãrii prin ODA (Official
Development Assistance) ºi împrumutul
multilateral, precum ºi de a genera
mecanisme care sã le permitã lor sã participe
mai activ pe pieþele private de capital.
Accelerarea creºterii împrumuturilor
multilaterale joacã un rol esenþial,
realizându-se prin:
 canalizarea fondurilor spre þãrile cu
venituri joase;
 furnizarea de finanþãri pe termen lung
þãrilor mici cu venituri medii care, datoritã
lipsei unui rating de credit suficient de înalt
sau costurilor fixe implicate, nu au un
acces adecvat la fondurile private;
 rolul de echilibrare ciclicã de sens
contrar la fluctuaþiile finanþãrilor de pe
piaþa privatã de capital;
 facilitarea tranziþiei la noi forme de
finanþare privatã.

5. Condiþionalitate
ºi restricþionare
Cel mai controversat aspect al
finanþãrii dezvoltãrii ºi urgenþelor
terenul înainte, sã vezi ce înseamnã cu
adevãrat sã fii antreprenor. Aºa cã, este
recomandat ca cei interesaþi de pornirea
propriei afaceri sã activeze mai întâi într-un
club, într-o organizaþie care sã le prezinte
aptitudinile pe care trebuie sã le aibã sau sã
le cultive pentru a reuºi în acest domeniu.
Tânãrul antreprenor, despre care v-am
vorbit, fost membru al organizaþiei studenþeºti
internaþionale European Law Students
Association, a investit ºi în turism, una din
pasiunile sale, deschizând, la Câmpulung
Moldovenesc, Dor de Bucovina, un hotel
în zona istoricã a Bucovinei.
Pentru a aborda acest domeniu al
afacerilor, trebuie sã îþi perfecþionezi sau
sã posezi, chiar dacã în stare latentã, câteva
calitãþi indispensabile:  sã fii adaptabil 
sã fii un bun comunicator ºi negociator 
sã-i inspiri pe cei din jurul tãu ºi sã-i
motivezi  sã fii vizionar  sã fii cel mai
pesimist optimist  sã fii diplomat  sã ºtii
când sã acþionezi fãrã sã te pripeºti  sã
intuieºti oportunitãþi de dezvoltare ale
afacerii acolo unde nimeni nu se gândeºte
 sã-i asculþi activ pe cei din jur  învaþã sã
spui NU atunci când trebuie, fãrã a-þi
ºtirbi din spiritul de leader!  fii adeptul
sloganului Think BIG ºi  De ce nu? 
gândeºte- te mereu la profit constant, la
dezvoltare pe termen lung, munceºte,
munceºte ºi iar munceºte! Cu cât munceºti
mai mult, cu atât norocul va surâde; îþi poþi
crea singur norocul, muncind în mod
inteligent.
Fiecare din aceste aptitudini va fi
dezvoltatã în numerele viitoare, tocmai
pentru ca fiecare sã înþeleagã corect ce
anume poate dezvolta, ce trebuie sã cultive
ºi ce ar trebui corectat.

Programul legislativ ºi de lucru al Comisiei Europene pe 2009.
Prioritãþi, perspective
Dupã cum se ºtie, anul viitor va fi marcat
de alegerile europene din mai ºi, de
asemenea, va fi ultimul an de mandat al
Comisiei Europene în aceastã componenþã.
Pornind de la aceste premise definitorii,
Comisia Europeanã a adoptat Programul
legislativ ºi de lucru pe 2009, concentrânduse pe mãsuri de punere în aplicare a viziunii
deja stabilite pentru domenii cum ar fi:
energia, schimbãrile climatice, migraþia ºi
politica socialã. În acelaºi timp, Comisia îºi
propune sã continue monitorizarea
iniþiativelor lansate în ultimele sãptãmâni
pentru contracararea consecinþelor dramatice
ale crizei financiare ºi pentru crearea unui
cadru european adecvat în vederea
combaterii efectelor declinului economic.
Urmãrind prevederile Programului
legislativ ºi de lucru pe anul 2009 al
Comisiei Europene, se poate ajunge la
concluzia cã este un program echilibrat,
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consumatori, dar ºi în ceea ce priveºte
asigurarea libertãþii, securitãþii ºi justiþiei,
un accent deosebit punându-se pe
combaterea terorismului ºi a criminalitãþii.
Pe plan internaþional, Comisia
Europeanã se va confrunta cu adaptarea
relaþiilor transatlantice la noua
administraþie americanã. Prioritãþi absolute
se menþin ºi extinderea componenþei,
politica de vecinãtate ºi comerþul mondial
ºi, nu în ultimul rând, revizuirea bugetarã
pentru definirea proiectelor Uniunii
Europene ºi a surselor de finanþare a lor.
De altfel, 2009 va fi primul an în care
prioritãþile
vizând
comunicarea
interinstituþionalã vor fi adoptate de Consiliul
de Miniºtri, de Parlamentul European ºi de
Comisia Europeanã, în cadrul Declaraþiei
Comune despre Parteneriatul pentru
Comunicare pentru Europa.

Adela DEAC

 mulþi observatori au criticat
suprasolicitarea din anumite programe ale
FMI, un fapt care a condus Fondul sã
permitã posibilitatea unor politici fiscale
anticiclice în programele lor de ajustare.
Referitor la condiþionalitate pot fi
formulate urmãtoarele principii:
 condiþionalitatea FMI trebuie sã fie
restricþionatã
la
politicile
macroeconomice, care sunt asociate în
mod clar cu generarea de dezechilibre
macroeconomice,
 facilitãþi cu condiþionalitate redusã
pot fi utilizabile în mãsurã adecvatã, atunci
când sursa dezechilibrului o constituie un
ºoc internaþional;
 scadenþe de credit strânse nu pot fi
folosite ca un complement al
condiþionalitãþii;
 regulile automate pot fi acceptate,
atunci când semnarea unui aranjament cu
Fondul permite evidenþierea clarã a
suprasolicitãrii condiþionalitãþii în
programele de ajustare;
 evaluarea oficialã regulatã a
programelor FMI, fie de cãtre o divizie
autonomã a Fondului, fie de cãtre analiºti
din afarã, poate fi introdusã, iar concluziile
principale ale acestor evaluãri pot fi
explicit încorporate în practicile regulate
ale Fondului.

Criza financiarã globalã, declanºatã în
2007 ºi agravatã în a doua jumãtate a anului
2008, a evidenþiat unele aspecte care vor
trebui luate în considerare pentru o
restructurare consistentã a arthitecturii
sistemului financiar internaþional, ºi
anume:
 creºterea transparenþei la nivelul
instituþiilor financiare internaþionale;
 transformarea supravegherii ºi
asistenþei tehnice într-un vehicul efectiv
pentru prevenirea crizelor;
 intensificarea eficacitãþii condiþionalitãþilor, în sensul sprijinirii programelor
naþionale de reformã ºi restructurare
conform unor cerinþe naþionale reale;
 reconsiderarea standardelor ºi
codurilor regulilor jocului pentru economia
globalã, dezvoltarea ºi implementarea unui
set de standarde cuprinzãtor, care sã
asigure stabilitatea globalã;
 identifucarea ºi evaluarea din timp a
slãbiciunilor ºi surselor de vulnerabilitate
ale sectoarelor financiare internaþionale ºi
a setului de prioritãþi;
 intensificarea eforturilor pentru
protejarea stabilitãþii ºi integritãþii
sistemului financiar internaþional;
 îmbunãtãþirea calitãþii analizelor ºi
recomandãrilor de politicã economicã ºi
financiarã, pentru a ajuta þãrile sã realizeze
absorbþia ºocurilor ºi a le mãri rezistenþa
la provocãrile externe;
 adecvarea þi îmbunãtãþirea impactului
recomandãrilor instituþiilor financiare
internaþionale, astfel încât sã se realizeze o
mai bunã concertare a acþiunilor pentru
prevenirea dezechilibrelor ºi instabilitãþilor;
 supravegherea multilateralã trebuie
sã joace un rol important pentru prevenirea
crizelor, prin detectarea ºi evaluarea
riscului sistemic ºi a interdependenþelor
din cadrul economiei globale;
 promovarea principiului principal cã
în soluþionarea crizelor debitorii ºi
creditorii privaþi trebuie sã-ºi asume
responsabilitatea pentru riscurile pe care
aceºtia le provoacã;
 elaborarea unui cadru clar ºi
consistent pentru rezolvarea crizelor,
focalizat pe trei aspecte: evaluarea
sustenabilitãþii datoriilor externe ale
tuturor þãrilor; clarificarea limitelor privind
accesul la fondurile instituþiilor financiare
internaþionale; gãsirea cãilor pentru
facilitarea restructurãrii ordonate, pe
prioritãþi, a datoriilor;
 extinderea ºi intensificarea
instituþionalizãrii regionale a sistemului
financiar internaþional, complementar
instituþionalizãrii globale, ºi delimitarea
problemelor ºi aspectelor specifice celor
douã paliere ale arhitecturii financiare
internaþionale vizând soluþionarea crizelor
financiare.
Existã cel puþin patru argumente în
sprijinul unui rol mai puternic al instituþiilor
regionale în noua ordine financiarã:
 globalizarea însãºi impune regionalismul, creºterea fluxurilor comerciale ºi
investiþionale intraregionale fiind
caracteristici evidente ale continuãrii

procesului globalizãrii, acest factor ducând
la creºterea legãturilor macroeconomice ºi,
astfel, la cererea pentru anumite servicii
furnizate de cãtre sistemul financiar
internaþional;
 unele dintre aceste servicii pot face
obiectul economiei greºite de scalã, aºa
numitele dezeconomii de scalã
(diseconomics of scale), care determinã
firmele sã producã bunuri ºi servicii cu
costuri pe unitate crescute, fiind neclar,
dacã alþii au economii de scalã puternice
pentru a justifica intervenþia unilateralã a
instituþiilor internaþionale (adicã monopol
natural), în acest sens fiind relevante
aspectele tradiþionale ale subsidiaritãþii;
 pentru þãrile mai mici accesul la un
set mai larg de alternative pentru a gestiona
o crizã sau a finanþa dezvoltarea este relativ
mai importantã decât bunurile publice
globale, pe care organizaþiile internaþionale
mari le furnizeazã, de exemplu, stabilitatea
macroeconomicã globalã;
 þãrile pot avea atitudini cu totul
diferite la analizele efectuate de cãtre
organizaþiile internaþionale ºi regionale (ºi
de condiþionalitatea ataºatã), ele, probabil,
recunoscându-le ca mai apropiate pe
ultimele, deoarece ei simt cã au o
contribuþie mai puternicã în analizele
fãcute de cãtre organismele regionale.
Un cadru instituþional financiar
internaþional, care relevã importanþa
organizaþiilor regionale ºi subregionale,
are douã caracteristici pozitive:
 el poate contribui la realizarea unei
stabilitãþi mai mari în economia mondialã,
prin furnizarea serviciilor esenþiale, care
pot fi furnizate mai greu de cãtre instituþii
internaþionale mai puþine, în particular
confruntate cu procesul dinamic al
regionalismului deschis;
 din punct de vedere al echilibrului
relaþiilor mondiale, acesta va fi mai adecvat
decât în cazul sistemului bazat pe un numãr
mic de organisme internaþionale, aceasta
crescând încrederea acelor actori mai puþin
puternici în regulile care pot contribui la
stabilitatea mondialã ºi regionalã.
Oricât de dezvoltat ar fi sistemul
internaþional, este clar cã el va continua sã
fie o foarte imperfectã reþea de siguranþã
financiarã. Prin urmare, un grad de autoasigurare a þãrilor va continua sã fie
esenþial pentru evitarea crizelor financiare,
precum ºi pentru evitarea aspectelor de
hazard moral, intrinseci oricãrei scheme de
ajutor, aceasta ridicând douã aspecte
vizând: necesitatea ca politicile naþionale
sã garanteze stabilitatea financiarã ºi
domeniile în care autonomia naþionalã
trebuie sã fie menþinutã... Se impune, în
acest sens, ca sistemul internaþional sã
continue sã menþinã autonomia naþionalã,
cel puþin în cazul þãrilor în curs de
dezvoltare, în douã domenii critice:
managementul contului de capital ºi
alegerea regimului de curs valutar,
alegerea strategiilor de dezvoltare fiind
evident un domeniu suplimentar esenþial,
în care autonomia naþionalã trebuie sã
prevaleze.

Un nou Acord Verde pentru salvarea planetei

Îngrijoraþi de consecinþele devastatoare,
pe care le-ar putea avea scãderea preþului la
petrol ºi îngheþarea investiþiilor asupra
realizãrii marilor proiecte pentru protecþia
mediului, liderii mondiali s-au întrunit, în 6
decembrie, în oraºul polonez Poznan, în cea
de-a XIV-a Conferinþã a Naþiunilor Unite
privind schimbãrile climatice. La lucrãri, care
s-au desfãºurat pânã la 12 decembrie, au
participat 9.000 de delegaþi reprezentând 186
de þãri ºi s-a discutat despre posibile formule
globale de stabilizare a climei într-un context
economic nefast, având în vedere criza
financiarã mondialã care complicã mult
negocierile referitoare la încheierea unui nou
acord apt sã salveze planeta de la o încãlzire
care ar putea fi fatalã. Nu întâmplãtor,
înaintea Conferinþei de la Poznan, mai multe
state, invocând criza financiarã mondialã, au
optat pentru amânarea termenului privind
semnarea unui nou acord pentru reducerea

emisiilor de la maºini ºi creºterea eficienþei
energetice.
Comunitatea internaþionalã însã a ajuns
la concluzia cã aceastã crizã financiarã
mondialã va fi depãºitã ºi cã nu trebuie sã
fie copleºitã de dramaticele ei consecinþe,
demonstrând cã, în absenþa unor demersuri
concrete pentru limitarea ºi mai exact pentru
reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã,
procesul de încãlzire globalã s-ar putea
amplifica, fãcând ravagii. În opinia multor
participanþi, dacã acest obiectiv nu va deveni
prioritar, atunci omenirea se va confrunta cu
cele mai nemiloase ameninþãri, fenomene de
o intensitate nemaiîntâlnitã  secete
puternice, inundaþii, cicloane devastatoare,
pandemie, boli tropicale ºi chiar conflicte
armate, având loc migraþii fãrã precedent.
De ce a devenit atât de imperios
necesarã semnarea unui nou Acord Verde?
Dupã cum se ºtie, Protocolul de la Kyoto
expirã în anul 2012, fapt pentru care liderii
politici vor trebui sã gãseascã o altã
formulã globalã de limitare a emisiilor de
gaze cu efect de serã, pentru anii urmãtori.
Sperãm cã n-ar fi lipsitã de interes
rememorarea câtorva repere care definesc
Protocolul de la Kyoto ºi pledeazã pentru
un nou Acord Verde Internaþional, sau
Kyoto II, cum a fost denumitã aceastã
nevoie acutã, cu atât mai mult cu cât
semnalele venite tot mai des de la
comunitatea
ºtiinþificã
exprimã
avertismente clare asupra impactului
negativ pe care inacþiunea în aria
schimbãrilor climatice l-ar putea avea.
În anul 1997, peste 160 de state au
început negocierile pentru semnarea unui
acord internaþional pentru reducerea
emisiilor de gaze cu efect de serã.
Protocolul de la Kyoto obliga þãrile
semnatare sã treacã la reducerea emisiilor de
gaze cu efect de serã cu cel puþin cinci procente
sub nivelul din 1990, în perioada 2008-2012.

Dicþionar de termeni comunitari
 Partener lider de proiect  lider de
proiect este acel aplicant, care a fost desemnat
de cãtre partenerii implicaþi în proiect,
responsabil cu coordonarea proiectului,
cuprinzând procesul de pregãtire, depunere ºi
implementare a respectivului proiect.
 Partenerul de proiect  reprezintã
organizaþia implicatã în pregãtirea ºi
implementarea proiectului, care beneficiazã
de sprijin financiar din partea FEDR sau a
statelor membre, în vederea realizãrii
activitãþilor propuse. Partenerii de proiect se
aflã în relaþii contractuale directe cu
Autoritãþile Naþionale, în ceea ce priveºte
contribuþia statelor membre, iar cu partenerul
lider de proiect are încheiate Acorduri de
Parteneriat referitoare la drepturile ºi
obligaþiile care decurg din implementarea în
comun a proiectului.

 Partenerul transfrontalier  se referã
la acel partener situat de cealaltã parte a
frontierei statului în care este situat
partenerul lider de proiect. Existenþa acestuia
este obligatorie în cadrul programelor de
cooperare transfrontalierã.
 Partenerul naþional  este partenerul situat
în acelaºi stat cu partenerul lider de proiect.
 Partenerul asociat  vizeazã organizaþia
implicatã în realizarea proiectului în diferite
stadii ale acestuia, care contribuie la
implementarea activitãþilor planificate. Acesta
nu beneficiazã de sprijin din FEDR sau din
cofinanþarea statului membru ºi nu este implicat
în relaþii contractuale cu Autoritatea de
Management sau Autoritãþile Naþionale.
 Cofinanþarea statului membru  are în
vedere fondurile din bugetele centrale ale celor
douã state membre, care vor fi acordate, în mod

Documentul a intrat în vigoare în anul
2005, dupã ce a fost ratificat de peste 140 de
state, dintre care 30 puternic industrializate.
Acest Protocol de la Kyoto a fost ratificat ºi
de Rusia. Singurele care nu au semnat
Protocolul au fost însã Statele Unite ale
Americii ºi Australia, þãri care au încercat sã
motiveze refuzul semnãrii acestui protocol,
invocând efectele împovãrãtoare pe care
le-ar fi avut asupra economiei.
În ceea ce o priveºte, Uniunea
Europeanã ºi-a luat angajamentul sã asigure
reducerea emisiilor poluante cu 8 la sutã
pânã în 2012, faþã de anul de referinþã 1990,
toate cele 27 de state membre fiind
semnatare ale Protocolului de la Kyoto.
România a ratificat acest acord
internaþional în anul 1997.
În decembrie anul trecut, o conferinþã
similarã a avut loc în insula indonezianã Bali.
Acolo, reprezentanþii Naþiunilor Unite au
stabilit ca acest acord sã fie semnat la
Copenhaga, la sfârºitul anului 2009. De
aceea, comunitatea internaþionalã a fost
prevenitã la deschiderea conferinþei cã a mai
rãmas doar un an pânã la semnarea unui
acord mondial ambiþios, capabil sã salveze
planeta de la o încãlzire fatalã, în ciuda
contextului actual generat de criza financiarã.
Criza financiarã va avea un impact
semnificativ asupra deciziilor privind
diminuarea efectelor schimbãrilor
climatice, estimându-se cã atâta vreme cât
investiþiile stagneazã, iar cursul petrolului
scade, realizarea proiectelor verzi va fi
descurajatã. Ca urmare, în lume, un anumit
numãr de proiecte în domeniul energiei
eoliene sunt respinse sau abandonate.
Acordul Verde reprezintã o veritabilã
provocare pentru întreaga comunitate
mondialã chematã sã pledeze pentru
continuarea demersurilor de realizare a
proiectelor verzi.

Adela DEAC

automat, beneficiarilor, pentru a completa într-o
anumitã proporþie fondurile FEDR.
 Contribuþia proprie  se realizeazã
prin fondurile cu care beneficiarii trebuie sã
contribuie la cheltuielile eligibile totale ale
bugetului proiectului.
 Contractul de finanþare  este
contractul încheiat între Autoritatea de
Management ºi Liderul de Proiect, care
conþine drepturile ºi obligaþiile celor douã
pãrþi legate de finanþarea FEDR acordatã în
vederea implementãrii proiectului.
Acordul de parteneriat  este acel acord
semnat de cãtre toþi partenerii proiectului
care stabileºte drepturile ºi obligaþiile
fiecãruia dintre aceºtia referitoare la
activitãþile ce urmeazã a fi implementate în
cadrul proiectului, desemnarea liderului de
proiect ºi alte probleme care necesitã a fi
clarificate pentru realizarea corespunzãtoare
a proiectului.
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Creºtinismul cosmic

p. 385). Lucian Blaga insistã asupra
simbiozei dintre mitologiile precreºtine ºi
creºtinism, lãrgeºte cadrele creºtinismului
spre gândirea folcloricã ºi construieºte o
remarcabilã teorie a spaþiului definind spaþiul
românesc prin alternanþa deal  vale ºi prin
expresia spaþiu mioritic (Lucian Blaga,
Trilogia culturii, Bucureºti, Editura pentru
literaturã universalã, 1969, p. 119).
Creºtinismul cosmic este la români
creºtinismul þãrãnesc, pe care-l aprecia
Olivier Clément scriind despre opera
teologului Dumitru Stãniloae (Olivier
Clément, Dictionnaire de la théologie
chrétienne, Paris, Éditions Albin Michel,
1998).
Existenþa istoricã se întretaie cu cea
miticã în spaþiul românesc. Constantin
Noica scrie cã acesta este un spaþiu în
care se poate muri (Constantin Noica,
Jurnal de idei, Bucureºti, Editura
Humanitas, 1990, p. 254) , adicã
reaminteºte originea, asigurã o moarte
bunã în sensul posibilitãþii mari de
renaºtere spiritualã. Mitul morþii, vãzutã
ca marea trecere de cãtre filosoful
Lucian Blaga, exprimatã artistic de

Constantin Brâncuºi prin
pasãrea-suflet,
este
central în creºtinismul
cosmic. Moartea nu este
privitã ca fapt biologic, ci
transfiguratã. Se remarcã
drept
dominante
în
spiritualitatea româneascã
asumarea existenþialã a
morþii,
credinþa
în
continuitatea dintre viaþã ºi
moarte, resemnarea seninã,
serenitatea ºi detaºarea
superioarã faþã de moarte.
Prin ele se reuºeºte
înfrângerea, transcenderea
unor atitudini ca: ignoranþa,
dispreþul ºi îndeosebi frica
faþã de moarte. Omul nu mai
trãieºte drama morþii, ci o
vede ca un dat firesc.
Împãcarea nu înseamnã o
valorizare a morþii. Nu i se
dã putere acesteia. Moartea
este consideratã ca o treaptã
sau o trecere într-un alt mod
de existenþã, iar, prin intermediul
creºtinismului cosmic, ca o reintegrare în
unitatea-totalitate, în univers.
Mircea Eliade subliniazã unitatea
dintre viaþã ºi moarte, continuitatea lor
fireascã ºi scoate la luminã faptul cã
nunta mioriticã este celebratã într-un
cadru cosmic de asemenea mãreþie, încât
evenimentul morþii îºi pierde
semnificaþia sa imediatã ( ) ºi reveleazã
o dimensiune nebãnuitã pânã atunci
(Mircea Eliade, De la Zalmoxis la
Genghis-Han, traducere din francezã,
Bucureºti, Editura ªtiinþificã ºi
Enciclopedicã, 1980, p. 245). Acceptarea
morþii nu este o probã de pasivitate, decât
în linia unei perspective raþionaliste, dar
nu este nici fatalism, deoarece se
schimbã semnificaþia a ceea ce a fost
predestinat (Alexandru Boboc,
Hermeneuticã ºi ontologie. Prolegomene
la o reconstrucþie modernã în filosofia
culturii, Bucureºti, Editura Didacticã ºi
Pedagogicã, 1999, p. 113). Atitudinea
mioriticã în faþa morþii este dominantã
în spiritualitatea româneascã.

domeniului fonologic ºi fonosofic;
concepte de vocalitate, de ambitus; 
tensionarea contrastantã dintre muzicã ºi
biosisteme;  egalizarea muzicii cu esenþa
fundamentalã a Creaþiei Divine.
Medicul, cântãreþul, intelectualul,
filosoful Stephan Poen face incursiuni
extrem de interesante ºi folositoare
muzicienilor.
Toate aceste idei originale dezvoltate
în teza de doctorat au fost explicate cu
exemple practice ºi lãmuriri pe întregul
parcurs. În capitolul de Note de la sfârºitul
tezei se gãsesc adevãrate comentarii pe
marginea expozeului sãu, ce întregesc,
elucideazã ºi lumineazã conþinutul.
Cele trei capitole principale (II, III, IV)
apeleazã la ºtiinþa sunetelor, la impostarea
ºi pregãtirea vocilor pentru cântul de
performanþã. Face incursiuni sugestive,
precise în Sistemul tonal, conexându-le,
îmbinându-le simbolurilor sonologice ºi
fonologice cu sonosofia ºi fonosofia, ca o
încununare hermeneuticã cuprinzãtoare a
impactului uman cu fenomenul muzical.
Concluzioneazã cã cele ºapte adevãruri
fundamentale: Înþelepciunea, Cãinþa,
Edenul(Paradisul), Demonul, Tatãl, Sacrificiu
ºi Mesia sunt în relaþie directã cu cele ºapte
puncte de intonaþie naturale, în Sistemul tonal,
afirmaþie importantã ºi asumatã, folositoare
tuturor celor implicaþi în studiul muzicii.
Medicul-bariton aprofundeazã, prin
analize combinate, centrele tonale cu legile
atracþiei sunetelor, legate de potenþialul
energetic tensional.

Totul este muzicã ºi energie integrate într-o
sublimã unitate dialecticã, se afirmã în conþinut.
Toate aceste analize ºi sinteze ale întregului
demers doctoral sunt cuprinse în Anexe
schematice, adevãrate noutãþi, ce dovedesc o
mare dragoste ºi pasiune pentru MUZICÃ,
reunind cercetãri interdisciplinare de: fizicã,
acusticã, biofizicã, medicinã, foniatrie, precum
ºi domeniile spiritualitãþii religioase.
O lucrare riguroasã, care meritã atenþie
deosebitã din partea specialiºtilor ºi, personal,
cred, trebuie popularizatã în rândul tineretului
studios.

Mircea ITU
Albert Einstein spunea cã marile spirite
ale omenirii au fost atrase de religiozitatea
cosmicã. În mai multe dintre eseurile sale
filosofice, Mircea Eliade se dovedeºte
preocupat de religia cosmicã. În
convorbirile sale cu Claude-Henri
Rocquet, savantul român al religiilor
numeºte, la un moment dat, lecþiile Indiei
(Mircea Eliade, Lépreuve du labyrinthe.
Entretiens avec Claude-Henri Rocquet,
Paris, Éditions Pierre Belfond, 1985, p. 6875), iar apoi continuã cu necesitatea ºi
importanþa religiei cosmice. Un subcapitol
din capodopera lui Eliade trateazã
chestiunea creºtinismului cosmic (Idem,
Histoire des croyances et des idées
religieuses, vol. al II-lea, Paris, Éditions
Payot, 1978, p. 383-387). Savantul român
a fost fascinat de aceastã variantã, scriind
cã: Realitãþile religioase autohtone au
supravieþuit, mai mult sau mai puþin
transformate, nu numai procesului
romanizãrii, dar ºi al creºtinizãrii (Idem,
Istorie a credinþelor ºi ideilor religioase,
vol. al II-lea, traducere din francezã,
Bucureºti, Editura ªtiinþificã, 1991,
p. 349). El ar fi dorit o hermeneuticã a sa
mai dezvoltatã cantitativ, dar care a rãmas
în stadiul de proiect.
Existã douã clase mari de religii: a)
supranaturale sau revelat-divine ºi b)
naturale sau uman-cosmice. Religiozitatea
cosmicã se regãseºte ºi în religiile istorice
prin dimensiunea misticã ºi prin cultivarea
tradiþiei.
Apartenenþa la comunitate se
îmbogãþeºte prin reintegrarea în cosmic.
Creºtinismul cosmic este religia mediilor
pastorale româneºti. Mitul jertfei, din
balada Monastirea Argeºului, precum ºi
serenitatea în faþa morþii ºi nunta cosmicã,
din balada Mioriþa ilustreazã aceastã
variantã specific româneascã a
creºtinismului,
complementarã
creºtinismului istoric. Potrivit lui Mircea
Eliade, creºtinismul cosmic este un
fenomen de creativitate religioasã paralelã
faþã de dogmele teologilor ºi de viziunile
misticilor (Idem, Histoire des croyances et
des idées religieuses, vol. al II-lea, ed. cit.,

Cercetarea-calea desãvârºitã a cunoaºterii
Totul este muzicã ºi energie

Conf. univ. dr. Georgeta PINGHIRIAC

Cadrele didactice, studenþii ºi
masteranzii Facultãþii de Muzicã suntem
implicaþi într-o continuã cercetare a noului
ºi a unor colaborãri cu instituþiile de profil.
Recent, am fost invitatã, ca referent oficial,
de Universitatea Naþionalã de Muzicã la
suþinerea Tezei de Doctorat intitulatã:
Sonologie ºi sonosofie în determinismul
tonal. Aplicaþii în vocalitatea baritonalã a
operelor lui Mozart ºi Wagner- autor,
Stephan Poen (Italia).
Teza domnului Poen se remarcã printr-o
profundã originalitate, ceea ce mi-a oferit
posibilitatea sã pãtrund în tainele adânci
ale muzicii în contextualitatea unor
intersecþii interdisciplinare atât de necesare
înþelegerii muzicii. Am remarcat
contribuþia cercetãrilor sale la îmbogãþirea
limbajului muzical.
Cu rãbdare ºi competenþã cercetãtorul
gãseºte corespondenþa celor 12 meridiane ale
organismului, în punctele sale energetice, ale
entitãþilor tonale, analoge punctelor de
intonaþie, sediile de rezonanþã ºi emergenþã
prin idei inedite referitoare la:  integrarea
funcþionalã a sunetului în toate entitãþile
tonale, majore ºi minore;  abordarea
aplicativã a Medicinei Tradiþionale Chineze,
în configuraþiile energetice ale corpului
uman ;  raportarea stãrilor bioenergetice la
stãrile tonale;  structurarea sonorã în raport
cu biosistemele organismului;  relaþionarea
fenomenelor Yin ºi Yang referitoare la
spectralitãþile tonale;  dezvoltarea
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Gestionarii mediatici

Nicolae ILIESCU
Întâi de toate ce e cu blogul aista, cã
m-a întrebat de multã vreme însuºi nea
Romicã al Vulpescului, mare meºter de
cuvinte. Pãi, vine de la log, din engleza
hidraulicã, unde însemneazã legãturã, nod
ºi nod marinãresc, dar cel despletit pe ape,
adecã o milã acvaticã, ºi nicidecum
terestrã, parcursã într-o orã. Apoi, mai vine
de se leagã ºi cu web-log-ul, descoperit
recent ºi pe cale de reþea de comunicaþii
internautice. De aici, vezi dumneata, ºi
blogosfera, dar nu ºi, deºi pare cât se poate
de alãturat, blogodoreala. Sau o fi
blodogoreala? Passons, cum ar zice
neamþul din Drumul Taberii!
ªi chiar trecem, pe furiº, la ceea ce ne
doare, la mediateca imediatã, la
binefãcãtoarea respiraþie de dimineaþã, la
briza ziarelor desferecate la cafeaua cu
lapte, la pipãitul oglinzii evenimentelor
ratate de noi înºine ºi relatate ºi tratate de
alþii. La început, vedem ce se întâmplã cu
ZIUA NAÞIONALÃ, reflectatã de mai
toate canalele de ºtiri Naþionale, în primul
rând, dar ºi comerciale, cum ar fi antenele
ºi realitãþile. Cãci pe proteveu era un
spectacol oribil de afoni pitiþi în vedete,
iar pe alde beunu un nene îi servea un pahar
cu apã peste ochi unei þoape mãrunte, sub
privirile private ale lui Moraru ºi Udrea,
douã creaturi cãrora în cap le sunã gongul
gol, ºugubãþ ºi metafizic. Vãzurãm ºi asta
la noi, la români, cã numai pe la alte
televizii erau astfel de scene, prin Rusia

lui Jirinovski, prin Italia, prin Coreea ºi
prin Thailanda. Unde, mai nou, se ocupã
aeroporturile, nu gãrile, cã ne-am
modernizatãrã! Ei bine, ziua de Întâi
Dechemvrie a prilejuit un simposion penibil
pe singurul ºi principalul canal al þãrii noastre.
Neºte agramaþi cu petice de inteligenþã,
înmuiaþi în terebentina tembelismului ancilar,
dãdeau ifose de consumatori de idei. Chiar ºi
vetusta þaþa Veta, numita Zoaie Pietre, un fel
de zgomot neparfumat al vechii organizaþii
de partid muncitoresc, pãrea debusolatã
vorbind nãprasnic despre casa regalã a
României ºi despre portul popular. La moda
folk rumena! Am mai remarcat-o ºi o repet: o
dinastie de operetã într-o þarã oarecum
bananier! Ceilalþi oaspeþi din platou, veniþi de
umpluturã sau de garniturã, pãreau luaþi prin
surprindere ºi bleojdiþi. Bietul Me. Vasilescu,
un recenzaº de condescendenþã,
A. Cioroipeanu, un prost de convenienþã ºi
O. Nasoi, un imberb de coincidenþã. Mai era
un hârâitor de convalescenþã, dar nu i-am
reþinut numele cu care se intitula. Foºniri
haotice despre istoria de acum nouãzeci de
ani, fãrã pregãtire, fãrã o nouã lecturã, amintiri
dupã ureche ºi cimilituri gâdilate prin zâmbet
rãmas în gingii. Colac peste pupãzã, un
oarecine R. Petriºor  oare ce isprãvi cumplite
sã fi fãcut aista de este considerat gazetar? 
se adreseazã unui ghinarar cu întrebarea
prosteascã ºi deosebit de fragedã de ce trebuie
sã avem noi paradã militarã de 1 decembrie?.
Halal ziarist.
Dar ºi mai dihai s-au dovedit a fi marii
analiºti care una au spus seara ºi alta la
descãlecatul zorilor, în funcþie de

procentele anunþate. Halal institute de
sondare precautã a opiniei publice 
care dupã unii sociologi nici nu se
existã, este o simplã anchetã mecanicã
de enteres politic  ºi mai ales halal
analiºti!
Din nou trebuie observatã
înþepeneala cu care se serbeazã la noi
evenimenturile importante. Cu excepþia
unui fastuos ºi emoþionant spectacol
folcloric al serioasei realizatoare
Murãraºu, nimic de semnalizat. Tot
poante de cabanã ºi de internat, muzici
hidoase ºi manele rãscoapte. Plus
veºnicul ºi veºtedul Gioni Rãducanu, cu
fesul lui de atoatecunoscãtor. România
din suflete, cafeaua cu suflet, cântece
din suflet, pe vremuri se spunea pat cu
suflet, mai puþin spre deloc academic.
Cuvinte suflecate denotând completa
lipsã de imaginaþie. Pe ale noastre
meleaguri, mai mereu ºi din altã lipsã,
de intelijenþã de data asta, discursul de
celebrare este întotdeauna o exclamaþie,
de parcã ar vorbi întruna un criticuº
literar sau plastic sau de film. La noi
nu se analizeazã, se afirmã categoric.
Nu aþi bãgat de seamã cum se hlizeau
toþi reprezentanþii partidelor în seara de
elecþiuni? Ca ºi cum toþi ar fi câºtigat.
De fapt nimeni nu a câºtigat, din
moment ce mai bine de 60 % dintre noi
nu s-au dus la vot!

Sper sã pot sã fac mai multe proiecte despre istoria
ideilor din România

examinate în Grupul Criterion (de la Gandhi
- Cum ai decis sã faci o tezã de doctorat
- Crezi cã teza ta de doctorat , odatã
pânã la Lenin, Charlie Chaplin, experienþa lui
despre epoca interbelicã din România?
susþinutã la Universitatea din Oxford, ar
Petru Comarnescu în America) sunt foarte
- A fost un proces gradual. La liceu am fost
putea face obiectul unui contract de editare
captivante pentru mine.
interesatã sã descopãr mai mulþi scriitori români,
la o editurã universitarã?
- În ce mãsurã profesorii consultaþi în
începând cu Eminescu. ªi materiile mele favorite
Nu ºtiu. Asta nu e ceva automat la Oxford.
State, dar mai mult în Anglia ºi România, teau fost istoria ºi limbile strãine (atunci, germana
Evident, asta este o speranþã foarte mare!
au
ajutat
sã
înþelegi
mai
bine
epoca
ºi franceza). La universitate (Northwestern
Desigur, aº vrea sã public studiul meu ca o carte
româneascã dintre cele douã rãzboaie?
University, care este în împrejurimile oraºului
ºi, dupã ce termin doctoratul, o sã caut
- Profesorii mei din Anglia m-au ajutat foarte
Chicago), am urmat un curs opþional despre
posibilitãþi pentru publicare în State ºi în Anglia.
mult, cu un bun început pentru proiectul meu.
Mircea Eliade, la Facultatea de Limba Latinã, cu
- Odatã obþinut titlul de doctor, eºti
Am doi conducãtori de tezã, unul din ei, Regius
o profesoarã româncã, ºi poetã, Stella Rãdulescu.
îndreptãþitã sã urmezi o carierã
Profesor Robert Evans, la Oxford, este un expert
La Northwestern am studiat filosofie ºi teatru ºi
universitarã?
în spaþiul istoriei Central-Est European, ºi altul,
am scris licenþa mea despre conceptul de
- E un bun început, dar nu sunt automat
Profesor Dennis Deletant, la ªcoala de Studii Estautonomie (la Immanuel Kant) în context
îndreptãþitã sã urmez o carierã universitarã.
Europeanã ºi Slavice de la Universitatea Colega
Depinde de multe lucruri. Pentru o poziþie la
românesc. Acolo am scris un capitol despre
Londra, este un expert în istoria României din
universitate în State ºi în Anglia, concursul e
perioada interbelica ºi am examinat modul în care
secolul douãzeci. Trebuie sã spun cã doctor
foarte greu. ªi eu nu sunt sigurã cã vreau sã fiu
democraþia, fãrã de guvernãmânt, a decãzut în
Marius Turda, la Oxford Brooks, m-a ajutat
profesoarã. Îmi place foarte mult sã studiez ºi
anii treizeci. Dupã universitate, am primit o bursã
incredibil de mult sã dezvolt proiectul meu. Aici,
sã predau (sã lucrez cu studenþi), dar am ºi o
sã studiez la Oxford. Bursa este foarte cunoscutã
în România, mulþi m-au ajutat cu idei, sugestii,
pasiune mare pentru artã. ªi vreau sã investighez
ºi se cheamã the Rhodes Scholarship. La
contacte, îmbãrbãtare ºi criticã. În special trebuie
ºansele în lumea teatrului, pentru viitor.
Oxford, am scris un masterat, la Facultatea de
sã mulþumesc lui Liviu Antonesei de la Iaºi,
- Sau poate sã predai în învãþãmântul
Istorie, despre scrierile de experienþã (deci
primul expert despre Criterion. ªi sunt mult mai
mediu american?
autobiografii, jurnale, memorii) ale lui Eliade,
mulþi cei care m-au ajutat aici, în România, dar
lista este mult mai prea lungã sã scriu aici toate
- Desigur, pot sã predau în acest domeniu.
Mihail Sebastian ºi Eugen Ionescu, în perioada
numele lor.
Sã ai un doctorat ca profesor la liceu este însã
interbelicã. ªi, apoi, am ales sã fac un doctorat,
ceva deosebit. Poate o sã predau întrîn acelaºi domeniu, ºi am extins
un liceu cândva, când voi avea nevoie
grupul de scriitori (Petru
Cristina Bejan este studentã doctorandã în de un serviciu! Nu o sã aleg acest drum
Comarnescu, Mircea Vulcãnescu,
istorie la Oxford, Anglia. S-a nãscut la 29 aprilie pentru cariera mea.
Mihail Polihroniade, Haig Acterian,
1982, în Boulder, Colorado (SUA). Tatãl ei este de
- Cu siguranþã cã vei reveni în
Constantin Noica), axându-mã pe
origine românã, iar mama americanã (de origine România curând. Iar documentarea
experienþa Grupului Criterion.
irlandezã, danezã, germanã ºi olandezã). A crescut de acum va fi doar un prim pas într- Ce ºtiai despre România
în Durham, Carolina de Nord, unde a urmat ºcoala un proces anevoios de cercetare. Ai
când studiai în universitatea
generalã ºi liceul. În 2004, a primit licenþa în fi tentatã sã amplifici cercetarea
americanã...?
filosofie la Northwestern, Universitatea din privind epoca interbelicã?
- Ce am ºtiut despre România
Chicago, unde a studiat ºi teatrul. În 2006, a obþinut
când am studiat în universitatea
- Da, e pãcat cã trebuie sã
masteratul în istorie, la Universitatea Oxford, unde concentrez atât de mult într-un
americanã a fost în primul rând ceea
a studiat cu o bursã Rhodes. Doctoratul îl începe doctorat. Lucrez, mai ales despre
ce tatãl meu mi-a povestit despre þara
în 2006. În România, cercetarea sa priveºte epoca interbelicã perioada anilor 1932-1935, dar aveþi
lui. Tatãl meu, Adrian Bejan, a plecat
româneascã, cu o bursã Fulbright.
în 1969 ºi acum e profesor de
dreptate, toatã perioada mã intereseazã
Când nu studiazã, lucreazã în lumea teatrului. Este regizor, actriþã ºi sigur, în viitor, o sã amplific
inginerie mecanicã la Universitatea
ºi scriitoare. A scris zece piese de teatru, una din ele a apãrut, tradusã cercetarea mea ºi sper sã pot sã fac mai
Duke, în Carolina de Nord. Al doilea
în limba românã, în Revista Timpul. Este directoare artisticã pentru multe proiecte despre istoria ideilor din
izvor de cunoºtinþe despre România,
o companie de teatru creatã cu o colegã la Oxford. Face proiecte în România.
la universitate, l-au constituit cãrþile
Oxford, Bucureºti ºi New York. A avut un spectacol-lecturã din piesa
pe care le-am citit singurã. Limba
- Care aspecte te-ar interesa ºi
ei cea mai nouã, Colombo Calling  a play from Sri Lanka, anul cum crezi cã vei dobândi acel grad
românã ºi istoria României sunt
acesta, în mai, la Teatrul Foarte Mic, ºi, în iunie, la Museo Cafe.
de obiectivitate, care ar putea sã te
subiecte grele, care se predau în
Pãrinþii ei stau în Durham, Carolina de Nord. Tatãl ei, Adrian situeze la o distanþã egalã de unele
State, pentru cã nu pot sã fie învãþate
Bejan, e profesor de inginerie mecanicã ºi predã la Universitatea aspecte politice ?
cu limbile slave ºi majoritatea
Duke. Mama ei, Mary Bejan, lucreazã în afaceri. Are o sorã, Teresa
- În acest sens, cred cã este mult
universitãþilor în SUA au o facultate
Bejan, care este studentã doctorandã în ºtiinþe politice la Universitatea mai bine cã nu sunt sutã la sutã
de studii slave (limbã ºi istorie) ºi
Yale. ªi fratele ei, William Bejan, a început universitatea în anul româncã. Am o obiectivitate ca o
facultate de limbi latine, de obicei
acesta, la Georgetown, unde studiazã afaceri. Sportul este ceva foarte strãinã. În primul rând sunt
franceza, italiana, portugheza ºi
important pentru familia ei. Tatãl a jucat baschet profesionist în americancã, în ciuda numelui meu (de
spaniola. Poþi sã gãseºti anumite
România, ºi bunicul ei american, Bill Riordan, a fost manager al lui fapt n-am vorbit deloc româneºte
universitãþi care predau limba
Ilie Nãstase ºi Jimmy Connors. Fratele ei joacã fotbal european ºi e acasã, am învãþat limba aici, în
românã ºi istoria, dar sunt doar foarte
un mare admirator al echipei Steaua. ªi ea a jucat pentru echipa România). Pot sã vorbesc cu românii
puþine (foarte bune ºi cunoscute
universitarã de hochei pe gheaþã.
despre perioada în chestiune fãrã o
pentru asta sunt Indiana ºi Illinois).
agendã politicã ºi fãrã nici o dorinþã sã
Eu am ales hortwestern pentru cã am
schimb istoria neamului. Cred cã
vrut sã studiez teatru ºi filosofia ºi
- Ce te-a ºocat venind în România,
interesul meu în dimensiunea politicã are
Northwestern este cea mai bunã universitate
comparativ cu Anglia sau cu Statele Unite?
legãturã cu cetãþenia mea americanã. Deci, m-am
pentru aceastã combinaþie.
- Vorbind despre teza mea, este mult mai
nãscut ºi crescut într-o democraþie. Viaþa
- A avut vreo importanþã în decizia ta de
bine ºi uºor, în fiecare sens, sã fiu aici, în
bunicilor mei a fost distrusã din cauza ideologiei
a te înscrie la un program doctoral cu o tezã
România, mai ales la Bucureºti. Aici sunt toate
despre cultura ºi istoria socialã ºi politica
extreme (comunismul). Lumea în care ei au trãit
documentele, aici sunt oameni care cunosc
româneascã dintre cele douã rãzboaie faptul
în perioada interbelicã a fost sacrificatã pentru
subiectul. ªi toate acþiunile atunci, în anii
cã tatãl tãu este originar din România?
ideologia extremã (fascismul ºi, dupã aceea,
treizeci, s-au întâmplat chiar aici, în aceste locuri
- Desigur, cred cã decizia mea are o legãturã
comunismul). Atunci, intelectualii au pierdut
ºi pe aceste strãzi. În Anglia sau SUA, ceea ce
cu genealogia mea. Cum sã nu? Dar, mai relevant
încrederea în democraþie. Eu vreau sã încerc sã
studiez eu apare un pic ciudat ºi bizar. Nici
decât tatãl meu, este faptul cã bunicii mei (deci
înþeleg de ce. Din punctul meu de vedere,
pãrinþii mei n-au putut sã înþeleagã la început de
pãrinþii lui) au studiat ºi s-au întâlnit aici, în
dezvoltat în State, e greu sã înþeleg ºi sper cã
ce am ales sã studiez despre România ºi de ce
Bucureºti, în anii treizeci. Bunica mea, Marioara
dacã încercãm sã înþelegem mai bine de ce
am ales sã merg aici ºi sã stau mai mult timp.
Ene, din Baldovineºti, a fost studentã la Farmacie,
democraþia n-a reuºit atunci, putem sã învãþãm
Acum cred cã ei înþeleg mult mai bine pasiune
ºi bunicul meu, Anghel Bejan, din Slivna, a fost
ceva care poate sã ne ajute acum în lumea
mea ºi cã mi-am creat o viaþã aici. Dacã pot sã
la Facultatea de Medicinã Veterinarã. Amândoi
politicã în România ºi alte þãri.
fac exact ce vreau, o sã rãmân în România, sã
au fost primii în familia lor care au studiat la
- Crezi ca procedeul unor cercetãtori de
scriu doctoratul meu aici. Dar este o chestie de
universitate. Ei s-au întâlnit la o agapã la Cercul
a denigra opera unor scriitori interbelici ,
bani. Am venit aici cu o bursa Fulbright ºi asta
chiar de a umbri sau marginaliza opera unui
Militar ºi au dansat la Caru cu Bere foarte des.
s-a terminat. Deci plec unde am primit o altã
scriitor, care a cochetat, sã spunem, cu unele
În anul 1935, s-au cãsãtorit în Galaþi ºi, dupã al
bursã sã fac studiile mele în continuare. În
miºcãri politice de dreapta, poate avea
Doilea Rãzboi Mondial, s-au stabilit acolo, unde
ianuarie încep un program de cercetare la
repercusiuni serioase în ceea ce priveºte
tatãl meu s-a nãscut ºi a crescut.
Muzeul Holocaustului în Washington D.C., unde
imaginea noilor generaþii asupra fenomenului
- Ai pornit la drum cu un subiect, apoi , în
plãnuiesc sã termin teza mea.
literar ºi cultural, în general?
urma documentarii în bibliotecile din þarã ai
- Ce deosebiri existã între sistemul
decis sã-l schimbi. De ce? Cãror factori se
- Noi trebuie, ca cercetãtori, studenþi, cititori,
universitar american ºi cel englez?
datoreazã aceastã schimbare?
ºi simpli oameni, sã despãrþim omul ºi opera lui.
- În general, sistemele de doctorat în State
- Subiectul meu a fost amplu ºi foarte sensibil.
E un pãcat dacã cercetarea fãcutã despre vieþile
versus Anglia sunt foarte diferite. Deci,
Deci, aici, în România am ales, sã mã concentrez
lor de atunci, în domeniul istoriei intelectuale ºi
doctoratul meu are acelaºi merit ca un doctorat
pe perioada anterioarã anilor 30, mai ales pe
culturale, pe care o fac eu, ar denigra sau
în State, dar ce am fãcut în timpul doctoratului
Grupul Criterion. Masteratul meu s-a chemat A
marginaliza opera scriitorilor. M-am gândit exact
este altfel decât ce aº fi putut sã fac dacã aº fi
Clear Mind Amidst the Nonsense: Fascism and
la aceastã întrebare, când am lucrat despre opera
fost doctorandã în State. În SUA, trebuie sã
the Confessions of three Românian interwar
lui Immanul Kant ºi am scris licenþa mea despre
predai seminare în primii doi ani de program.
intellectuals. La început, teza mea de doctorat
teoriile lui. Când eram studentã la Facultatea de
Asta înseamnã cã o sã ai multe experienþe
s-a chemat The Appeal of Fascism to the Young
Filosofie la Northwestern, a fost o discuþie despre
învãþând studenþi. În Anglia, nu trebuie sã ai nici
Generation of Interwar România. Bineînþeles,
faptul cã I. Kant a fost rasist ºi sexist. E adevãrat,
un curs, nu oferã aceeaºi experienþã de
mã intereseazã foarte mult schimbarea din punct
într-un fel, dar acest fapt nu are nicio legãturã cu
învãþãmânt. Timpul acolo e plin de cercetare ºi
de vedere politic ºi am vrut sã examinez asta
lucrarea lui în domeniul filosofiei. Putem sã
studii. De fapt, în Anglia, programele sunt mult
într-o fereastrã de scriere autobiograficã a
înþelegem foarte uºor cum el a ajuns sã fie rasist
mai flexibile, dar dacã vrei sã lucrezi în State, la
membrilor din Generaþia Tânãrã (Generatia 27),
ºi sexist  el n-a plecat niciodatã din oraºul lui,
universitate, dupã ce termini doctoratul, trebuie
ºi cum s-au dezvoltat ideile lor în perioada
Konisberg (acum Kaliningrad) ºi nu s-a cãsãtorit
sã gãseºti singur experienþa de învãþãmânt.
interbelicã. Dar, dupã ceva timp aici, am ales sã
niciodatã. Deci, el n-a avut nicio experienþã cu
- Ai tradus în englezã câteva din poeziile
dedic o atenþie specialã Grupului Criterion, din
oameni diferiþi de el. Dar, în acelaºi timp, el a
Anei Blandiana. Ce alþi poeþi români
cauzã cã este un fenomen incredibil de interesant
scris opera, care a fost o revoluþie în lumea
contemporani te-ar putea interesa în
ºi necercetat în lumea academicã englezã, ºi, mult
filosofiei. Afarã de experienþa lui subiectivã, Kant
perspectiva unor posibile traduceri în
mai important, pentru cã s-a realizat exact în
a reuºit sã ne ofere teorii de filosofie extraordinar
englezã?
momentul în care mulþi membri au abandonat
de obiectiv ºi universal. Este la fel ºi cu scriitorii
- Am tradus o parte din creaþiile lui Octavian
concepþia de democraþie ºi au sprijinit idei de
pe care eu îi studiez. Un om este un produs al
Paler ºi vreau sã mai traduc ºi alte poezii ale
ideologie extremã. ªi îmi place faptul cã pot sã
timpului lui. Opera lui este produsul geniului lui.
Anei Blandiana. Mã intereseazã foarte mult
studiez Criterion, pentru cã mã intereseazã foarte
ªi geniul depãºeºte timpul ºi spaþiul.
poeziile lui Nichita Stãnescu ºi trebuie sã mai
mult cultura, arta ºi filosofia, toate subiectele
citesc ºi alþi poeþi noi din România.

Gabriel STÃNESCU

Tradiþionalism versus ecumenism
 ecumenism, termen cu sensuri clãtinate.  Vasile Andru

Revista Origini dedicã numãrul acesta
ecumenismului. Termenul de ecumenic înseamnã
universalitate, iar ecumenismul desemneazã miºcarea
religioasã care urmãreºte reuniunea tuturor bisericilor
creºtine într-una singurã. Printre numeroasele articole
competente, ce abordeazã acest subiect, cel mai
strãlucit aparþine eseistului Vasile Andru:
Ecumenismul, între ideal ºi utopie. Eseul este
împãrþit în trei pãrþi: I. Spiritul filocalic: o soluþie
ecumenicã, II. Dragostea ºi teologia sau: Cum
corectãm sentinþa Ortodoxie sau moarte ºi III. Cu
Despota, în Dodecanez, despre ecumenism ºi isihasm.
Cuvântul filocalie îl moºtenim din gândirea ºi
practica pãrinþilor greci ºi înseamnã iubire de frumos,
adunatã într-o culegere de scrieri pustniceºti ºi
monahiceºti. Aºadar, Vasile Andru defineºte spiritul
filocalic conform tradiþiei creºtin-orientalã ca o
atitudine mentalã marcatã intens de frumosul
duhovnicesc; ºi trebuinþa continuã de purificare,
iluminare, desãvârºire. ( ) Spirit filocalic se referã
la practica isihastã (liniºtire, contemplaþie). Nu-i o
practicã pentru mulþimi, dar poate fi o premisã
ecumenicã: în sensul cã mulþimile nu pot s-o facã,
dar pot sã beneficieze de ea. Aºadar, acest spirit devine
un temei al bisericii universale. ( ) Ortodoxia este
mai vie, mai aproape de filonul paleo-creºtin, mai
aproape de elanul ascetic (exerciþiu fizic ºi spiritual
monahal) al primelor secole de creºtinism.
În a doua parte a articolului, mistagogul Vasile
Andru lãmureºte disputa dintre cele douã virtuþi
teologice  adevãr ºi iubire , prin subtila expresie
teologia este cãutarea adevãrului; dar iubirea este
chiar trãirea adevãrului. Mai mult, abordeazã cu

multã înþelepciune ºi tandreþe spiritul energic grecesc,
uneori excesiv de violent ºi exclusivist. Explicã
diferenþa dintre termeni precum moarte ºi martiriu.
Primul este agresiv ºi-l vizeazã pe interlocutor, în timp
ce al doilea face trimitere la tine însuþi, atrãgând
admiraþia. Acesta conchide cu formula cheie moartea
umbreºte mila. Prin anii 60, aceste dispute

ajunseserã într-un punct aºa de înalt, încât la
mânãstirea Esfigmenu, pe Athos, s-a arborat un steag

negru, anti-ecumenic, cu inscripþia: Ortodoxia sau
moartea! Eu preþuiesc conservatorismul muntelui
Athos; ºi-i înþeleg (prin îndrãgire, nu prin raþiune,
evident) chiar pe cei mai conservatori atoniþi. Dar un
cunoscut ziarist s-a uluit de lozinca de la Esfigmenu
ºi, a zis: eu îi bubui la gazetã, ºi abia l-am oprit sã nu
înceapã un polemos (rãzboi). L-am domolit,
explicându-i cã formula aceea vroia sã însemne
Ortodoxie sau martiriu. Da, zice ziaristul, propune-i
atunci sã arboreze steag galben (adicã bizantin) cu
formula Ortodoxie sau martiriu!. Chiar ºi aºa sunã
destul de prãpãstios, însã oricum mai jertfelnic.
În a treia parte a eseului, Vasile Andru relateazã
discuþia purtatã, pe aceastã temã, cu ierarhul grec:
mitropolitul Nectarios (supranumit Despota =
vlãdicã), Ecumenical Patriarch of European
Community, Representative. Pe insula Dodecanez
se aflã o mãnãstire de români, Sf. Pantelimon, cu
slujirea sfintei liturghii în limba românã. Iar
mitropolitul Nectarios a descoperit trãsãturi
paleocreºtine în practica monahismului românesc,
motiv pentru care insistã sã se conserve acest specific
autentic. Într-adevãr, mai spune Vasile Andru,
românii au pãstrat unele trãsãturi primordiale; dar ºi
ortodocºii indieni din Kerala au pãstrat unele note
arhaice, specifice creºtinismului primordial.
Valorizând aceste aspecte specifice, ºi românii ºi
ortodocºii indieni restituim ortodoxiei trãsãturi
productive, care împrospãteazã ºi restaureazã ritul
primordial.
Eseul se încheie cu un îndemn la restaurarea
unitãþii creºtine în spiritul filocalic adicã actul
practic al restaurãrii omului, al redescoperirii unitãþii
în duh.

Lucian IONESCU
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EVAZIUNE, FRAUDÃ, CORUPÞIE

OPINII
Ion A. POPESCU
Victor A. STOICA
Evaziunea, frauda, corupþia sunt
fenomene infracþionale economice ºi
financiare  cu o puternicã ºi profundã
reflexie în sistemele juridice naþionale ºi
universale. Fiind vorba de fluxuri ilicite
de bani ºi de valori patrimoniale,
miºcarea brawnianã a termenilor
enumeraþi are loc, de fapt, în pronausul
pieþei financiare ºi nu în incinta, în
interiorul acesteia, pentru a se evita
mirosurile pestilenþiale. Motivul unei
astfel de stãri derivã direct din
ubicuitatea
puterii
politice.
Infracþionalitatea se pedepseºte de cãtre
puterea judecãtoreascã, în esenþã, o
putere politicã. Oricât de clarã ar fi
separarea constituþionalã a puterilor
politice, în practicã interesele interferã.
Spre exemplu, corupþia, care este
prezentã pretutindeni, dar diferã de la o
þarã la alta, se aflã în strânsã corelaþie cu
gradul de dezvoltare, în sensul cã se
manifestã cu o anumitã specificitate. În
þãrile dezvoltate, mecanismul corupþiei
funcþioneazã, îndeosebi, ca proces de
redistribuire între cei bogaþi; în þãrile
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sãrace, mai ales, ca proces de
redistribuire între bogaþi ºi sãraci.
Aºa dupã cum afirma un fost procuror
ºef, Marian Capotã: corupþia a ieºit din
cutia Pandorei odatã cu minciuna, hoþia
ºi crima. Este însã mult mai periculoasã
decât acestea pentru cã le poate genera
ºi, uneori, în societãþi neorganizate,
devine un fenomen care, nestânjenit,
poate duce chiar la rãzboi civil, prin

îmbogãþirea unei pãrþi a societãþii ºi
sãrãcirea în progresie geometricã a
celeilalte. În orice situaþie însã,
germenul corupþiei este sãrãcia. Prin
excepþie, corupþia mai poate fi generatã
ºi de cãtre setea de putere.
În România, orice s-ar spune,
dictatura comunistã reuºise sã limiteze
cauzele corupþiei, ale evaziunii fiscale ºi
ale fraudei gulerelor albe, în bunã
mãsurã ca urmare a faptului cã societatea
avea la bazã principiul egalitarismului:
limita diferenþele de venituri de la 1 la
4,5 sau 5 ori. Pe de altã parte, societatea
civilã era ocrotitã de celebra Lege 18,
care se aplica cu ajutorul delaþiunii.
Evident, nu susþinem principiul
egalitarismului într-o societate a reglãrii
economiei naþionale cu ajutorul pieþelor
economice care funcþioneazã în condiþii
de oportunitãþi ºi riscuri. Dar nu
acceptãm hoþia prin evaziune, fraudã ori
corupþie. Niciodatã sã nu îl întrebi pe un
miliardar cum a fãcut primul milion.
Fosta nomenclaturã comunistã nu ºi-a
vândut þara, a cumpãrat-o! Apariþia ºi
amplificarea corupþiei în România este
strâns legatã de douã etape ale tranziþiei
spre economia de piaþã: etapa de început,
a supremaþiei proprietãþii de stat, ºi etapa
actualã, a predominanþei proprietãþii
private. Au existat douã mari
oportunitãþi: 1) privatizarea ºi, mai
recent 2) restitutio in integrum, ultima
mult influenþatã de experþii strãini.
Celor douã etape menþionate le
corespund aceleaºi categorii de corupþi
ºi evazioniºti care, prin cameleonism, s-au
adaptat ºi au inventat instrumente
ingenioase de corupþie, evaziune ºi
fraudã, adecvate fiecãrei perioade. Dat
fiind cã în societatea comunistã
acumularea de capital privat nu era
permisã, dupã 89, clasa capitaliºtilor s-a

format pe socoteala statului, ciupind din
proprietatea de stat ºi însuºindu-ºi prin
privatizare utilajele ºi producþia ei.
Bineînþeles, în primele rânduri ale
acestui rapt pe scarã largã s-au aflat
foºtii birocraþi de partid ºi de stat aflaþi
în poziþii strategice, care le permiteau
sã opereze în grabã ºi cu cea mai mare
eficienþã [Silviu Brucan, Stâlpii noii
puteri în România, Editura Nemira,
Bucureºti, 1996, p. 89]. Dupã ce au supt
capital prin firme-cãpuºã ºi s-au
îmbogãþit, proaspeþii nouveux riches au
introdus condiþii grele de intrare pe piaþã,
deturnând miºcarea antreprenorialã cãtre
domenii economice fãrã interes pentru
ei ºi spoind liberalismul cu o socialdemocraþie de butaforie, de mucava, de
mascaradã. Dupã privatizare, foºtii
sunt cei care deþin
puterea economicã,
numai cã uzul
corupþiei, evaziunii
ºi al fraudei s-a
mutat de la stat cãtre banii publici ºi
particulari, acolo unde mai este încã
posibil.
Criza financiar-bancarã ºi bursierã
declanºatã în 2007 ºi cu unda de ºoc în
octombrie 2008 este neutrã din punct de
vedere economic ºi ideologic. Ea îi
afecteazã cel mai mult pe bogaþi care,
acum, se tem de pierderea averilor
acumulate peste noapte. Pentru cei sãraci
se va gãsi întotdeauna o bucatã de pâine
ºi o ceapã de pus pe masã.
Corupþia, evaziunile fiscale ºi
fraudele gulerelor albe sunt cele mai
respingãtoare ºi imorale fenomene
sociale, a cãror eradicare presupune
curaj, tenacitate, voinþã ºi, mai cu seamã,
respectarea ºi aplicarea literei ºi a
spiritului legilor. Dupã cum aratã
sociologul american E. Sutherland,

infracþiunile care implicã prezenþa
«gulerelor albe» sunt cele comise în
domeniul economico-financiar, între
care se includ faptele prin care se produc
fraude în dauna societãþilor cu capital
de stat, privat ori mixt, precum ºi cele
de corupþie. Este de remarcat
periculozitatea socialã deosebitã a
acestor infracþiuni, care, spre deosebire
de criminalitatea «tradiþionalã», sunt
mult mai grave ºi, mai ales, costisitoare
din punctul de vedere al consecinþelor
lor economice ºi sociale. Estimãri
recente demonstreazã cã aceastã
categorie de infracþiuni costã societatea
de peste trei ori mai mult decât întregul
arsenal de fapte penale, îndreptate
împotriva proprietãþii [Ion Pitulescu, Al
treilea rãzboi mondial. Crima
organizatã, Editura
Naþional, Bucureºti,
1996, p. 302-303].
Noii îmbogãþiþi
au înþeles repede cã
politica este un izvor nesecat de avuþie,
deoarece, gestionând banii publici din
posturi în Administraþie, pot continua
raptul început pe când predominantã era
proprietatea de stat ºi, în plus, banii
publici se recicleazã perpetuu prin
impozite ºi taxe. Astfel, fiind singurii care
îºi pot cumpãra posturile înalte în
partidele politice ºi în stat, oamenii de
afaceri au devenit ºi oameni politici,
pentru care singurele convingeri sunt
legate de bani, ceea ce este evident ºi
explicã apariþia fenomenului de turism
politic. Dupã expresia arhicunoscutã de
acum, alternanþa la guvernare este
alternanþa la ciolan, clasa politicã, parte
a clasei oamenilor de afaceri, mimeazã
lupta împotriva corupþiei tot atât de mult
pe cât o fac pentru recunoaºterea propriei
respectabilitãþi, în mod limpede pentru
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cã nimeni nu poate sãri peste umbra sa.
În 1996, ministrul de interne la acea
vreme, Victor Babiuc, afirma: Corupþia
începe cu ascunderea sau deformarea
realitãþii, deci cu minciuni, pentru a
obþine anumite rezultate la care nu se
poate ajunge cu adevãrul ºi continuã cu
introducerea sistemului clientelar, de
plasare în posturi ºi promovare a rudelor,
prietenilor ºi amicilor politici; ea este
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urmatã de darea ºi primirea de foloase
patrimoniale sau de altã naturã pentru
obþinerea unor drepturi cuvenite, pentru
ca într-un stadiu superior sã se ajungã
la darea ºi primirea unor foloase
patrimoniale sau de altã naturã pentru
obþinerea unor drepturi sau avantaje
necuvenite. Din acest moment, corupþia
se generalizeazã ºi iau naºtere reþele de
tip mafiot.
Cât de funcþionalã a devenit
economia româneascã se vede cel mai
clar din fenomenul aprecierii leului, care,
dupã cum se ºtie, nu a determinat
scãderea preþului la nici un produs de pe
piaþã. În schimb, aceastã manevrã îi face
ºi mai bogaþi pe cei bogaþi, a cãror avere
se exprimã în mai multã valutã. Dacã
ridicarea exageratã ºi generalizatã a
preþurilor era frecvent argumentatã prin
creºterea preþului petrolului (pentru cã
toate mãrfurile merg pe roþi) aºteptãm o
descreºtere generalizatã a preþurilor  nu
numai în taximetrie  ºi ne întrebãm
când se va produce oare?
Desigur, cei mai sãraci corup ºi ei,
sau sunt corupþi. Fenomen de dimensiuni
reduse ca amploare, dar generalizat în
pãturile sociale sãrace, corupþia a fost
botezatã sub numele de ºpagã. S-a
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Puncte de vedere
TINERII DIN ROMÂNIA  VALORI ªI COMPORTAMENTE
DIN SFERA CULTURII POLITICE
Dimensiuni atitudinalvalorice ºi comportamentale
ale participãrii în organizaþii
neguvernamentale
Apartenenþa organizaþionalã este
indicatorul cel mai citat în descrierea
gradului de participare civicã.
Organizaþiile neguvernamentale, care
constituie nucleul societãþii civile,
înlesnesc individului poziþionarea sa
într-o relaþie eficientã ºi semnificativã
cu sistemul politic, stimulând
aptitudinile individuale relevante pentru
cultura politicã democraticã (Almond ºi
Verba, 1963; Warren, 1999).
Datele de sondaj indicã o pondere
scãzutã a tinerilor din România,
membri
ai
organizaþiilor
neguvernamentale. Dacã la nivelul
întregii Uniuni Europene, 22% dintre
tineri aparþin unui ONG, media pentru
noile state membre este cu mult mai
micã (10% faþã de 26%, media pentru
primele 15 state membre). Dintre
acestea, cele mai mici rate de
participare le înregistreazã România
ºi Bulgaria (7%). În România, ratele
de participare a tinerilor în organizaþii
se situeazã pe o constantã curbã
descrescãtoare începând din 1998,
scãzând în aceastã perioadã la
jumãtate numãrul celor care se declarã
a fi membri ai acestor organizaþii.
Cluburile sportive se dovedesc a fi
cele mai atractive pentru tinerii
europeni, România situându-se printre
þãrile cu ratele cele mai reduse de
participare în acest tip de organizaþii.
Un aspect interesant este faptul cã
România, alãturi de alte câteva þãri foste
comuniste, înregistreazã ponderile cele
mai ridicate ale organizaþiilor de tineret
din UE. Explicaþia ar putea fi
apartenenþa la organizaþiile de elevi ºi
studenþi, identificate de tineri cu
organizaþiile de tineret, ºi nu cu cele
profesionale. Ponderea ridicatã a
tinerilor români, membri ai partidelor
politice (21%, cea mai mare pondere din
Uniunea Europeanã) trebuie înþeleasã
þinându-se cont de faptul cã discutãm
despre 21% din cei 7% tineri români
membri ai organizaþiilor neguvernamentale, astfel cã, raportându-ne la
ponderea medie a tinerilor asociaþi din
Europa, se ajunge la aproximativ
aceleaºi valori: în jur de 1%-1,5% dintre
tineri sunt membri ai unor partide
politice atât în România, cât ºi în restul
Uniunii Europene. Participarea politicã
formalã este dealtfel singurul nivel al
participãrii pentru care datele descriu
situaþii asemãnãtoare în România ºi în
þãrile Europei Occidentale.
Apartenenþa redusã a tinerilor din
România la organizaþii neguvernamentale are resorturi cauzale complexe, conturate în analizã printr-o
abordare complementarã, cantitativã
ºi calitativã. Încrederea în general
redusã a populaþiei în forme
instituþionalizate de asociere
caracterizeazã în egalã mãsurã ºi
tinerii. Pentru perioada 2004-2006 se
înregistreazã o înjumãtãþire a cotei de
încredere de care organizaþiile
neguvernamentale se bucurã în

De altfel, evoluþii negative ale
gradului de încredere a tinerilor
înregistreazã toate instituþiile, cu
excepþia ºcolii, ce îºi pãstreazã cota
constantã
pentru
perioada
menþionatã. Este semnificativ, din
punct de vedere sociologic, faptul cã
aproape jumãtate dintre subiecþii
chestionaþi în 2006 sunt indeciºi în
ceea ce priveºte încrederea pe care o
au în ONG-uri, aceastã pondere
foarte crescutã exprimând atât
absenþa informaþiilor despre
organizaþii, cât ºi lipsa de preocupare

rândul indivizilor ºi comunitãþilor,
influenþând direct sustenabilitatea
sectorului, prin faptul cã afecteazã
capacitatea de atragere a membrilor,
a voluntarilor ºi a fondurilor.
Cele mai multe dintre
informaþiile pe care participanþii le
au despre ONG-uri provin din massmedia ºi privesc organizaþii naþionale
sau internaþionale ce fac obiectul
unor ºtiri sau evenimente puternic
mediatizate. Organizaþiile care îºi
desfãºoarã activitatea la nivel local
nu sunt cunoscute în general de cãtre
tineri ºi nici nu sunt considerate
semnificative pentru rezolvarea
problemelor comunitãþii.

metropolitan. Deºi interesul pentru
problemele comunitãþii este o
premisã a participãrii, el nu este
suficient, dovadã fiind faptul cã
aceastã categorie de tineri descrisã nu
are participarea cea mai ridicatã în
organizaþii, fiind constituitã în mare
parte din tineri ocupaþi în muncã ºi
fãrã rezerve de timp suficiente pentru
activarea în ONG-uri.
Discuþiile în cadrul focusgrupurilor au confirmat constrângerile
economice ºi preocuparea pentru
traiul zilnic drept motive importante
ale neimplicãrii tinerilor din România
în activitãþile comunitare.
...atunci când lucrezi 12 ore ºi
ai douã job-uri doar pentru a-þi

ºi de interes a tinerilor în legãturã cu
subiectul supus aprecierii.
Aceastã lipsã de preocupare este
confirmatã de prezenþa menþiunii
Nu mã intereseazã în topul
motivelor de neparticipare a tinerilor
la activitãþile organizaþiilor
neguvernamentale, cu o pondere de
o treime din ansamblul motivelor
invocate. Invocarea lipsei timpului
necesar ascunde ºi ea parþial lipsa
interesului, dar reflectã ºi plasarea
tinerilor într-un câmp al necesitãþii,
ce nu permite alocarea de resurse de
timp acestor preocupãri.
Discuþiile în cadrul focusgrupurilor au condus la câteva
concluzii interesante, cu potenþial
explicativ pentru slaba participare a
tinerilor din România. Astfel, un
numãr mare de tineri continuã sã aibã
o imagine vagã, pãstrând accente
negative, asupra organizaþiilor
neguvernamentale ºi asupra rolului pe
care ele l-ar putea avea în comunitãþile
lor. Deºi contactele sporadice, pe care
unii dintre participanþi le-au avut cu
ONG-uri sau activitãþile acestora, au
produs tinerilor impresii pozitive,
aceºtia pãstreazã o imagine stereotipã
relativ negativã a acestor organizaþii,
imagine rãspânditã probabil în rândul
grupurilor lor de apartenenþã. Acest
aspect este problematic pentru
dezvoltarea societãþii civile din
România, imaginea publicã ºi
credibilitatea, de care se bucurã
organizaþiile neguvernamentale în

 Ar trebui sã existe...niºte
organizaþii cetãþeneºti ... care sã aibã
totuºi dreptul de a face propuneri
comisiilor locale, primãriilor ...
 ªtiþi despre existenþa unor astfel
de organizaþii? (moderator)
 Eu nu ºtiu, dar sincer vã spun
cã nu vãd de ce le-ar face
(propunerile), nu vãd rostul ... pentru
cã nu ar avea nici o putere...
(student, Bucureºti).
Necesitatea informãrii este una
obiectivã, dar ºi perceputã, atât în ceea
ce priveºte paleta de oferte, cât ºi
mecanismele de participare în ONGuri. Informaþiile pe care tinerii le deþin
despre acest sector sunt întâmplãtoare,
stereotipe, nesistematice, provenind
din surse incompetente.
Implicarea în activitãþile
organizaþiilor neguvernamentale are
ca premisã majorã preocuparea
cetãþenilor faþã de problemele
comunitãþii. Datele la nivel european
indicã un interes scãzut al tinerilor
din România faþã de viaþa politicã ºi
problemele de actualitate atât la nivel
local, cât ºi naþional ºi european.
Doar interesul pentru problemele
Uniunii Europene se încadreazã în
medii asemãnãtoare, aceste probleme
preocupând mai puþin tinerii atât în
România, cât ºi în restul statelor
membre. Preocuparea pentru politicã
ºi probleme de actualitate cunoaºte
cotele cele mai ridicate în rândul
tinerilor educaþi, din grupa de vârstã
25-30, locuind în mediile urban ºi

asigura traiul zilnic, restul trece pe
planul doi, adicã puþin îþi pasã þie cã
oraºul sau þara se duce de râpã, tu
nu ai în minte decât un singur lucru:
trebuie sã apuci ziua de mâine în aºa
fel încât sã nu te scufunzi de tot.
(student, Bucureºti)
Dincolo de disponibilitatea de
principiu afirmatã, din discuþii
transpare
prezenþa unei culturi a
neparticipãrii în cazul celor mai mulþi
dintre tinerii neasociaþi, atitudinile
pozitive manifestate faþã de
voluntariat
ºi
organizaþii
neguvernamentale dovedindu-se
doar rãspunsuri spontane (ºi nu
atitudini consolidate) la stimulii
reprezentaþi de propunerea temelor
respective ca subiecte de discuþie.
Dealtfel, invocarea unor motive de
tipul lipsa oportunitãþilor de
participare, lipsa informaþiilor,
lipsa timpului ascunde uneori, în
mod evident, absenþa interesului
pentru participare ºi a preocupãrii
pentru chestiunile publice, ce sunt
lãsate în seama autoritãþilor.
Problema care este acum cea mai
mare, din punctul meu de vedere, este
cã lumea este atât de dezgustatã de
clasa politicã ºi de tot ce se întâmplã
actual în România încât pur ºi simplu
este total nepãsãtoare ºi nu îi mai
intereseazã pe cetãþeni ce se întâmplã.
(tânãrã angajatã, Constanþa)
Binele colectiv este uneori chiar
identificat cu bunãstarea statului, nu
a cetãþenilor, dovedind nu doar lipsã

rândul tinerilor (de la 17,2% la 8,6%,
conform Diagnozei Tineret 2004,
2006, DSCPT).

de asumare la nivel individual a
binelui colectiv, dar chiar izolare a
intereselor particulare în raport cu
interesele sociale, ce ar aparþine
statului.
...atunci când statul are grijã de
om, omul are grijã de stat...
(student, Bucureºti)
În acest punct al analizei intervine
un alt factor cu potenþial explicativ
major pentru participarea voluntarã a
tinerilor: competenþa civicã
subiectivã, altfel spus, sentimentul
abilitãþii personale de a influenþa
deciziile autoritãþilor, o variabilã
atitudinalã majorã, cu implicaþii
semnificative pentru o varietate largã
de atitudini politice. Cercetãrile aratã
cã existã o asociere semnificativã între
apartenenþa la organizaþii voluntare ºi
gradul de competenþã subiectivã a
indivizilor. Relaþia dintre aceste douã
variabile este una de interdependenþã:
competenþa civicã subiectivã conferã
sens participãrii, iar participarea, ca
experienþã cumulatã, dezvoltã ºi
consolideazã competenþa civicã a
indivizilor. Concluzia cea mai
pregnantã, ce a rezultat în urma
cercetãrii calitative întreprinse pentru
aceastã temã, este aceea cã tinerii din
România nu se evalueazã a fi în
poziþia de a influenþa decizia publicã,
au, aºadar, o competenþã civicã
subiectivã, slab configuratã. Autoritãþile ºi mecanismele de decizie sunt
reprezentate de tineri ca fiind
exterioare lor, iar eventualele acþiuni
colective de influenþare a acestora sunt
investite cu ºanse de reuºitã reduse.
Dealtfel, ºi datele de sondaj
confirmã percepþia de cãtre tineri a
unei autonomii a mecanismelor de
luare a deciziilor în raport cu
cetãþeanul atât la nivel local, cât ºi
naþional. Mãsura redusã în care tinerii
considerã cã pot sã participe la luarea
deciziilor în localitate ºi în þarã (20%,
respectiv 16%, conform Diagnozei
Tineret 2005), încrederea redusã în
instituþii, mulþumirea în scãdere în
raport cu viaþa politicã (numãrul
tinerilor nemulþumiþi de viaþa politicã
a crescut cu peste 10 procente în
perioada 2005-2006, de la 65% la
76%, conform Diagnozei Tineret
2005, 2006, DSCPT), toate acestea
relevã poziþia marginalã, nespecificã
democraþiei, pe care omul de rând o
percepe în raport cu autoritãþile care
îl reprezintã. Dealtfel, frecvenþa cu
care indivizii se evalueazã ca fiind
competenþi sã influenþeze deciziile
luate de autoritãþi este un indicator al
mãsurii în care ei îºi considerã
propriile societãþi democratice.
Mãsurile menþionate de tineri ca
încurajând participarea mai activã a lor
în societate sunt: consultarea lor înainte
de a se lua decizii care-i privesc (deºi
aceastã consultare este instituþionalizatã în plan formal, ea nu este
recunoscutã de tineri ca reprezentativã), iniþierea mai multor programe
promovând voluntariatul ºi introducerea în programele ºcolare a unor
discipline pentru educaþia cetãþeneascã.

(Continuare în numãrul viitor)

mers atât de departe încât, în sediile
Poliþiei Române s-a atârnat un afiº cã nu
se primesc atenþii; la fel ºi în alte
instituþii publice, cum sunt primãriile ºi
spitalele. Logica elementarã impune sã
aflãm ºi roadele obþinute!
În mod straniu, acest climat aproape
cã nu mai poate fi sterilizat, dacã ar fi sã
dãm crezare concluziilor la care a ajuns
un înalt funcþionar al statului, publicate
în lucrarea: Gheorghe Floricã, Bãtãlia
pentru adevãr, Colecþia Flagrant,
Bucureºti, 1996, p. III: I-a fost dat
Generalului Floricã sã devinã, aproape
fãrã voia sa, erou, vârf de lance într-un
rãzboi pe care nu l-a provocat ºi pentru
care nu pãrea destul de pregãtit. El
venea, atunci ca ºi acum, cu acte,
procese verbale, constatãri, fapte care
ar fi trebuit sã conducã la mãsuri clare
ºi imediate. Lumea cãreia i se opunea
avea însã arme mult mai sofisticate.
Poate fãrã sã vrea,la început, Generalul
Floricã a atins aceastã lume în chiar
inima ei. Pronunþând cuvântul
«corupþie», Generalul i-a fãcut pe mulþi
sã þipe ca din gurã de ºarpe
Cum persoanele evocate au deþinut
demnitãþi importante în societatea
româneascã, fiind în fruntea instituþiilor
cu responsabilitãþi directe în eradicarea
corupþiei, evaziunii ºi fraudei, este
interesant sã aflãm care sunt rezultatele
demersurilor respective. Pânã atunci,
concluzia nu poate fi decât una singurã,
ºi o pronunþãm într-o sintagmã al cãrui
adevãr este cotidian: de la fiecare dupã
puteri, fiecãruia dupã influenþã. Uitaþi-vã
bine la interlocutorul dumneavoastrã:
pare un om respectabil ºi onest, chiar
distins, însã uneori devine un personaj
misterios, de pe altã planetã, pentru care
nu existã puºcãrii.

Copacul
cu frunze de aur
La Târgoviºte, la început de
octombrie arãmiu, am regãsit
citadela Universitãþii, cu amprenta
imuabilã a marelui dascãl Spiru
Haret, cel care în urmã cu mai bine
de un secol, îºi crea menirea de far
al învãþãmântului românesc. ªi dacã
existenþa umanã este ca o frunzã,
putem spune cã mii de frunze din
toate colþurile judeþului au ales sã nu
mai rãtãceascã purtate de vântul
vieþii, ci sã se adune în copacul
generos ºi plin de seva înþelepciunii,
sãdit aici, la Târgoviºte, cu dragoste
ºi mare dãruire, de cãtre fondatorii
Universitãþii Spiru Haret.
O ezitare ºi o teamã de început a
fost lungã doar cât o clipã, pânã când
am simþit sufletul acestui locaº de
învãþãmânt, care pe o palã de cânt a
împrumutat condeiul Diaconului
Coresi  primul truditor la împlinirea
fãrã seamãn care este cartea.
Aproape de Turnul Chindiei s-a
aprins torþa luminoasã a ºtiinþei de
carte, cei chemaþi sã soarbã lumina
cãrþilor transformându-se în strãjerii
moderni ai Curþii Domneºti.
La mijloc de toamnã, copacul
ºtiinþei se umple cu frunze ºi îºi
începe existenþa tulburãtoare, pe
timpul cãreia toate frunzele se
transformã în aur. Gingaºa meserie
de bijutier revine profesorilor
Universitãþii.
Colaborarea permanentã între
studenþi ºi profesori dã farmecul unei
experienþe unice în viaþã, la capãtul
cãreia devii însemnat, în mod
miraculos ºi fãrã a-þi da seama, cu
pecetea ºtiinþei de carte. Copacul de
aur este destinat sã rãmânã
nemuritor, atâta vreme cât prin
rãdãcinile sale va urca seva de optimism ºi de candoare sufleteascã a
grãdinarilor lui.

Sunt convinsã cã Aurelia Catanã,
directoarea Centrului I.D. de la
Târgoviºte, nu este de fapt un
grãdinar. Este doar un zâmbet
împãrþit în mii de clipe, cu care îi
întâmpinã ºi îi însoþeºte pe studenþi.
Sã zâmbeºti de mii de ori cu aceeaºi
trãire sufleteascã la mii de studenþi!
Ce poate fi mai minunat ºi mai tainic
elixir pentru tinereþea veºnicã decât
un zâmbet uman dãruit cu cãldurã?
Cred, în primul rând, cã
experimentul acesta al Universitãþii,
de a transforma oamenii simpli în
specialiºti cu nivel superior de
pregãtire, este un demers încãrcat de
umanism. O cantitate incalculabilã
de materie cenuºie stãtea nefolositã
ºi neangrenatã în cercetare ºi creaþie
ºtiinþificã. Acum, acest potenþial
imens a explodat într-o constelaþie
de împliniri, beneficã societãþii în
ansamblu. Deºi sunt din diverse
locuri ºi cu concepþii de viaþã
diferite, studenþii au un numitor
comun: sunt educaþi în spiritul
respectãrii drepturilor ºi libertãþilor
fundamentale ale omului, demnitãþii,
înþelegerii reciproce, toleranþei ºi
colaborãrii. Aceasta este calea prin
care copacul de aur va rãmâne,
pentru noi ºi pentru Europa, un reper
fundamental.
Port pecetea meseriei de dascãl
cu credinþa ºi mândria cã o îndrept
spre o nouã ºi miraculoasã împlinire.
Cred cã atunci când mã voi
desprinde din copac, pentru a-mi
urma destinul, voi rãmâne tot o
frunzã de aur.

Daniela ÞIGÃNILÃ
Studentã anul II, Facultatea
de Filosofie-Jurnalism

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
15 decembrie 2008
06:00 Promo USH
06:10 Film documentar (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. Dorin Sarafoleanu la dispoziþia dvs.
14:58 Promo
15:00 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
15:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
17:20 Promo
17:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
19:20 Promo
19:30 Haretiºtii. Emisiune de Mugur Popovici
20:00 Apel telefonic. Emisiune de George Nicolau
21:00 Jurnale în stil Caragiale. Emisiune de Viorel Popescu
21:30 Dialog, ºtiinþã, religie. Emisiune de Carmen Fulger
22:00 Film documentar: Body&Soul (ep. 13)
22:30 Film serial: Destine furate  Filipine (ep. 25)
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
16 decembrie 2008
06:00 Promo USH
06:10 Din instituþiile statului (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 Jurnale în stil Caragiale. Emisiune de Viorel Popescu
20:30 Film documentar: Body&Soul (ep. 14)
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. 26)
23:15 Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene (r)
04:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Constantin Dumitrache
la dispoziþia dvs (r)
05:00 Arta de a trãi (r)

MIERCURI
17 decembrie 2008
06:00 Promo USH
06:10 Jurnale 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 Jurnale în stil Caragiale. Emisiune de Viorel Popescu
21:30 Exclusiv pentru premianþi. Emisiune de Carmen Fulger
22:30 Film serial: Destine furate  Filipine (ep. 27)
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
18 decembrie 2008
06:00 Promo USH
06:10 Jurnale 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 Academica  Economia pentru cine?
Emisiune de Ilie ªerbãnescu (r)

11:20 Promo
10:30 Film artistic pentru copii: Alice în Þara Minunilor (SUA)
12:00 Preluare TVRM Cultural
13:00 Jurnale în stil Caragiale (r)
13:30 Film documentar: Natura Planetei Terra
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 Preluare TVRM Cultural
16:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
17:58 Promo
18:00 Film artistic: Barul iluziilor (SUA)
19:20 Promo
19:30 Top sport. Emisiune de Cristina Matei
20:00 Profil spiritual. Emisiune de Valeriu Râpeanu
21:00 Academica  Cãrþi ºi probleme. Emisiune de Mihai Ungheanu
22:00 Jurnale în stil Caragiale. Emisiune de Viorel Popescu
22:30 Film serial: Destine furate  Filipine (ep. 28)
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
19 decembrie 2008
06:00 Promo USH
06:10 Jurnale 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 Profil spiritual. Emisiune de Valeriu Râpeanu (r)
10:30 Film artistic: Barul iluziilor (SUA)
11:58 Promo
12:00 Preluare TVRM Cultural
13:20 Promo
13:30 Film documentar: Natura Planetei Terra
14:00 Gazonul fierbinte. Emisiune de Mugur Popovici
14:58 Promo
15:00 Din sãlile de concerte. Emisiune de Mihai Darie
15:30 Preluare TVRM Cultural
16:30 Adevãratele stele. Emisiune de Sorin Lupaºcu (r)
17:58 Promo
18:00 Film artistic: Focuri de armã în deºert (SUA)
19:20 Promo
19:30 Unde ne sunt absolvenþii Universitãþii Spiru Haret.
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
20 decembrie 2008

10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
11:50 Promo
12:00 Agricultura ºi alimentaþia. Emisiune de Gheorghe Predilã
12:57 Promo
13:00 Academica  ªtiinþã. Emisiune de Alexandru Mironov
14:00 Universul cuvintelor. Emisiune de Alina Ardelean
14:30 Adevãratele stele. Emisiune de Sorin Lupaºcu
15:58 Promo
16:00 Clubul diplomaþilor. Emisiune de Mihaela Mihailide
16:30 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
17:00 Idei în dialog. Emisiune de Corneliu Toader
18:30 Arta de a trãi. Emisiune de Mihaela Coveºanu
19:30 Am venit cu drag la voi. Emisiune de Georgel Nucã
21:30 Teatrul în fotoliul de acasã. Emisiune de Viorel Popescu
22:30 Film artistic românesc: Un saltimbanc la Polul Nord (1982).
Fram, ursul polar, face gloria trupei Marcellini. Turneele
internaþionale nu mai contenesc, dar nostalgia lui Fram
pentru tãrâmul natal schimbã datele problemei. În rolurile
principale: Carmen Galin, Octavian Cotescu.
Regia Elisabeta Bostan
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
14 decembrie 2008
06:00 Promo USH
06:10 Cinepanorama (r)
06:30 Universul cuvintelor (r)
07:00 Deutsche Welle. Emisiune de Diana Popescu
07:30 Deschide cartea ! Emisiune de Alexandru Mironov
08:00 Luminã în suflet. Emisiune de Sorin Bejan
09:00 Grãdiniþa fermecatã. Emisiune de Carmen Fulger
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
12:00 Cum vã place? Emisiune de Violeta Screciu
13:00 Cronica scepticului. Emisiune de Cristian Român
13:30 Mioriþa  antologie de folclor tradiþional.
Emisiune de Ioan Filip
14:00 Academica  Ateneul artelor. Emisiune de Mircea Micu
15:00 Toatã lumea pe gazon. Emisiune de Viorel Popescu
16:00 În cãutarea folk-ului pierdut. Emisiune de Maria Gheorghiu
17:00 Din instituþiile statului. Emisiune de George Nicolau
17:30 Dor de-acasã. Emisiune de divertisment.
Realizator Puiu Stoicescu
19:30 Sub semnul muzelor. Emisiune de Vasi Cãrãbuþ
20:30 Societatea Naþionalã Spiru Haret.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
21:00 Contrapunct. Emisiune de George Marinescu
22:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
22:30 Film artistic: Iubirea vieþii mele (SUA)
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)

06:00 Promo USH
06:10 Jurnale 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)

TVRM Cultural
LUNI
15 decembrie 2008
06:00 Promo
06:30 Deutsche Welle (r)
07:00 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
07:30 Societatea Naþionalã Spiru Haret (r)
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Lupu
08:20 Un poet, trei poeme (r)
08:30 Aplauze pentru haretiºti. Emisiune de Carmen Stoianov (r)
09:00 Clubul liceenilor. Emisiune de Vasi Cãrãbuþ (r)
10:00 ªtiinþã ºi spiritualitate. Emisiune de Alexandru Mironov (r)
11:00 Am venit cu drag la voi (r)
13:00 Academica  Cãrþi ºi probleme (r)
14:00 ªtiinþã ºi religie. Emisiune de Carmen Fulger
15:00 Arta documentarului. Emisiune de Daniel Paraschiv
16:00 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã.
Emisiune de Ioan Filip
16:30 Mapamond cultural - film documentar
17:00 Amfitrion Corina. Emisiune de Corina Chiriac
18:00 Film serial: Familia doctorului Kleist  Germania (ep. 15)
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: Explozia (r)
00:00 Promo

MARÞI
16 decembrie 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. 16)
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: Fluierul fermecat (r)
00:00 Promo

MIERCURI
17 decembrie 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. 17)
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: Cinq Mars (Franþa)
00:00 Promo

JOI
11 decembrie 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. 18)
19:00 Generaþia în teniºi. Emisiune de Nicolae Dan Fruntelatã
20:00 Românul cetãþean european. Emisiune de Ghe. Oniºoru
20:30 Întâlnire cu folclorul. Emisiune de Theodora Popescu
21:00 Amfiteatru cultural: Istorie ºi istorii
22:20 Un poet, trei poeme. Emisiune de Lucia Mureºan
22:30 Deutsche Welle. Emisiune de Diana Popescu
23:00 România creºtinã. Emisiune de Mihail Diaconescu
23:30 Promo

VINERI
19 decembrie 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 (r)
08:30 Film serial (r)
09:30 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã (r)
10:00 Film artistic de artã: Cinq Mars (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
20 decembrie 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
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11:00 La hanul morãriþei. Emisiune de Dumitru Cucu
11:57 Promo
12:00 Teatru în fotoliul de acasã. Emisiune de Viorel Popescu
13:00 Nimic fãrã lege. Emisiune de Florin Fãiniº
13:30 Casa noastrã.
14:00 Cine ºi unde ne sunt absolvenþii. Emisiune de Mugur Popovici
14:30 Muzica anilor ´80. Emisiune de Daniel Paraschiv
15:00 Amfiteatru cultural: Istorie ºi istorii (r)
16:30 Cafeneaua literarã. Emisiune de Dumitru Cucu
17:00 Exclusiv pentru premianþi. Emisiune de Carmen Fulger
18:00 Cultura corpului
19:00 Cu lãutarii dupã mine. Emisiune de Sorin Lupaºcu
20:00 Clubul liceenilor. Emisiune de Vasi Cãrãbuþ
21:00 Film artistic românesc: Furtunã în Pacific (1985).
Regia Nicu Stan. În rolurile principale: Dan Condurache
22:20 Un poet, trei poeme. Emisiune de Lucia Mureºan
22:30 Academica  Cãrþi ºi probleme. Emisiune de Mihai Ungheanu
23:30 Promo

DUMINICÃ
21 decembrie 2008
06:00 Cu lãutarii dupã mine (r)
07:00 Ecumenica
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: Îngerul meu pãzitor (SUA)
22:20 Un poet, trei poeme. Emisiune de Lucia Mureºan
22:30 Capcana timpului. Emisiune de Mircea Itu
23:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
00:00 Promo
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OPINIA NAÞIONALÃ

NICHITA STÃNESCU (1933-1983)  O PANÃ DINTR-O ARIPÃ DE ÎNGER
Luiza MARINESCU
Decembrie 2008. Ce dimineaþã însoritã!
Dacã timpul ar avea frunze /ce toamnã! ªi
pe pervazul unei ferestre din blocul aflat în
faþa benzinãriei din Piaþa Amzei stã ridicatã,
de parcã ar dansa în cuvinte, o panã dintr-o
aripã de înger. Copacul numit Gicã mã
priveºte ºi fructificatã îmi dau seama cã mai
sunt câteva zile ºi se împlinesc 25 de ani de
la moartea lui Nichita Stãnescu la 13
decembrie, dupã cum pe 31 martie s-au
împlinit, tot anul acesta, 75 de ani de la
naºterea sa. Moartea e starea de dinainte de
a te naºte  îmi rãsunã în minte
Metamorfozele ºi-mi dau seama cã odatã ce
te-ai nãscut ai ºi-o altã opþiune. Mi-aduc
aminte ce scria Nichita Stãnescu în
Daimonul meu cãtre mine: Schimbã-te în
cuvinte, mi-a zis Daimonul, repede, cât mai
poþi sã te schimbi.
Mã plimb sideratã printre cuvintele care
rãspândesc culoare, ºi-mi dau seama cã ele
aparþin oamenilor de luminã. Cum poate sã
se transforme personalitatea creatorului în
cuvinte? În primul rând prin sensul funcþiei
poetice care are deopotrivã valoare
filosoficã, psihologicã, catarcticã ºi esteticã,
prin reîmprospãtarea expresiei, prin
exuberanþa lexicalã, prin contrastul dintre
neologism ºi arhaism, prin reînvierea
miturilor ºi resuscitarea cuvintelor
devalorizate. Nichita va rãmâne multã vreme
de acum înainte un brand al lirismului
românesc ºi universal.
Colorate, cuvintele plutesc pe calea
undelor. Se anunþã premiul Nobel pentru
literaturã. Un fel de permis în Edenul la care
viseazã toatã lumea. Printre nominalizaþi se
numãrã ºi Herta Muller, scriitoare de limba
germanã, nãscutã în Banat. Premiul Nobel
pentru literaturã pe 2008 a fost atribuit
scriitorului francez Jean-Marie Gustave Le
Clézio, a anunþat, joi, Comitetul Nobel. Acesta
a indicat cã îi acordã Premiul Nobel lui Le
Clézio pentru cã este un autor al noilor
frontiere, al aventurilor poetice ºi al extazului
senzual, un autor care studiazã umanitatea
dinãuntrul ºi din afara civilizaþiei.
Pânã acum, noi, românii, ne lãudãm cu
trei Nobeluri: Elie Wiesel, evreu nãscut în
România, laureat al Nobelului pentru Pace,
George Emil Palade, savant american,
nãscut tot în România, stins din viaþã la
8.10.2008, la vârsta de 96 de ani, rãsplãtit
cu Nobelul pentru Fiziologie ºi Medicinã, pe
care l-a împãrþit cu Albert Claude ºi Christian
Duve, în anul 1974, pentru cel mai important
element al cercetãrilor lui, evidenþierea unor
particule, unde se realizeazã biosinteza
proteinelor, numite ribozomi sau granulele
lui Palade, ºi Ioan Moraru, rãsplãtit cu
Premiul Nobel pentru Pace în 1985, care a
fost atribuit Organizaþiei Medicii lumii
pentru prevenirea rãzboiului nuclear. La
Oslo, premiul a fost primit de cei trei
conducãtori ai organizaþiei, Mihail Kuzin
(URSS), Ioan Moraru (România) ºi Bernard
Lown (SUA). Stins din viaþã, la 62 ani, la 19
decembrie 1989, Ioan Moraru n-a izbutit sã
realizeze, din pãcate, în România, o filialã a
organizaþiei Medicii lumii pentru
prevenirea rãzboiului nuclear, hârtiile
demersurilor sale, aflate la Institutul Victor
Babeº ºi la Ministerul de Externe, rãmânând
o mãrturie demnã de cercetat a unui eºec
cauzat nu doar din motive birocratice.
Nobelul literar provoacã discuþii aprinse
în fiecare an pe scena culturalã româneascã.
Ce candidaþi am mai avut pentru Nobel? Prin
1977 Artur Lundknust îl propusese pentru
premiul Nobel pentru literaturã pe Nichita
Stãnescu. În 1980 e propus de Academia
suedezã ºi poetul candideazã la Premiul
Nobel alãturi de Elitis, Frisch, Senghor ºi
Borges. Premiul este dat poetului grec
Odysseas Elitis. Complexul absenþei unei
asemenea distincþii de pe blazonul patriotic
autohton se consumã încã ºi astãzi, atât în
cadrul restrâns al elitelor, cât ºi în cel mult
mai generos al maselor.
Personalitate liricã de rang înalt, cu un
limbaj specific, cu un stil de viaþã unic,
înnobilat de talente pentru desen ºi pentru
interpretarea pianisticã, adolescentul cu o
sprânceanã rasã, geniul poetic vital, jucãuº,
parodic, improvizator, teoretician al poeziei
fonetice, morfologice ºi sintactice, inventator
al necuvintelor, cel mai rafinat poet erotic
care a scris într-o lume rigidã, în care lirica
de dragoste era socotitã o temã intimistã
minorã, Nichita Stãnescu este un creator de
graniþã între o modernitate refuzatã ºi o alta
reinventatã care schimbã limbajul, temele ºi
miturile lirismului. Admirator al lui Vasile
Pârvan ºi nu al lui Mihai Eminescu în
privinþa modelului existenþial, Nichita
Stãnescu a tradus miturile culturii universale
în limba poezeascã. Nu-mi aduc bine
aminte momentul în care am simþit vocaþia
poeziei. Vreau sã subliniez cã poezia scrisã
este numai o formã a poeziei ºi ea este

rezultatul poeziei trãite. Nu-mi aduc foarte
bine aminte când am început sã trãiesc
poezia, dar mi-aduc foarte bine aminte când
am început sã încerc sã o scriu: aproape de
îndatã ce am învãþat sã scriu ºi sã citesc.
Prima barierã pe care am rupt-o a fost aceea
a cuvintelor (înþelegând cã ele sunt
materialul poeziei) fãcându-mã sã mã întorc
de la poezia personalã, strict legatã de
cuvinte, la o poezie din ce în ce mai
impersonalã, deci cu o adresã mai largã.
Sesizând concreteþea cuvântului ºi
surprinzãtoarea lui asemuire cu structura
materiei, mi-am dat seama cã el este casa
sufletului meu ºi am realizat cu intensitate
cã limba românã este patria mea spiritualã.
Devenind în timp poliglot de limba românã,
destinul mã îndreaptã cãtre întrebarea, care
a început sã se repete din ce în ce mai des în
sinea mea: Ce fac cu materialul lingvistic ºi
cu dragostea mea de poezie? Îmi rãspund
din ce în ce mai acut, pânã când voi izbuti
sã-mi îndrept direcþia poeziei cãtre aceastã
devizã: A face câte ceva pentru cuvinte, iar
restul, pentru oameni! (Nichita Stãnescu,
Biografie).
Se spune cã în copilãrie a fost frumos ca
un înger cu pãrul bãlai. ªi a învãþat limba
îngereascã pe care a folosit-o toatã viaþa lui.
În anii maturitãþii obiºnuia sã se numeascã
în glumã antrenor de îngeri, deoarece casa
lui era înconjuratã în permanenþã de tineri
strãini aspiranþi la gloria scrisului.
Plimbându-se printre oameni ºi cãrþi, Nichita
a înþeles cã omul este un accident al luminii
(Timpul ca luminã, Respirãri, 1982) ºi cã cea
mai mare densitate a luminii o poþi capta ºi
emite prin cuvânt. Întâlnirile lui Nichita cu
îngerul au rãmas consemnate în cãrþi de
veºnicã recitire. Îngerul se uitã posomorât

la mine: Eu aº fi vrut sã fac din tine un om,
iar nu un înger. De ce mã dezamãgeºti?
(Respirãri, 1982, p. 67). Ioan Grigorescu,
prietenul sãu din copilãrie, scria: Nichita a
fost mai întâi înger. Cu el însuºi vorbeºte în
poezie, cu el, copilul, atunci când se
adreseazã «îngerului», acel înger în stare sã-i
traducã totul  iarba, frunza, stelele, pânã ºi
gândul pietrelor (Ioan Grigorescu, Album,
1984, p. 27). N-a fost un Hristos sau un trimis
al lui Dumnezeu, un Mesia sau un Profet,
ori un fãuritor de religii. Discipolii sãi

mãrturiseau: Se considera trimisul lui
Eminescu, sluga lui întru slujirea limbii
române (Ion Horea, în Album, 1984, p. 236).
Înainte de toate, pentru Nichita, cuvintele
erau ca un fel de umbrã de aur în conºtiinþã,
pe care o arunca structura materiei (Despre
limbajul artistic, în Respirãri, 1982).
Poetul ca ºi soldatul nu are viaþã
personalã  spunea Nichita Stãnescu.
Biografia poetului e opera lui. Eu încerc în
spatele acestei opere, sã creez un personaj.
Un autor posibil al versurilor mele. Dacã
ele au un caracter  ca orice poezie liricã 
metafizic, încerc sã fac din personajul meu
un personaj concret, fizic. O asemenea
declaraþie de independenþã se configureazã
încã de la debutul sãu, cãci fie cã versurile
sunt argotice sau bãºcãlioase sau, dimpotrivã,
grave ºi semantic profunde, ele dau glas
manifestãrilor spirituale ale vocii lirice.
Cuvintele nu mai sunt de ajuns pentru
prinderea substanþei poetice? Atunci ele sunt
negate ºi astfel necuvintele devin purtãtoare

de valori ºi semnificaþii. Existã în lirica
stãnescianã un sentiment cã el niciodatã nu
s-a aflat în impas în ceea ce priveºte
combinarea ºi îmbinarea de cuvinte ºi de
imagini astfel încât sã redea exact starea
eului liric ºi aceasta datoritã jocului de-a
cuvintele ºi de-a necuvintele, care parcã se
aºeazã singure pe hârtie.
Desprins dintr-o generaþie care se va
lupta cu inerþia unui limbaj poetic obosit ºi
deturnat de la sensurile profunde ale
lirismului, într-un deceniu dominat de

gravitatea realã sau mimatã a scrisului
existenþial, Nichita Stãnescu fãcea evidentã
tendinþa sa de a aºeza discursul liric sub
semnul jocului ºi schiþa proiectul unui spaþiu
ce promitea o nouã situare a eului liric faþã
de univers. Creator al propriului public, care
sã-i recepteze întregul ºi preaplinul liric în
timp, Nichita Stãnescu e un poet al lecturilor
succesive, care investigheazã ºi care
înregistreazã schimbãri de semn în apreciere
de la o epocã la cealaltã. Scrisul lui nu
oboseºte receptarea, cãci versul sãu lasã o
metaforã sonorã ce dã o lecþie de construcþie
în poezie. ªi dacã literatura unei epoci e ca o
corabie care se scufundã, Nichita Stãnescu
rãmâne cu siguranþã printre supravieþuitori.
Precum Cristofor Columb în oceanul poeziei,
Nichita Stãnescu descoperã un drum
neumblat: ºi noul spaþiu al literaturii avea sã
se lãrgeascã progresiv devenind un continent
în creaþia generaþiilor tinere. Poemele lui
trebuie luate ca niºte talazuri care se
formeazã ºi se ridicã pe nesimþite ºi care apoi
se cufundã din nou în adâncurile mãrilor de
cuvinte. Nichita Stãnescu apare ca fiind gata
sã construiascã o lume nu atât dedusã din
cea realã, cât mai ales o lume vãzutã ca
rezultat al proiecþiei propriei subiectivitãþi.
El nu doreºte o înscriere într-un model, o
geometrizare a spiritului adâncurilor, ci,
dimpotrivã, o perturbare a imaginii
tradiþionale a lumii, pentru o nouã
cartografiere a lirismului. Poet al
formulãrilor neconvenþionale, oscilând între
extreme, întotdeauna preocupat de ineditul
expresiei, Nichita Stãnescu preia ºi
asimileazã sugestii ale înaintaºilor,
dezvoltându-le într-un mod singular,
înglobându-le într-o viziune particularã,
unicã ºi inconfundabilã. El va scrie altfel
decât pânã atunci în poezia româneascã ºi în
literatura lumii. Cuvintele devin necuvinte,
spaþiul poetic are noduri ºi semne, prin
insolitul versurilor poezia devine un fluid de
dincolo de lucruri, rostindu-se de la sine,
poetul fiind doar un medium, vocea prin care
poezia se exprimã singurã. Aceastã
preocupare devine evidentã prin construirea
unei mitologii proprii a limbajului, prin
stabilirea unei relaþii fundamentale între poet
ca personaj al unui scenariu mitic ºi
cuvintele în cãutare de sens. Înþelegând cã
întreaga culturã a lumii e un fenomen de
limbã, iar cuvintele au cel puþin trei
semnificaþii cunoscute îndeobºte: cognitivã,
eticã ºi esteticã, Nichita Stãnescu a fãcut ca
poezia sã nu rãmânã indiferentã faþã de nici
o nuanþã a cuvântului lingvistic. El a înþeles
cã poezia are nevoie de un limbaj în
întregimea lui, multilateral ºi în toate
elementele sale. Poezia lui stoarce toate
sucurile limbajului ºi se mai numeºte ºi
hemografie, cãci eu nu sunt altceva decât
/ o patã de sânge/ care vorbeºte
(Autoportret în Epica magna).
Inventator în specialitatea ºtiinþelor
limbajului universal Nichita Stãnescu
mãrturisea: ªtiinþa pe care eu am inventat-o
este atât de subtilã, încât uneori se confundã
cu firescul. Ea se numeºte hemografie, adicã
scrierea cu tine însuþi. Aceastã scriere
încearcã sã opreascã în loc ceea ce nu poate
fi oprit niciodatã în loc; starea fericirii adicã.
Speranþa secretã a celui care existã, adicã.
Pricina secretã de a exista a celui care existã,
adicã (Hemografia, Respirãri, 1982, p. 66).
Maestru al vederii cuvintelor, el a
descoperit cu uimire cã existã o civilizaþie a
cuvintelor, aºa cum existã o civilizaþie a
materiei organizatã geometric. A devenit, în
timp, cel mai aprig explorator al acestei
civilizaþii, iar notaþiile sale rãmân mereu un
subiect de tãcutã meditaþie: Ca ºi animalele,
cuvintele se înmulþesc, au familia lor, se
organizeazã în grupuri, pornesc la
vânãtoare, hãituiesc sau sunt hãituite. Sau
aidoma plantelor, înfloresc din timp în timp,
cresc în anumite zone geografice, fac fructe,
se scuturã, însãmânþeazã cel mai fertil
pãmânt al lumii, creierul uman (Despre
limbajul artistic, în Respirãri, 1982). Undã,
cuvântul de luminã, cuvântul demiurgic l-a
fascinat de-a pururi pe poet care a înþeles cã
Prima literã a oricãrui cuvânt se aflã în
trecut. Ultima literã  de asemeni. Numai
trupul cuvântului e în prezent (Împotriva
cuvintelor, vol. Laus Ptolemaei, 1968).
Transformând prin metaforã lumea realã în
miracol, schimbarea poetului în cuvinte a
intervenit firesc, dupã modelul demiurgic
binecunoscut. Mãrturisirea sa nu mai mirã
astãzi pe nimeni: M-a izbit cu aripa un înger
ºi am devenit rege Dar mãrturisesc cã mi-e
strâmbã coroana (Schimbarea la faþã, vol.
Opere imperfecte, 1979).
Înþelegând poezia drept onticã a
realitãþii, Nichita Stãnescu îºi amintea despre
posibilitãþile omului de a cunoaºte adevãrul
în întregime ºi de a-l descrie cu talent: Unul
dintre vechile mituri ale gânditorilor este
acela de a descoperi adevãrul într-o singurã
cifrã. Vã amintesc mitul foarte frumos ºi
foarte vechi, mitul literei Aleph, care

Nobel 2008 pentru literaturã  Jean-Marie Gustave Le Clézio
Scriitorul francez Jean-Marie Gustave Le
Clézio a fãcut apologia literaturii universale,
meditând, în acelaºi timp, asupra rolului
paradoxal al creaþiei literare, în discursul
rostit la primirea Premiului Nobel 2008
pentru Literaturã.
Astãzi, atât de aproape de momentul
decolonizãrii, literatura este unul dintre
mijloacele prin care bãrbaþii ºi femeile din
timpul nostru pot sã-ºi exprime identitatea
proprie, sã revendice dreptul la cuvânt ºi sã
fie ascultaþi/înþeleºi în diversitatea lor, a spus
romancierul. Cultura mondialã este afacerea
noastrã, a tuturor, a adãugat el, subliniind cã
operele scrise, cãrþile, în ciuda preþului ridicat
în þãrile sãrace, rãmân principalul vector
pentru a accede la culturã, comparativ cu
Internetul sau cu filmul. Cartea este, în
arhaismul ei, o utilitate idealã. Este practicã,
manevrabilã, economicã.
În discursul sãu, intitulat În pãdurea
paradoxului, rostit în francezã, în sala de
recepþie a Academiei Suedeze, Le Clézio a
alternat amintirile personale referitoare la
propria descoperire a lecturii, dupã al Doilea
Rãzboi Mondial, ºi interogaþiile privind
creaþia literarã. Pãdurea paradoxurilor  titlu
împrumutat de la scriitorul suedez Stig

Dagerman  evocã opoziþia dintre literaturã,
care se doreºte pentru toþi ºi rãmâne rezervatã
pentru o minoritate, ºi scriitor, fiinþã solitarã,
care doreºte sã vorbeascã în numele
umanitãþii. Este vorba despre faptul cã
scriitorul scrie, imagineazã, viseazã, pentru
ca vorbele, invenþiile ºi visele sale sã intervinã
în realitate, sã schimbe spiritele ºi inimile, sã
deschidã o lume mai bunã. Dar, spune
scriitorul, cuvintele sunt doar cuvinte, iar
visele sunt doar himere. ªi totuºi, Le Clézio
refuzã o viziune pesimistã. Literatura, spune
el, este o cale complexã, dificilã, dar eu o cred
încã mai necesarã astãzi decât în timpul lui
Byron sau Victor Hugo!
El a înþeles cã literatura poate sã existe,
în ciuda uzurii tuturor convenþiilor ºi
compromisurilor, în ciuda incapacitãþii
scriitorilor de a schimba lumea.
Le Clézio a estimat cã lumea rãmâne sã
se confrunte cu douã uriaºe urgenþe:
eradicarea foametei ºi a analfabetismului,
care sunt, pentru el, interdependente.
Scriitorul a primit Premiul Nobel pentru
Literaturã pentru cã este un autor al noilor
frontiere, al aventurilor poetice ºi al extazului
senzual, un autor care studiazã umanitatea
dinãuntrul ºi din afara civilizaþiei.

Jean-Marie Gustave Le Clézio,
sau J.M.G. Le Clézio s-a nãscut pe
13 aprilie 1940 la Nisa. În 45 de ani
de activitate scriitoriceascã, Jean
Marie Gustave Le Clézio a scris peste
50 de cãrþi. Opera sa cuprinde
romane, eseuri ºi traduceri din
mitologia indianã. Dintre cãrþile lui
Le Clézio, au fost traduse în limba
românã: Procesul-verbal, trad. Viorel
Grecu, Bucureºti, Univers, 1979;
Plopul, trad. Viorel Grecu, Timiºoara,
Facla, 1982; Cãutãtorul de aur, trad.
ªerban Socoliuc, Bucureºti, Univers,
1989; Primãvara ºi alte anotimpuri,
trad. Viorel Grecu, Bucureºti,
Univers, 1993; Steaua rãtãcitoare,
trad. Anca-Antoaneta Popescu,
Bucureºti, Univers, 1998; Diego ºi
Frida, Paralela 45, 2004.
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reprezintã nu numai fãptura omului, dar,
totodatã, reprezintã punctul din Univers în
care, dacã eºti plasat, realizezi tot Universul
în mod global (Realul social ºi realul estetic,
Respirãri, 1982, p. 115). Poeziile lui,
instantanee ale realitãþii trãite comprimã
pentru posteritate neþãrmurita dorinþã de
cunoaºtere a umanitãþii metamorfozatã
într-un paradox al meditaþiei: Întunecând
întunericul, / iatã / porþile luminii (Haiku).
Putem spune fãrã ezitare cã în cultura
româneascã ºi universalã creaþia lui Nichita
Stãnescu rãmâne plasatã în Alephul liricii

Nichita Stãnescu s-a nãscut la Ploieºti,
la 31 martie 1933. Dupã studiile primare ºi
liceale, a urmat cursurile Facultãþii de
Filologie de la Universitatea din Bucureºti
(1952-1957).
A intrat în presa scrisã în calitate de
corector la revista Gazeta literarã (19571960), apoi, pânã în 1968, a fost redactor
la secþia de poezie a aceleiaºi reviste,
condusã de Zaharia Stancu. În 1969, este
numit redactor-ºef adjunct la revista
Luceafãrul, unde a lucrat alãturi de
Gheorghe Tomozei, Fãnuº Neagu ºi Adrian
Pãunescu; iar între anii 1970 ºi 1973, este
redactor-ºef adjunct la revista România
literarã, condusã de Nicolae Breban. A mai
colaborat ºi la alte reviste literare.
Primele poezii, trei la numãr, îi apar, în
martie 1957, aproape simultan, în revistele
Tribuna din Cluj ºi Gazeta literarã. Trei ani
mai târziu urmeazã debutul editorial cu
volumul de versuri Semnul iubirii (1960).
Debutul ºi creaþiile ulterioare l-au impus pe
Nichita Stãnescu în atenþia criticii literare
ºi în cea a cititorilor, aducându-i renumele
de poet modern, cu o viziune liricã nouã ºi
constructivã ºi cu un limbaj poetic original,
fiind considerat, de cea mai mare parte a
criticilor literari, cel mai reprezentativ poet
pentru generaþia anilor 60.
Cãrþile de versuri publicate dupã debut
au fost: O viziune a sentimentelor (1964,
Premiul Uniunii Scriitorilor pentru poezie),
Dreptul la timp (1965). 11 elegii (1966),
Roºu vertical (poezie patrioticã, 1967), Oul
ºi sfera (1967), Alfa (antolgie, 1967), Laus
Ptolemaei (1968), Necuvintele (1969,
Premiul Uniunii Scriitorilor pentru poezie),
Un pãmânt numit România (poezie
patrioticã, 1969), În dulcele stil clasic
(1970), Poezii (antologie, 1970), Belgradul
în cinci prieteni (1972; a apãrut în 1971 la
Belgrad, în traducerea lui Adam Puslojiè),
Mãreþia frigului (1972), Clar de inimã

eterne. Senior al luminii, pentru Nichita
Stãnescu porþile Edenului literar s-au deschis
fãrã paºaportul pãmântesc al identitãþii
nobiliare nobeliene, semn cã mãrcile
distincþiilor pãmânteºti sunt perfectibile.
E tot decembrie 2008. Ce dimineaþã
ploioasã! ªi pe pervazul unei ferestre din
blocul aflat în faþa benzinãriei din Piaþa
Amzei stã neudatã de lacrimile cerului, de
parcã ar dansa în cuvinte, o panã dintr-o aripã
de înger. Copacul numit Gicã îmi confirmã
În spirit de haiku: Dacã timpul ar avea frunze
/ce toamnã!

(antologie, 1973), Starea poeziei (selecþie
de autor, 1975, Premiul Uniunii Scriitorilor
pentru poezie). Ultima sa perioadã de
creaþie este ilustratã de volumele: Epica
Magna (1978, Premiul Mihai Eminescu
al Academiei Române), Opere imperfecte
(1979), Noduri ºi semne. Recviem pentru
moartea tatãlui (selecþie, 1982). Poezia lui
Nichita Stãnescu a fost tradusã în
majoritatea limbilor europene.
A scris eseuri ºi evocãri, confesiuni,
care au fost adunate în volumele: Cartea
de recitire (1972, Premiul Uniunii
Scriitorilor pentru publicisticã), Respirãri
(1982), Antimetafizica (postum, 1985). A
publicat, împreunã cu poetul Gheorghe
Tomozei, ºi volumul pentru copii: Carte
de citire, carte de iubire. A tradus din poeþi
sârbi, din T.S. Elliot.
Pentru creaþiile sale a mai obþinut, de-a
lungul anilor, ºi alte premii. Astfel, pe
lângã cele patru premii acordate de
Uniunea Scriitorilor ºi cel acordat de
Academia Românã, a mai fost distins, în
1975, cu Premiul Internaþional pentru
Poezie Gottfried von Herder, decernat
de Academia Austriacã în 1976, iar în 1982
a câºtigat Marele Premiu Cununa de Aur
la Festivalul Internaþional Serile de
Poezie de la Strunga, din Macedonia. La
propunerea din 1979 a Academiei
Suedeze, a candidat în 1980 la obþinerea
Premiului Nobel pentru Literaturã, care a
fost cucerit de poetul grec Odysseas Elitis.
Grav bolnav, s-a stins din viaþã la
13 decembrie 1983, la Bucureºti.
Postum, i-au fost publicate volumele:
Amintiri în prezent, Ordinea cuvintelor
(1957-1983) (2 vol., 1985), Fiziologia
poeziei (selecþie din eseistica publicatã,
1990), Argotice (transcrise din 1955,
apãrute în 1992).
La 3 iulie 1990, a fost ales membru
titular post-mortem al Academiei Române.

