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Calitatea serviciilor educaþionale 
imperativ al prezentului
Prof. univ. dr. Delia Silvia OLARU
Decanul Facultãþii de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale
La fel ca în toate þãrile europene
ºi în România, calitatea educaþiei a
devenit un domeniu de interes
deosebit având în vedere în primul
rând decalajul naþional faþã de þãrile
dezvoltate ºi necesitatea obþinerii
unor finalitãþi integrate în context
european.
În acest sens s-a trecut la
promovarea unor politici ºi
proceduri compatibile de asigurare
a calitãþii predãrii ºi învãþãrii
universitare în vederea creºterii
competitivitãþii globale a învãþãmântului superior european ºi a
facilitãrii recunoaºterii reciproce a
diplomelor ºi gradelor universitare.
În virtutea finalitãþilor urmãrite,
orice instituþie de învãþãmânt
superior este responsabilã, în mod
autonom, de dezvoltarea unei culturi
a calitãþii, adicã a unor politici,
tehnici ºi practici consecvent aplicate
ºi temeinic documentate pentru
obþinerea
acelor
rezultate/
performanþe care sunt concordante
cu obiectivele fixate.

Printre standardele instituþionale ale asigurãrii calitãþii dintr-o
universitate se regãsesc: existenþa
unor mecanisme specifice de
aprobare, monitorizare ºi evaluare
a programelor de studii ºi a
diplomelor, evaluarea studenþilor pe
baza unor criterii ºi proceduri
publice aplicate în mod consecvent,
obligativitatea asigurãrii de
personal didactic suficient,
competent ºi calificat, care sã
gestioneze predarea ºi învãþarea,
resursele de învãþare oferite
studenþilor sã fie adecvate ºi
specifice fiecãrui program de studii,
instituþiile sã dispunã de sisteme de
date ºi informaþii care probeazã
calitatea.
Calitatea serviciilor educaþionale este un obiectiv social dorit, iar
contribuþia sa la creºterea eficienþei
de ansamblu a economiei este
hotãrâtore.
Deºi cea mai largã idee
rãspânditã cu privire la calitate este
cã aceasta costã scump în ultimã

instanþã, cercetãrile în domeniu au
demonstrat cã aceastã concepþie
este falsã.
Asigurarea calitãþii în educaþie
presupune elaborarea standardelor
de referinþã, normelor ºi
indicatorilor de performanþã în
sistemul naþional de învãþãmânt,
având în vedere urmãtoarele
aspecte:
a) Calitatea sistemului naþional
de învãþãmânt;
b) Calitatea serviciilor furnizorilor, reprezentanþi de unitãþi ºi
instituþii de învãþãmânt;
c) Calitatea procesului de
instruire ºi de educare a elevilor
este demonstratã de rezultatele
învãþãrii, pe baza aplicãrii
metodologiilor de dezvoltare a
curriculumului, a metodelor de
predare ºi învãþare, a evaluãrii
examinãrii ºi certificãrii.
Preocupãri privind asigurarea
calitãþii academice existã ºi în spaþiul
extra-european sau global. De
exemplu, UNESCO ºi OECD, luând
act de dezvoltarea învãþãmântului
transnaþional,
fãrã
graniþe
(borderless or cross-border
education), sunt angajate pe calea

elaborãrii ºi adoptãrii unor
orientãri (guidelines) privitoare la
calitatea serviciilor oferite de
instituþiile transnaþionale. Problema
este aceea de a supune rigorilor
calitãþii nu numai instituþiile
naþionale, ci ºi pe cele transnaþionale.
Printre factorii motivaþionali
care determinã instituþiile de
învãþãmânt superior sã se preocupe
de problema calitãþii se numãrã:
 orientarea spre performanþã
ºi creºterea competitivitãþii
universitãþilor pe piaþa serviciilor
educaþionale ºi a absolvenþilor în
piaþa resurselor de muncã;
 expansiunea cheltuielilor
destinate proceselor educaþional ºi
de cercetare-dezvoltare;
 recunoaºterea pe piaþa
europeanã a calificãrilor (titlurilor
ºi diplomelor) oferite de instituþiile
din þarã;
 dezvoltarea unei culturi
instituþionale a calitãþii, implicarea
totalã a personalului în obþinerea
performanþelor;
 creºterea responsabilitãþii pentru
calitatea prestaþiilor universitare.
(Continuare în pag. 4)

Sistemul românesc de sãnãtate
- între diagnostic ºi terapie - agonizeazã
Mirajul strãinãtãþii, atracþia
irezistibilã reprezentând-o vestul
Europei, goana dupã condiþii
decente de muncã ºi de viaþã au
fãcut ca lipsa personalului
medical, în general, al celui din
medicina de urgenþã, în special, sã
se acutizeze. ªi nu întâmplãtor
România are de trei ori mai puþini
medici decât media europeanã,
plãtiþi de 10 ori mai prost. Din 2007
încoace exodul halatelor albe s-a
amplificat, pierzând 5.000 de
medici care ne-au abandonat pentru
un salariu de 5.000 de euro.A fost
nevoie de tragedia de la Spitalul
judeþean din Slatina, prin decesul
domnului Constantinescu, urmatã
de dispariþia a încã douã victime

 Cel mai bun sportiv al Campionatului Naþional de
Atletism, ediþia 2009, este haretistul Mihai Donisan.
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 Deveniþi poligloþi!Centrul de Limbi Strãine din cadrul Universitãþii Spiru Haret organizeazã:

 în parteneriat cu Consorþiul European pentru Certificarea Competenþelor Lingvistice, examene tip ECL
pentru englezã (mediu) ºi germanã (începãtori);
 în colaborare cu British Council, cursuri de englezã, la nivel mediu ºi avansat, finalizate cu Certificate
Cambridge;
 în colaborare cu Institutul Francez, cursuri de francezã la nivel avansat, finalizate cu Diplomã de Limbã;
 cursuri pentru toate nivelurile la limbile: englezã, francezã, italianã, germanã, spaniolã, arabã, japonezã,
finalizate cu Certificate de Competenþã Lingvisticã;
 cursuri pentru domenii speciale: englezã ºi francezã pentru afaceri, englezã pentru medicinã.
Cursurile se vor desfãºura în perioada 2 martie- 10 mai 2009 (modul de 32 de ore).
Înscrierile se fac în perioada 9-27 februarie 2009, la sediul Centrului din Bucureºti, str. Ion Ghica nr. 13,
Sectorul 3, de luni pânã vineri, între orele 8-16.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefonul 021 314 39 03.

Arhitectul trebuie sã devinã fãuritor de civilizaþie
Conf.univ.dr.arh. Adrian MAHU
Facultatea de Arhitecturã
Rolul zgârie-norilor, care sunt
simbolul civilizaþiei actuale, alãturi
de automobil, s-a sfârºit!
Zgârie-norii existenþi ºi care au
creat acel haos vizual criticat dur de
Lewis Mumford vor rãmâne mult timp
ca niºte ruine abandonate, amintind de
o epocã a nesãbuinþei omeneºti.
Arhitectul va deveni tot mai
conºtient cã, orice ºi-ar imagina el,
nu va putea egala perfecþiunea
Paradisului care a fost Pãmântul, iar
munþii vor fi întotdeauna mai înalþi
ºi mai semeþi decât oricare zgârienori.

Probabil a sosit timpul ca
arhitectul sã mediteze la rosturile
adevãrate ale profesiei lui.
Arhitectura este o profesie de
sintezã ºi aceasta conferã arhitectului
un statut special, atunci când este
pusã în discuþie fãurirea unei noi
civilizaþii. Or, acum, suntem puºi
tocmai în aceastã situaþie!
Arhitectul trebuie sã iasã din
letargia în care s-a cufundat ºi sã-ºi
abandoneze preocupãrile legate de
probleme sterile ºi neimportante.
În epoca atât de specialã pe care
o parcurgem acum, el are ºansa sã-ºi
recapete locul în primele rânduri ale

acelora care fãuresc o nouã
civilizaþie în totalã armonie cu
organismul viu care este Pãmântul.
Studiul modului de viaþã al unor
comunitãþi ce trãiesc în afara
civilizaþiei actuale, în deplinã armonie
cu mediul natural ºi care utilizeazã la
maxim resursele limitate de care
dispun, trebuie sã fie în centrul
atenþiei arhitectului ºi sã constituie
sursã de meditaþie ºi de inspiraþie.
Dacã arhitectul nu-ºi va înþelege
menirea pe care o are acum, nu-i va
mai rãmâne decât sã asiste la
dispariþia domeniului preocupãrilor
sale  Arhitectura  ºi întoarcerea la
formele primitive de supravieþuire.
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Sãnãtãþii a promis cã acesta va mai
primi medici la urgenþã de la
Craiova.
Din
nefericire,
promisiunea n-a fost onoratã, cum
era de aºteptat, la Slatina fiind
repartizat doar un singur specialist,
restul, rezidenþi. În plus, mulþi
dintre rezidenþi renunþã la a mai
profesa din cauza stagiilor efectuate
în condiþii insuportabile în camerele
de gardã. Nu întâmplãtor se spune
cã Unitatea de Primiri de Urgenþã
este spaima medicilor, cenuºãreasa
sistemului de sãnãtate. Într-adevãr,
medicina de urgenþã este o profesie
grea, extrem de solicitantã, cu mult
stres ºi cu modeste beneficii.
Valul puternic de urgenþe, un
înfricoºãtor tsunami, s-a înregistrat

dupã ce s-au desfiinþat centrele de
permanenþã  un fel de gãrzi la
dispensare, asigurate de medicii de
familie. O altã problemã cu impact
asupra calitãþii asistenþei medicale
vizeazã medicii de familie, care fac
trimiteri peste trimiteri la urgenþe,
fãrã sã specifice departamentul
specializat  neurologie, ortopedie
etc. Ca sã nu mai invocãm situaþia
criticã existentã în unele spitale care
au cu nemiluita, unele de mai mult
de doi ani, facturi neachitate cãtre
furnizorii de medicamente, materiale
sanitare, cãtre firmele care asigurã
masa bolnavilor.

Adela DEAC

(Continuare în pag. 4)

Caragiale dramaturgul, nuvelistul sau poetul?
Conf. univ. dr. Luiza MARINESCU
Cine nu ºi-l imagineazã pe
Caragiale þinând conferinþa la
Ateneu despre artã ºi Ce este arta?
nu înþelege o parte deosebit de
importantã a acestui caracter,
îndrãgostit de teatru, atât de
îndrãgostit încât juca teatru ori de
câte ori viaþa devenea o scenã. ªi
viaþa a fost pentru Caragiale o scenã
cu diverse decoruri, în ambianþa
cãrora el a fost nevoit sã-ºi joace
rolurile cu toatã priceperea sa de
actor, de regizor, de dramaturg.
Tiranic ºi sensibil, nevricos ºi
generos, iubitor ºi nemilos, rezervat
ºi agitat în acelaºi timp, activ ºi
laborios, superficial ºi cinic, iritat de
lene, de imposturã, de eºec, de
pierderi ºi mai ales de prostie,
Caragiale pare o flacãrã ce se
hrãneºte cu oxigenul mediului în
care are loc arderea. Prezenþa de
spirit, umorul, promptitudinea
replicilor îl salvau de multe ori din
situaþiile penibile, din care de voie,
de nevoie trebuia sã iasã. Aºa s-a
întâmplat la o conferinþã la Ateneu,
când împotriva lui Caragiale se
organizase o cabalã ºi conferenþiarul
urma sã fie fluierat de public.
Avertizat, Caragiale a apãrut totuºi
pe scena Ateneului, probabil în
fracul lui elegant de culoare arãmiuînchis ºi, când publicul a prins a-l
fluiera, Caragiale prompt, ºi-a scos
din buzunarul surtucului un þignal în
care a început sã sune fãcând
concurenþã publicului. În cele din
urmã i-a uimit pe cei din stalul de

fluierãtori, care au fãcut puþinã
liniºte, moment în care I.L. Caragiale
le-a spus cã lectorul fluierat de
public s-a mai vãzut, dar cã public
fluierat de conferenþiar, ba. Dupã
aceea, mimând indiferenþa ºi
zâmbind de ceea ce le spusese la
aceastã conferinþã celor care
alcãtuiau publicul s-a retras demn de
pe scenã, suferind orgolios în sinea
lui ºi
autoconsolându-se cu
etichetarea specimenelor pe care le
adusese la tãcere.
Mitocãnia cultivatã e o trãsãturã
a spiritului autorului Scrisorii
pierdute, un fel de soluþie
inteligentã de a se comporta într-un
oraº de gogomani, în care eu sunt
cel dintâi, singura posibilitate de
a comunica cu un anumit public,
care are nevoie de timp ºi de
educaþie pentru a respecta
convenþiile ºi a gusta subtilitãþile
artei înalte. Acest dar al comunicãrii
plãcute sau neplãcute, cu oricine ºi
în orice situaþie, aceastã intuiþie a
inteligenþei ºi a intereselor
interlocutorului, cu o perspicacitate
dublatã de ochiul versat pentru
detalii, de curiozitatea de a ºti totul
despre oricine, de o indiscreþie ºi cu
o memorie fantasticã, Caragiale este
un autor la care nu invenþia, ci darul
combinãrii situaþiilor deja vãzute
uimeºte. Lui Caragiale, adversitãþile
cu diverse personaje i-au servit la
ascuþirea spiritului de observaþie ºi
la crearea strategiei tipologice a
operei sale. Vorbirea lui coloratã, pe

care o întrebuinþa exersându-ºi
exprimarea în diverse situaþii,
denotã o laturã a firii sale
nevricoase, emotive, interiorizate, dar iubitoare de spectacol ºi
de autoafirmare. Caragiale trebuie
sã fi fost un om ambiþios, tenace,

pragmatic, iar firea lui activã,
causticã, îl ajutã sã fie la fel de
perspicace atât în afacerile
negustoreºti, cât ºi în calitate de
jurnalist, corector, sau de actor ºi
regizor pe scenã.
Caragiale este un Don Quijote
în luptã cu morile de vânt în care se
macinã prostia, dar un Don Quijote
conºtient de nebunia sa, care îºi
iubeºte ºi îºi respectã utopia de a
lupta cu eterna lene sau lipsã a
spiritului, pentru cã aceasta îi face
rãu. Fizic. Pe Caragiale îl doare
prostia. El suferã organic din cauza

ei. Orgolios fiind, din aceastã cauzã
are foarte multe de îndurat. ªi din
aceastã suferinþã a lui iau naºtere
râsul, ironia, umorul. Opera comicã
a lui Caragiale aplaneazã
permanenta adversitate dintre
raþiune ºi monºtrii iraþionali, dintre
inteligenþã ºi prostie, pentru cã
autorul considerã cã o soluþie existã
întotdeauna în acest conflict ºi cã
menirea sa este de a încerca sã o
sugereze. Oricâte eºecuri a avut în
viaþã, autorul comediilor, al
momentelor ºi al schiþelor este
conºtient cã o istorie a eºecurilor
datorate prostiei nu e neapãrat un
eºec sau o prostie. El ºtie cã prin
râs se pot îndrepta moravurile, ºi cã,
didactic vorbind, omul comun
învaþã mai uºor, dacã este destins.
Când l-a vizitat pe Octavian
Goga la închisoarea din Seghedin l-a
mustrat pãrinteºte pe tânãrul poet:
Þi-am spus de atâtea ori, nu te mai
bate cu proºtii, cã te rãpun... Ce crezi
tu, pe urma cui am suferit eu în viaþã?
Pe urma deºtepþilor? Prostia,
suverana prostie, e totdeauna mai
tare. În zadar lupþi frumos cu tãeturi
fine de floretã, el loveºte greu cu
lãstarul în moalele capului. ªi în
zadar risipeºti spirit ºi vervã, el e tare
ca piatra. Cum sã-þi spun, prostul are
o concepþie teluricã a pieþii. Uite aºa
îºi înfundã ochii ºi urechile, îºi înfige
capul în pãmânt ca struþul, ridicã
spatele ºi trec pe deasupra lui toate
curentele... Nimic mai greu decât sã
cârmuieºti proºtii... Ei au un instinct
de împotrivire organicã...
(Continuare în pag. 3)

Personalitatea literaturii române în viziunea
lui Constantin Ciopraga
Prof. univ. dr.
Ion Dodu BÃLAN
CRITICA ªI ISTORIA
NOASTRÃ LITERARÃ AU
ÎNREGISTRAT lucrãri
remarcabile, consacrate unor
personalitãþi reprezentative
ale culturii naþionale, unor
direcþii, ºcoli ºi curente
literar-artistice care au
reflectat ºi au marcat puternic
fizionomia intimã ºi evoluþia
culturii româneºti; s-au
realizat, de asemenea, sinteze
ale unor epoci însemnate,
precum ºi numeroase studii
teoretice mai mult sau mai
puþin obiective despre
curentele
literare:
Semãnãtorism, Poporanism,
Simbolism, Avangardism,
Ortodoxism-gândirist, dar se
simþea, cu toate acestea,
imperios necesarã apariþia
unei opere cuprinzãtoare care
sã reliefeze trãsãturile
proprii, distincte ºi originale
ale spiritualitãþii noastre.
Evident, o asemenea
operã nu era uºor de realizat.

 ªtiri  ªtiri ªtiri ªtiri ªtiri ªtiri

 una la Satu Mare ºi cealaltã la
Comãneºti, pentru a se constata
rãnile imense ale sistemului de
sãnãtate românesc, aflat în pragul
agoniei, sucombãrii. Lipsa
cadrelor medicale, haosul din
spitale ºi suprasolicitarea
personalului produc victime
aproape zilnic. La Spitalul din
Comãneºti o femeie s-a internat
pentru a da naºtere celui de-al
doilea copil, fãrã sã ºtie ce o
aºteaptã. Au decedat pe masa de
operaþie, ºi ea ºi copilul, pentru cã
singurul medic ginecolog, dupã 36
ore de gardã, a plecat pur ºi simplu
acasã sã se odihneascã.
Dupã cazul tragediei de la
Spitalul judeþean Slatina, Ministerul

Dupã studii liceale la Paºcani ºi la (1973; ediþie revãzutã ºi adãugitã, 1997);
Fãlticeni ºi universitare (Facultatea de Litere Mihail Sadoveanu, Fascinaþia tiparelor
ºi Filosofie) la Iaºi, Constantin Ciopraga ºi-a originare (1981); Propilee-Cãrþi ºi destine
continuat specializarea în Franþa (1939). În (1984); Poezia lui Eminescu-Arhetipuri ºi
1956, a devenit doctor în filologie, iar în 1968 metafore fundamentale (1990) º.a. A îngrijit
a obþinut titlul de doctor docent. A fost numeroase ediþii: Calistrat Hogaº, Opere
profesor la Seminarul Teologic Veniamin (1956); Mihai Codreanu, Scrieri (2 vol. 1967);
Costachi din Iaºi ºi la liceul
Garabet Ibrãileanu, Opere (2
din Paºcani. În 1949 a fost
vol., 1970-1971). A mai
chemat la Universitatea din
semnat peste 60 de studii
Iaºi ca asistent, urcând apoi
introductive ºi peste 1000 de
toate treptele ierarhiei
articole ºi eseuri publicate în
didactice, pânã la cel de
reviste de profil din þarã ºi
profesor universitar (1962).
din strãinãtate.
Între 1959 ºi 1962, a fost
Membru al Uniunii
lector de limba românã la
Scriitorilor din România ºi
Sorbona ºi la Ecole
al Asociaþiei InternaNationale des Langues
þionale a criticilor Literari
Orientales Vivantes din
din Paris (1978). Doctor
Paris. Între 1964 ºi 1983 a
Honoris
Causa
al
fost ºef al Catedrei de
Universitãþii ªtefan cel
Limba Românã Comparatã,
Mare din Suceava (1998).
iar între 1963 ºi 1966, rector
Profesor Emeritus al
al Institutului Pedagogic din
Universitãþii Al. I. Cuza
Constantin Ciopraga
Suceava. A fost director al
din Iaºi (2001).
sãptãmânalului Cronica (12 mai 1916  2 februarie 2009)
Premiul special al
Membru al Academiei Române Uniunii Scriitorilor din
încã de la fiinþare (1965).
A scris mult, între lucrãrile sale detaºându- România (1985), Premio Mediterranio
se monografiile consacrate unor mari scriitori: (Olivo dOro) (Italia 1985), Premiul  M.
Calistrat Hogaº. Studiu monografic (1960); Eminescu al Uniunii Scriitorilor (1987);
George Topârceanu. Studiu monografic Premiul Uniunii Scriitorilor  Filiala Iaºi
(1966); Mihail Sadoveanu. Sinteza criticã (1973, 1978, 2001); Premiul de excelenþã
(1966); Hortensia Papadat-Bengescu. Studiu al municipiului Iaºi (2001);Premiul de
monografic (1973). Acestora li se mai adaugã: excelenþã al revistei Convorbiri Literare
Portrete ºi reflecþii literare (1967); Literatura (2001) ºi al revistei Ateneu (Bacãu, 2001).
românã a secolului XX (1971); Personalitatea
A fost distins cu Ordinul Naþional
literaturii române  o încercare de sintezã Steaua României în grad de cavaler (2002).

Pentru aceasta era nevoie de
un spirit erudit, cu un vast
orizont de culturã, cu o
temeinicã informaþie, care,
analizând vreme îndelungatã
diferite opere, personalitãþi ºi
curente literare, sã le poatã, în
sfârºit, sintetiza la un nivel
teoretic elevat, cuprinzãtor ºi
nuanþat. O asemenea
personalitate întruchipeazã
profesorul universitar, criticul
ºi istoricul literar Constantin
Ciopraga, care s-a stins din
viaþã la 1 februarie 2009, la
vârsta de 92 de ani, lãsând
culturii naþionale monografiile: Calistrat Hogaº, G.
Topârceanu,
Mihail
Sadoveanu, H.P. Bengescu,
ediþii ºtiinþifice, culegerea de
studii în volumele: Portrete ºi
reflexii literare, Propilee,
Între Ulise ºi Don Quijote;
Poezii: Ecran interior;
romanul: Nisipul ºi o
substanþialã lucrare de
sintezã, Personalitatea
literaturii române.
(Continuare în pag. 3)

Puncte de vedere

COORDONATE ALE PIEÞEI MUNCII ÎN ROMÂNIA
Prof.univ.dr. Gheorghe PISTOL
Decanul Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci

Structura populaþiei
ocupate

Evident, o analizã pertinentã
a pieþei muncii trebuie sã aibã în
vedere ºi structura populaþiei
ocupate. O asemenea structurare
se poate realiza în funcþie de mai
multe criterii, þinând seama, mai
întâi, de o serie de caracteristici
economico-sociale, iar apoi, de
nivelul educaþional. Vom avea în
vedere atât populaþia ocupatã, în
general, cât ºi populaþia ocupatã
civilã, aceasta din urmã
neincluzând cadrele militare ºi
persoanele asociate acestora.

Structura populaþiei
ocupate dupã caracteristici economico-sociale

Structurarea
populaþiei
ocupate se realizeazã, în principal,
în funcþie de urmãtoarele trei
caracteristici economice-sociale:
sectorul de activitate, statutul
profesional ºi forma de proprietate
în care îºi desfãºoarã activitatea o
asemenea populaþie.
A) Sub impactul proceselor
complexe din societatea ºi economia

româneascã, populaþia civilã ocupatã
a cunoscut, dupã anul 1990, schimbãri
structurale de amploare, schimbãri ce
au avut influenþe semnificative, diferite
însã ca intensitate, asupra componentelor de constituire a populaþiei
ocupate civile.
Grupatã pe cele trei mari
sectoare de activitate din economie,
populaþia civilã ocupatã cunoaºte
un proces contradictoriu. Astfel, în
timp ce numãrul populaþiei civile
ocupate, în totalitatea ei,
înregistreazã în perioada 2000-2006
diferenþe mici, în plus sau în minus,
de la un an la altul (de semnalat
totuºi o reducere de 160000 de
persoane în perioada analizatã), se
constatã o diminuare semnificativã
ºi constantã a numãrului ºi ponderii
populaþiei ocupate în activitãþile
agricole, concomitent cu creºterea
vizibilã a ponderii ºi numãrului
celor ocupaþi în servicii (o creºtere
în anul 2006 cu 28,6% faþã de anul
2000), precum ºi în industrie ºi
construcþii (un plus de 5,3 puncte
procentuale). În acelaºi timp însã,
o mare parte a efectivelor a trecut
fie în rândul ºomerilor, fie în rândul
pensionarilor.

Asemenea procese ºi evoluþii au repartizãrii populaþiei civile ocupate miei noastre naþionale, aºa cum de
condus la o nouã configuraþie a pe cele trei mari sectoare ale econo- altfel rezultã din tabelul urmãtor:

Populaþia civilã ocupatã pe sectoare de activitate
ale economiei naþionale

Sursa: Anuarul Statistic al României Ediþiile 1991, 2001, 2007
În industrie ºi construcþii au avut
loc poate cele mai importante
modificãri în evoluþia ºi structura
forþei de muncã, urmare a unor
mutaþii majore, a unor transformãri
în interiorul acestora. Mai întâi,
trebuie menþionat faptul cã, faþã de
anul 1989, în anul 2006 populaþia
civilã ocupatã în aceste sectoare s-a
redus la jumãtate. În al doilea rând,
ponderea persoanelor ocupate în
industrie ºi construcþii faþã de total
populaþie ocupatã a scãzut
semnificativ, astfel încât aceasta se
situa în anul 2006 la 29,3% din
totalul populaþiei civile ocupate, faþã
de 45,1%, în anul 1989. Desigur, cea
mai mare reducere a populaþiei

ocupate, în totalul industriei ºi
construcþiilor, a avut loc în industria
prelucrãtoare, altãdatã o industrie de
primã importanþã (metalurgie,
construcþii de maºini, prelucrarea
metalelor etc).
În agriculturã, deºi populaþia
ocupatã a înregistrat o creºtere
vizibilã pânã în anul 2000 (de
menþionat cã în perioada 19902000 aproape o cincime din
efectivele disponibilizate în
ramurile neagricole a migrat în
agriculturã), în anii urmãtori
aceasta a înregistrat o scãdere
constantã, astfel încât în anul 2006,
comparativ cu anul 2000, numãrul
acesteia este mai mic cu aproape

un milion de persoane, proces
specific de altfel economiilor
europene. Cu toate acestea,
ponderea persoanelor în
agriculturã, ajunsã în anul 2006
la 29,7 % este în þara noastrã una
foarte ridicatã faþã de ceea ce se
întâmplã în Uniunea Europeanã,
unde aceastã pondere era în anul
2005 de 4,9%, dar ºi în cele mai
multe þãri comunitare, precum
Germania (2,2%), Suedia
(2,3%), Franþa (3,6%), Italia
(4,0%), Ungaria (4,9%) sau
Grecia (14,4%).
(Continuare în pag. 4)
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Astãzi, rãspund:
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sfetnicii sãi ºi-au dat seama de
Profesor:
Relaþiile
slãbiciunile RFN. De aceea, la
internaþionale,
jalonate
de
22 iunie 1940, Carol al II-lea a

Conferinþa cvadripartitã de la
München din 29-30 septembrie
1938 (Germania, Italia, Marea
Britanie ºi Franþa) ºi de
încheierea Tratatului germanosovietic din 23 august 1939
(Pactul Ribbentrop-Molotov, au
adus România în faþa unui grav
pericol, punându-i sub
ameninþare hotarele ºi însãºi
existenþa ei ca stat liber ºi
independent. Pentru a se apãra,
România a cãutat sã-ºi adapteze
sistemul securitãþii naþionale ºi
conduita diplomaticã în funcþie
de
noua
conjuncturã
internaþionalã. Încã din a doua
jumãtate a anului 1938, s-a
cristalizat ceea ce s-a denumit
o politicã externã de pace ºi de
echilibru. Aceastã politicã a
prefigurat
neutralitatea
României, proclamatã la
începutul lunii septembrie
1939, îndatã dupã declanºarea
celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial.
La 29 decembrie 1938,
dupã numirea sa în fruntea
diplomaþiei româneºti, Grigore
Gafencu aducea la cunoºtinþa
opiniei publice, printr-o
declaraþie radiodifuzatã, un
program cuprinzãtor de politicã
externã, prin care înfãþiºa

s-au datorat ºi utilizãrii
masive de cãtre sovietici a
tancurilor grele contra unei
apãrãri lipsite de mijloace de
luptã antitanc eficiente, în
condiþiile în care trupele
române luptau într-un teren
descoperit, fãrã lucrãri
defensive ºi fãrã sprijin de
aviaþie. O altã cauzã a
înfrângerii a constat în
neintroducerea în luptã de
cãtre
comandamentul
superior german a rezervelor
care sã contribuie la
restabilirea situaþiei. S-a
adãugat limitarea libertãþii
de conducere ºi a iniþiativei
comandanþilor români, prin
centralizarea excesivã a
actului de comandã de cãtre
comandamentele germane,
care a mers pânã acolo încât
comandanþii de armate
români nu au avut libertatea de
a avea iniþiativã ºi a lua decizii
cât de cât importante, fãrã
aprobarea
eºaloanelor
superioare, sau chiar similare,
germane. Tragedia trãitã de

comandamentul nostru superior
în lupta alãturi de germani 
releva
generalul
Petre
Dumitrescu, comandantul
Armatei 3 române  constã
tocmai în faptul cã a fost
clarvãzãtor, cã a expus limpede
convingerile sale, cã a intervenit
pe toate cãile ce se puteau
încadra într-o disciplinã
militarã, dar fãrã sã reuºeascã
sã obþinã decât într-o micã
mãsurã rezultatele dorite. În
cea mai mare parte, iniþiativele
ºi avertismentele comandamentelor române au rãmas
fãrã rezultat, armatele 3 ºi 4
române înregistrând, în final, în
Cotul Donului ºi în Stepa
Kalmukã, o adevãratã dramã,
pierzând, în nici douã luni,
140.000-150.000 de militari
(morþi, rãniþi sau dispãruþi).
Categoric este însã faptul cã
înfrângerea s-a datorat ºi
insuficientei î n z e s t r ã r i º i
pregãtiri de luptã a armatei
române, precum ºi propriilor
greºeli de conducere ºi de
execuþie.

de mai multe ori, sursele din
arhive, articole ºi studii din
reviste sau volume colective
etc. Pentru o mai bunã
înþelegere, vom prezenta trei
ipostaze de citare a unor
lucrãri, studii etc.
A. Când lucrarea este
citatã pentru prima oarã,
indiferent de caracterul ºi
calitatea ei, se dau toate
indicaþiile bibliografice
necesare:
numele
ºi
prenumele autorului, titlul
complet al lucrãrii sau al
studiului  pentru lucrare,
titlul nu se ia de pe copertã,
ci din interior, de pe foaia de
gardã , volumul, ediþia ºi
felul ei, editura sau revista,
locul ºi anul de apariþie,
pagina sau paginile unde se
gãseºte textul citat sau locul
dupã
care
am
fãcut
comentariul. În cazul
studiilor apãrute în reviste, se
precizeazã titlul revistei, anul
de apariþie a acesteia ºi anul
calendaristic, notate diferit,
numãrul revistei din anul în
cauzã, paginile unde se aflã
articolul sau studiul; în cazul
unui volum colectiv, se
precizeazã coordonatorul sau
coordonatorii volumului,
editura, locul ºi anul, precum
ºi paginile unde se aflã
articolul sau studiul. Pentru
mai multã uºurinþã în
urmãrirea notelor, numele
autorilor se vor trece cu litere
mari, aºezându-se mai întâi
prenumele ºi apoi numele de
familie, titlul lucrãrii se va
scrie cu caractere italice
(cursive), pentru restul
indicaþiilor folosind caractere
normale. În cazul revistelor ºi
al volumelor colective, titlul
acestora se va scrie cu
caractere normale puse între
ghilimele, aºa încât lectorul
sã aibã la dispoziþie toate
datele necesare pentru a
putea verifica afirmaþiile
noastre, inclusiv în cazul
surselor provenite de pe

Internet. Pentru înþelegere,
vom
prezenta
câteva
exemple,
utilizând
numerotarea notelor în
funcþie de cazurile discutate:
1. N. IORGA, Istoria
românilor. VII. Reformatorii,
ediþia a 2-a, vol. îngrijit de
Sorin
Iftimi,
Editura
Enciclopedicã, Bucureºti,
2002, p. 73.
2.
MIHAIL
M.
ANDREESCU, Evenimentele
din 22-26 decembrie 1989 în
Bucureºti (Succesul Revoluþiei
Române) , în Clio 1989
revistã editatã de Institutul
Revoluþiei Române din
Decembrie 1989, an. IV
(2008), nr. 1, p. 22-67.
3.
MIHAIL
M.
ANDREESCU, Revoluþia
românã în Bucureºti (22
decembrie89), în 1989  an
decisiv în istoria Europei,
vol. colectiv îngrijit de
Alexandru Foºca, Editura
Mega, Cluj-Napoca, 2008, p.
121-136.
4. ADRIAN URSU
Gândul info. Republica
semiparalizatã , în www.
gândul info., an II, nr. 412/
4 septembrie 2006, p. 1 ºi 12.
B. Când citãm în note
succesive mai multe lucrãri
ale aceluiaºi autor, la numele
autorului citat în nota
anterioarã se va trece
particula Idem (acelaºi), titlul
lucrãrii ºi toate celelalte
indicaþii necesare, dar,
atenþionãm, numai în cazul în
care notele sunt succesive,
astfel:
ll. N. IORGA, Istoria
românilor, IV. Cavalerii,
ediþia a 2-a, vol. îngrijit de
stela Cheptea ºi Vasile
Neamþu,
Editura
Enciclopedicã, Bucureºti,
1996, p. 117.
12.
Idem,
Locul
românilor
în
istoria
universalã, ediþie îngrijitã de
Radu
Constantinescu,

 prof. univ. dr. ªtefan LACHE

Student: Cum poate fi
interpretat rolul Frontului
Renaºterii Naþionale în viaþa
politicã a României?

Profesor: Frontul Renaºterii Naþionale (FRN) a fost
constituit în decembrie 1938, în
urma interzicerii, de cãtre Carol
al II-lea, a activitãþii partidelor,
asociaþiilor ºi grupãrilor
politice. Potrivit Decretuluilege semnat de rege la 16
decembrie 1938, FRN era
unica organizaþie politicã în
Stat, la care erau chemaþi sã
adere toþi românii care au
împlinit 21 de ani, cu excepþia
militarilor activi ºi a membrilor
ordinului judecãtoresc. Orice
activitate politicã, alta decât
aceea a FRN, era socotitã
clandestinã. Numai noua
organizaþie politicã avea
dreptul de a fixa ºi depune
candidaturi în alegerile
parlamentare, administrative ºi
profesionale. Astfel, se instituia
regimul partidului unic, care
pretindea cã exprimã interesele



regelui, Valeriu Pop, scria: În
aparenþã, România era
organizatã ca un stat totalitar,
cu o constituþie autoritarã, cu un
partid unic, cu regele ºef de
partid, cu toatã lumea îmbrãcatã
în uniformã etc., etc. Toate
acestea erau însã o simplã
spoialã care nu putea ascunde
realitatea pentru observatorul
perspicace.
Lipsa
de
consistenþã a FRN era
constatatã ºi de Pamfil ªeicaru,
care vedea în el o construcþie
politicã, cu totul artificialã.
Nimeni nu credea în viabilitatea
lui ºi toatã lumea îl vede ca pe
un simplu expedient al regelui
ca sã-ºi acopere dictatura
personalã.

Profesor: În primul rând,
precizez cã la bãtãlia de la
Stalingrad au participat 18
divizii române (230.872 de
militari) subordonate armatelor
3 ºi 4, care au fost introduse în
luptã, de cãtre germani, în
condiþii nefavorabile: Armata 3,
în Cotul Donului (unde
sovieticii deþineau cap de pod,
cu o dezvoltare frontalã de
peste 70 km ºi o adâncime de
25 km), într-un teren

nefavorabil apãrãrii, într-un
dispozitiv liniar, puþin dens,
lipsit de adâncime operativã ºi
fãrã lucrãri de apãrare. În acest
context, totul trebuia luat de la
început (în condiþiile lipsei de
material ºi a terenului deja
îngheþat); într-o situaþie
asemãnãtoare s-a aflat ºi
Armata 4, în Stepa Kalmukã, pe
un front foarte mare (circa 250
km) pentru numai ºapte divizii,
insuficient dotate ºi încadrate
(30% ºi 75% din necesar). Cu
toate cã pericolele existente au
fost percepute încã de la început
de cãtre comandanþii ambelor
armate (generalii Petre
Dumitrescu,
respectiv,
Constantin ConstantinescuKlaps),
comandamentele
superioare germane nu au fãcut
nimic pentru îndreptarea
situaþiei. Conform ordinelor
date de germani (în special de
cãtre Adolf Hitler), marile
unitãþi române trebuiau sã

apere, cu orice preþ, poziþiile
contra oricãrei încercãri de
pãtrundere
inamicã,
retragerea din proprie
iniþiativã constituind, în
concepþia comandamentului
german, o mare greºealã.
Aceeaºi cerinþã a fost pusã,
este adevãrat, ºi trupelor
germane, însã acestea erau
mult mai bine dotate ºi
echipate pentru luptã.
Student: Care sunt
explicaþiile pentru cauzele
dezastrului?
Profesor: Deºi a contat
enorm în desfãºurarea
bãtãliei, situaþia dificilã, în
care au fost puse iniþial
trupele române, nu a fost
singura cauzã a dezastrului
ce a urmat declanºãrii
contraofensivei sovietice din
19
noiembrie
1942.
Pierderile mari înregistrate

conf. univ. dr. Mihail M. ANDREESCU

Student: Ce se
înþelege prin aparatul
critic al unei lucrãri
ºtiinþifice,
la
ce
foloseºte el ºi cum se
poate realiza?
Profesor: Aparatul
critic, numit dupã caz ºi
aparat ºtiinþific, aparat
tehnic sau subsolul lucrãrii,
este alcãtuit în primul rând
din note care cuprind citate ºi
comentarii din unele surse,
din trimiteri la sursele ºi
lucrãrile consultate, precum
ºi din observaþii personale,
comentarii ºi unele lãmuriri
cu caracter personal, acestea
din urmã marcându-se diferit
de primele. Astfel, toate
citatele, comentariile ºi
trimiterile la surse ºi lucrãri
 indiferent de originea lor ºi
de locul unde se gãsesc  se
noteazã cu cifre de la 1 la n,
dupã criterii despre care vom
discuta ulterior, în vreme ce
observaþiile ºi comentariile
personale se noteazã cu
asterisc (*) pentru a le
deosebi de primele, dar toate
aceste trimiteri se numesc
note de subsol ori aparat
critic.
Aparatul critic permite
oricãrui lector al unei lucrãri
sã verifice corectitudinea

afirmaþiilor autorului, a
citatelor, surselor ºi lucrãrilor
consultate ºi probeazã
calitatea ºi veridicitatea unei
lucrãri ºtiinþifice ºi probitatea
ºtiinþificã a autorului.
În ce priveºte tehnica
alcãtuirii
trimiterilor,
precizãm cã existã mai multe
criterii, astfel:
a) notele se trec în
subsolul fiecãrei pagini,
numerotându-se de la 1 la n
pe fiecare paginã, sau la
sfârºitul fiecãrui capitol,
numerotându-se tot de la 1 la
n, asteriscurile intercalânduse în note fãrã o numerotare
aparte. În ce ne priveºte,
recomandãm numerotarea
notelor de la 1 la n în cadrul
fiecãrui capitol;
b) notele se trec la
sfârºitul fiecãrui capitol,
numerotându-se de la 1 la n;
în ce priveºte lucrãrile
ºtiinþifico-metodice
comandate: teze de dizertaþie
ºi teze de doctorat, dar ºi alte
lucrãri asemenea, recomandãm aºezarea notelor în
subsolul fiecãrei pagini,
pãstrând numerotarea pe
întregul capitol;
c) notele se trec la
sfârºitul lucrãrii, aici
întâlnindu-se douã situaþii:
notele se trec pe capitole,

hotãrât transformarea FRN în
Partidul Naþiunii, declarat
partid unic ºi totalitar, ºi
punerea
acestuia
sub
conducerea sa supremã. Se
prevedea
obligativitatea
înscrierii în acest partid a
tuturor funcþionarilor publici, a
membrilor organelor de
conducere ale asociaþiilor
profesionale, ale consiliilor de
administraþie
ale
întreprinderilor publice ºi
private º.a. Refuzul înscrierii în
partid antrena revocarea din
funcþie. Din cauza precipitãrii
evenimentelor, care au dus la
prãbuºirea regimului lui Carol
al II-lea, Partidul Naþiunii nu a
mai apucat sã se organizeze.

Student: Cum poate fi
Student: A existat o
legãturã între Frontul Renaºterii consideratã politica externã de
Naþionale ºi Partidul Naþiunii? pace ºi echilibru, promovatã
de România în ajunul celui
Profesor: Regele ºi de-al Doilea Rãzboi Mondial?

prof. univ dr. Alesandru DUÞU

Student: Este cunoscut
faptul cã bãtãlia de la
Stalingrad, una dintre cele mai
mari din istoria celui De-al
Doilea Rãzboi Mondial,
desfãºuratã acum 66 de ani, s-a
terminat cu un dezastru pentru
trupele germane ºi ale aliaþilor
Reich-ului, inclusiv pentru
trupele române. Aº dori câteva
precizãri privind situaþia iniþialã
în care au fost puse sã lupte
trupele române...



tuturor cetãþenilor României.
ªeful suprem al FRN era regele
Carol al II-lea. Membrii FRN
purtau uniforme albastre (vara
de culoare albã) ºi aveau drept
formulã de salut Sãnãtate, cu
braþul ridicat la nivelul
umãrului.
Frontul
Renaºterii
Naþionale avea menirea de a da,
aºa cum declara Armand
Cãlinescu în ºedinþa Consiliului
de Miniºtri din 20 octombrie
1938, un suport ideologic ºi
social noului regim instituit de
Carol al II-lea. Propaganda
oficialã încerca sã acrediteze
ideea potrivit cãreia societatea
româneascã se caracteriza
printr-o deplinã armonie,
datoritã politicii înþelepte a
marelui Cârmaci, cum era
numit Carol al II-lea de ziarul
România,
oficiosul
regimului. În realitate, între
imaginea publicã  înfãþiºând
prin mass-media  ºi cea realã
era o discrepanþã considerabilã.
Chiar unul dintre miniºtrii

numerotându-se de la 1 la n
în cadrul fiecãrui capitol;
notele se trec de la 1 la n
pentru întreaga lucrare, fãrã
a mai preciza ºi capitolul.
În funcþie de modelul
acceptat, fiecare notã,
exceptând asteriscurile, va
purta un numãr de ordine care
se plaseazã în dreapta-sus a
ultimului cuvânt din citat sau
dupã cuvântul ales pentru a
marca trimiterea; la fel se
procedeazã ºi cu asteriscul.
În subsolul fiecãrei pagini, la
finele capitolului ori ale
lucrãrii, dupã caz, în dreptul
fiecãrui numãr de ordine se
gãsesc precizãrile necesare.
În situaþiile în care notele se
trec la sfârºitul capitolelor ori
la
sfârºitul
lucrãrii,
asteriscurile, care sunt
nenumerotate, se trec în
subsolul paginii în care au
fost marcate; dacã sunt mai
multe asteriscuri pe aceeaºi
paginã, ele pot fi marcate cu
mai multe steluþe, dupã caz,
dar nu mai mult de trei pe
fiecare paginã, de regulã
fiind un asterisc pe paginã,
iar în cadrul lucrãrii fiind
doar câteva. Dacã notele sunt
la subsolul paginilor, între ele
ºi textul lucrãrii se va lãsa un
spaþiu liber, iar notele vor fi
scrise cu caractere mai mici
decât textul. ªi în situaþiile în
care notele sunt trecute la
sfârºitul fiecãrui capitol ori la
finele lucrãrii, ele se scriu tot
cu caractere mai mici decât
textul lucrãrii, pentru a se
marca deosebirea de acesta,
alcãtuind un capitol separat
intitulat Note.
Citarea notelor se face
diferit, þinându-se cont de
anumite criterii: prima citare
ºi altele, citãri succesive ale
aceluiaºi autor ºi aceleeaºi
lucrãri, acelaºi autor ºi altã
lucrare, aceeaºi lucrare citatã

principalele componente ale Cele douã pãrþi erau deopotrivã
orientãrii externe a României. interesate sã intensifice relaþiile
lor economice. Tratatul era
Student: Cum s-a înfãptuit favorabil Reich-ului ºi, dacã era
politica de pace ºi echilibru?
pus imediat în aplicare, încã de pe
atunci economia României s-ar fi
Profesor: Politica de pace adaptat în întregime intereselor
ºi de echilibru s-a concretizat Germaniei. Tratatul era însã un
îndeosebi prin Tratatul acord-cadru, ale cãrui prevederi
economic româno-german din trebuiau detaliate în convenþii
23 martie 1939, convenþiile separate. El lasã o posibilitate de
comerciale dintre România ºi opþiune guvernului de la
Franþa, România ºi Marea Bucureºti. Din perspectivã strict
Britanie, semnate la 31 martie economicã, se crea posibilitatea
ºi, respectiv, 11 mai 1939, ºi
unui debuºeu pentru produsele
garanþiile anglo-franceze din
agricole româneºti. Totodatã,
13 aprilie 1939.
colaborarea cu o economie
Prin Tratatul privind
avansatã, cum era cea a
promovarea raporturilor
Germaniei, favoriza acumularea
economice între regatul
României ºi Reich-ul German, de cunoºtinþe tehnice ºi de utilaj
diplomaþia Berlinului viza un de înaltã calitate. Prin investiþiile
dublu scop: a) sã obþinã o germane în infrastructura ºi
mãrire a importurilor de petrol, instituþiile publice, România putea
lemn ºi diferite minereuri ºi b) realiza un import de capital
sã promoveze o colaborare necesar unor investiþii care nu
economicã bilateralã pe termen puteau fi asigurate cu resurse
lung. România urmãrea: a) proprii. Tratatul, nota Armand
obþinerea
recunoaºterii Cãlinescu la 1 aprilie 1939, a fost
graniþelor ºi b) o colaborare în încheiat numai pentru a câºtiga
domeniul militar pentru timp ºi unele avantaje economice
completarea armamentului, în ºi nu pentru a ne apropia politic
special în aviaþia militarã, ºi de Germania.
Convenþiile comerciale
construirea industriei de
armament pe bazã germanã. româno-francezã ºi româno-

britanicã din martie ºi,
respectiv, mai 1939, aveau în
primul rând semnificaþia unor
contramãsuri politice; ele
fãceau parte din strategia
celor douã mari puteri
occidentale de a evita intrarea
României ºi a celorlalte state
ale Sud-Estului european sub
dominaþia exclusivã a
Germaniei.
Astfel,
concomitent cu Acordul
economic româno-german,
România pãstra relaþiile sale
tradiþionale cu democraþiile
occidentale;
pânã
la
începutul rãzboiului, ea a
adoptat o poziþie de echilibru
în raport cu cele douã mari
tabere politico-diplomatice
care se confruntau.
Garanþiile anglo-franceze
din aprilie 1939 s-au înscris
în ansamblul unor acþiuni
diplomatice de anvergurã,
menite sã bareze expansiunea
Germaniei naziste spre Estul
ºi Sud-Estul Europei. La 13
aprilie 1939, au fost
prezentate, simultan, de cãtre
premierul Arthur Neville
Chamberlain, în Camera
Comunelor, ºi omologul sãu
francez Edouard Daladier, la
Palatul Bourbon, în Camera
Deputaþilor,
declaraþii
identice prin care România ºi

Grecia primeau asigurarea cã,
dacã va fi întreprinsã o
acþiune punând în pericol
independenþa lor, în aºa fel
încât cele douã þãri vor
considera cã este în interesul
lor vital sã reziste cu toate
forþele
lor
naþionale,
guvernul englez ºi guvernul
francez se angajeazã sã le dea
de îndatã toatã asistenþa care
le stã în putere. În
conciliabulele
care
pregãtiserã a este declaraþii,
Mareea Britanie se arãtase
deosebit de preocupatã de
Grecia, în vreme ce Franþa
ceruse în mod insistent ca
garanþiile sã fie extinse ºi
asupra României.
În virtutea politicii sale
de pace ºi de echilibru,
România, sublinia Grigore
Gafencu, a refuzat orice
angajamente
bilaterale,
pentru a nu apleca cumpãna
în altã parte ºi a rãmâne
expusã pe frontul german.
Am acceptat însã garanþia
unilateralã. Franþa ºi Anglia
îºi afirmau prezenþa la
Rãsãrit. Echilibrul pe care-l
cãutam ºi de care aveam
nevoie era stabilit... Potrivit
politicii noastre de echilibru,
ne-am ferit sã ne legãm fie cu
Germania contra Rusiei, fie de
Rusia împotriva Germaniei.

18. Apud CONSTANTIN
C. GIURESCU, Transilvania
în istoria poporului român,
Editura ªtiinþificã, Bucureºti,
1967, p. 58.
Aparatul critic se referã,
aºadar, la toate sursele,
trimiterile bibliografice, alte
materiale ºi observaþii, care
sporesc valoarea ºtiinþificã ºi
informaþionalã a unei lucrãri,
cum trebuie alcãtuite notele,
fãcute prescurtãrile ºi ce
indicaþii speciale pot fi
utilizate. De aceea, cu cât un
aparat critic este mai corect
alcãtuit, cu atâta sporeºte ºi
valoarea unei lucrãri.

primare (edite ºi inedite) ºi
instrumentele de lucru, apoi
lucrãrile cu caracter general,
cele cu caracter special ºi, la
urmã, articolele, studiile ºi
lucrãrile apãrute pe Internet.
Dacã b. este electivã sau
parþialã, dupã citarea surselor
primare, celelalte lucrãri se
ordoneazã alfabetic, dupã
autori sau titluri.
Bibliografia generalã,
de regulã, este structuratã
astfel:
Capitolul I cuprinde
izvoare ºi instrumente de
lucru unde intrã: izvoare cu
caracter inedit scoase din
arhive, biblioteci, colecþii
particulare etc., ; izvoare
needite (nepublicate) aflate
în arhive, biblioteci, colecþii
etc.; izvoare edite (publicate)
în colecþii de documente,
cronici, memorii etc., presa ºi
periodicele vremii, antologii,
atlase, bibliografii, catagrafii,
dicþionare, enciclopedii,
repertorii etc.
Capitolul II cuprinde
lucrãri generale , adicã
monografii ºi sinteze cu
caracter
general
sau
generalizator, concluziile
autorului sau ale autorilor
fiind valabile pentru cazuri
multiple ºi diferite.
Capitolul III cuprinde
lucrãrile speciale , adicã
monografii, sinteze, articole
ºi studii privind domenii
punctuale ºi limitate, dar
asemãnãtoare ca tematicã ºi
structurã cu tema aflatã în
discuþie, ºi care pot fi
utilizate ca model ori ca
exemplu.
Capitolul IV, unde sunt
cuprinse toate sursele de pe
Internet utilizate în conþinutul
lucrãrii.
În cadrul fiecãrui capitol,
sursele, instrumentele de lucru
sau lucrãrile se ordoneazã
alfabetic, în funcþie de numele
de familie (nu prenumele) al
autorului, numele instituþiei

unde se aflã sursa, numele
fondului sau titlul lucrãrii etc.,
la fel ca ºi în cazul notelor de
subsol. Indicaþiile despre autor
ºi lucrare sunt asemenea fiºelor
bibliografice, cuprind adicã
toate informaþiile necesare
privind autorul ºi lucrarea în
cauzã, ediþie, editurã, loc ºi an
de apariþie, numãr de pagini
etc. Unii autori ºi îndrumãtori
de lucrãri metodico-ºtiinþifice
nu mai pretind trecerea tuturor
datelor bibliografice ale unei
lucrãri, rezumându-se doar la
numele autorului, titlul
lucrãrii, locul de apariþie ºi
anul, cu mici variaþiuni de stil
sau metodã de lucru. Deºi
metoda nu este greºitã, suntem
de pãrere cã, pentru a spori
valoarea unei lucrãri, trebuie
alcãtuitã o bibliografie cât mai
completã, care sã cuprindã
toate amãnuntele despre
lucrãrile ºi sursele utilizate. De
ce este nevoie de ea? Simplu:
o astfel de bibliografie
constituie un alt mijloc de
verificare a autorului unei
lucrãri, fiind posibile citãri de
lucrãri dupã alþi autori, cu
titluri incomplete ºi cu erori ºi,
de ce nu, chiar fãrã ca autorul
sã fi cunoscut ºi studiat
sursele. De aceea, în
bibliografie nu se vor trece
decât lucrãrile care au fost
menþionate în notele de subsol
din cuprinsul lucrãrii ºi nu
altele.
Unele metode ºi practici
utilizate în ultimele decenii,
mai ales cele aduse din
SUA, care dovedesc multã
superficialitate ºi citarea
sumarã a lucrãrilor, fãrã titluri
corecte ºi elemente de
identificare, pot umbri
calitatea unor lucrãri ºi
probitatea ºtiinþificã ºi moralã
a autorilor lor, încât nu opinãm
pentru utilizarea unor astfel de
metode în alcãtuirea bibliografiilor.

Editura
ªtiinþificã
ºi
Enciclopedicã, Bucureºti,
1985, p. 203.
C. În cazul în care în douã
note succesive se face
trimitere la acelaºi autor,
acelaºi volum sau studiu,
aceeaºi paginã ori alta sau
aceeaºi lucrare, dar alt
volum, la nota vom trece
particula Ibidem (acelaºi,
aceeaºi), fãrã alte precizãri
ori doar cu indicarea
volumului ºi a paginii, acolo
unde este cazul, astfel:
18. CONSTANTIN C.
GIURESCU,
Istoria
Bucureºtilor, ediþia a 2-a
revãzutã ºi adãugitã, Editura
Sport-Turism, Bucureºti,
1979, p. 18.
19. Ibidem, p. 57.
20. Ibidem.
D. În situaþia în care
aducem în discuþie pãreri
asemãnãtoare ori diferite
privind aceeaºi problemã ºi
facem referire la primul autor
care a emis o anume pãrere,
dupã care îi menþionãm pe
ceilalþi, se va utiliza termenul
conferro (a aduce), prescurtat
Cf., dupã care urmeazã
numele autorului, titlul
lucrãrii ºi celelalte elemente.
Dacã trimiterea se continuã ºi
pe pagina urmãtoare a
lucrãrii nu vom utiliza o nouã
notã,
ci
vom
folosi
indicativul sequens (care
urmeazã,
urmãtorul),
prescurtat Sq., astfel:
12. Cf. CONSTANTIN C.
GIURESCU, Istoria Bucureºtilor,
p. 218 ºi sq.
E. În situaþia în care
dorim sã utilizãm o sursã pe
care nu am aflat-o decât într-o
lucrare de autor ºi pe care nu
o putem verifica pe altã cale,
dar ea este credibilã ºi
necesarã, pentru evitarea
oricãror suspiciuni vom trece
în notã precizarea apud (de
la), apoi numele autorului, al
lucrãrii etc., astfel:

Student: Cum se
alcãtuieºte bibliografia
unei lucrãri ºtiinþifice?
Profesor: Bibliografia
sau Lista bibliograficã ,
bibliografia
generalã ,
selectivã etc. cuprinde lucrãri
ºi surse utilizate într-o lucrare
în totalitatea lor, selectiv sau
parþial, aranjate dupã
importanþã ºi caracter, în
ordine
alfabeticã
ºi
cronologicã, dupã anumite
criterii.
Bibliografia poate fi
aºezatã ºi la finele fiecãrui
capitol, dar sugerãm ca ea sã
fie aºezatã la sfârºitul
lucrãrii, pe capitole ºi în
ordinea alfabeticã a autorilor
ºi a titlurilor  acolo unde
existã colective de autori sau
autorul este anonim ºi
utilizãm doar titlul lucrãrii, la
numele autorilor apãrând trei
steluþe (asteriscuri), ordinea
cronologicã fiind utilizatã în
interiorul bibliografiei în
anumite condiþii  atunci
când, la fiecare capitol, un
autor are mai multe lucrãri,
acestea se trec în ordinea
cronologicã a apariþiei lor ,
doar acolo unde este cazul.
Indiferent de forma ºi
caracterul ei, bibliografia va
cuprinde mai întâi sursele
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Omenie româneascã în Crimeea
(1942-1944)

Prof. univ. dr. Alesandru DUÞU
Este cunoscut faptul cã
întotdeauna în timp de rãzboi,
pe front ºi înapoia acestuia, în
relaþiile cu populaþia civilã, s-au
petrecut numeroase fapte
reprobabile, sãvârºite, fãrã
excepþie, de militarii tuturor
statelor beligerante. Inclusiv de
cãtre militarii români. Dar tot
atât de adevãrat este ºi faptul
cã numeroase sunt ºi faptele de
omenie, cazurile în care
comandanþii ºi militarii au venit
deseori în sprijinul civililor
nãpãstuiþi de soartã.
Semnificativã în acest ultim
sens
este
comportarea
militarilor români în Crimeea în
timpul celui De-al Doilea
Rãzboi Mondial, unde s-a
remarcat activitatea umanitarã
a generalului Gheorghe
Avramescu, comandant al
Corpului de munte, care a
înfiinþat în 1942, la Simferopol,
o cantinã româneascã, unde
zilnic luau masa peste 1000 de
copii ºi bãtrâni, inclusiv
academicianul pictor Samokiºa.
Recunoscãtor, Ifimov
Zaharie,
membru
al
Comitetului orãºenesc din

Simferopol (Crimeea), aducea,
la 20 decembrie 1942, ,,cele
mai calde mulþumiri pentru
ajutorul dat copiilor din
Simferopol care erau ,,muritori
de foame. ,,Majoritatea din noi
 releva mai departe cetãþeanul
sovietic  suntem nenorociþi ºi
mai toþi copiii sunt orfani ºi nu
aveau nici un sprijin din nici o
parte ºi am gãsit refugiu la dvs.
Pânã în prezent, de la intrarea
dvs. în Simferopol, suntem
foarte, foarte mulþumiþi de
soarta noastrã. De bunul mers
al cantinei suntem foarte, foarte
mulþumiþi. Vã mulþumim,
domnule general. De la cantina
de unde se distribuie mâncarea
noastrã mi-aþi dat niºte oameni
din corpul dvs., ofiþeri,
subofiþeri ºi trupã, care ne
înþeleg durerile noastre ºi mai
mult ca toate ºtiu cum sã se
comporte cu nenorociþii de
copii ºi oameni bãtrâni.
Domnul locotenent Costin ºtie
cum sã înveseleascã sufletele
copiilor, învãþându-i multe
cântece ºi poezii. Domnul
subofiþer Asanica Ioan ºtie cum
sã organizeze ºi sã menþinã

liniºtea copiilor ºi bãtrânilor.
Ne face plãcere de ambii cum
îºi fac serviciul ordonat de dvs.
Mai punem ºi pe doamna
colonel Roatã, care îºi dã
osteneala de vine la distribuirea
hranei. Vã rugãm, domnule
general, sã aveþi grijã de noi,
grijã pe care aþi avut-o ºi pânã
în prezent. Sã trãiþi domnule
general Avramescu!.
Pânã în aprilie 1942, când
trupele române au pãrãsit
Crimeea, ,,Cantina Româneascã
a hrãnit circa 2000 de copii,
bãtrâni, invalizi ºi mari mutilaþi
sovietici. ,,Tot timpul  menþiona
generalul Gheorghe Avramescu
(în ianuarie 1945), într-un
interviu acordat ziarului
,,Universul, cu puþin timp
înainte de a fi arestat de sovietici
(2 martie 1945, în timp ce
conducea Armata 4-a românã pe
frontul din Cehoslovacia)  am
îndemnat, cât am putut, pe
soldaþii mei sã nu punã mâna pe
un cap de aþã. Am înþeles cã toatã
populaþia sovieticã, pe unde erau
risipite unitãþile mele, sã fie
tratatã omeneºte.
Generalul Avramescu nu a
fost singurul care a avut o
asemenea comportare. Din
pãcate, însã, au existat ºi excepþii.

Prima manifestare în cadrul Festivalului Artei Româneºti (F.A.R.)

ARTIªTI MICI, VALORI MARI
Un concurs deosebit, un
spectacol extraordinar. O derulare
impresionantã de talente venite din
întreaga þarã pe scena Aulei Magna
a Universitãþii Spiru Haret din
Bucureºti pentru a demonstra, încã
o datã, cât de valoroºi sunt copiii
României. Primul eveniment din
acest an desfãºurat sub egida
Festivalului Artei Româneºti,
organizat de Societatea Naþionalã
pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã
SPIRU HARET, a fost un regal.
Un regal al micilor artiºti români
care au demonstrat excepþionala
forþã a culturii, a educaþiei, a luptei
pentru a te forma ca om. A fost,
totodatã, o radiografie a calitãþii
multor familii româneºti care îºi
îndreaptã copiii spre muncã, efort,
autocontrol, obþinerea de rezultate
prin acþiune proprie. Concursul
Naþional al Micilor Artiºti MINI
MISS ºi MINI MISTER
ROMÂNIA 2009 este organizat de
Fundaþia O.M.R. In cei ºase ani
de existenþã, competiþia a relevat
valori deosebite în rândul copiilor
artiºti români. A fost, totodatã, o
poartã spre concursurile
internaþionale de gen. Acolo, în
confruntãrile artistice din afara
þãrii, echipa copiilor-artiºti a
României, selectatã ºi antrenatã de
Irina HAIDEÞ ºi Gavrilã INOAN,
a obþinut trofee de prestigiu ºi
multe titluri mondiale. Copiii din

România au demonstrat în faþa
unor jurii prestigioase, impresionând, valoarea ºcolii româneºti,
a profesorilor ºi educatorilor din
þara noastrã.
Sâmbãtã, 7, ºi duminicã, 8
februarie 2009, Festivalul Artei
Româneºti a fost cupola sub care
s-a derulat cea de a ºasea ediþie a
Concursului Naþional al Micilor
Artiºti MINI MISS ºi MINI
MISTER ROMÂNIA. A fost o
gazdã primitoare ºi importantã a
unei întreceri a micilor talente, ce

a reunit 40 de copii din
întreaga þarã. Televiziunile
TVRM CULTURAL ºi TVRM
EDUCAÞIONAL au înregistrat
cele douã zile de concurs, urmând
ca ele sã devinã o parte a
programelor acestor posturi pe
parcursul întregii luni februarie. A
fost o conlucrare cu rezultate
excepþionale. A fost încã un
exemplu al forþei pe care o pot da
lucrurilor douã echipe care cred în
acelaºi ideal  importanþa educaþiei
la orice vârstã. A fost o

apel la eternitate, altfel spus: un
mod de a polariza energiile ºi
de a le conferi semnificaþii.
Într-un asemenea context
teoretic, Constantin Ciopraga
abordeazã în primul rând, cum
era ºi firesc, problema
specificului naþional care în
datele lui fundamentale
presupune o deschidere spre
existenþa ce a reflectat o
conºtiinþã colectivã. Analizând
cu fineþe teoriile lui G.
Ibrãileanu, Tudor Vianu,
Athanase Joja, N. Iorga, M.
Ralea, referitoare la specificul
naþional, autorul propune

noþiunea de personalitate
pentru definirea unei culturi,
noþiune care implicã o sintezã
a stilurilor fundamentale,
sintezã în continuã devenire.
Evident, e cu totul binevenitã o
asemenea distincþie, ceea ce nu
presupune refuzul noþiunii de
specific naþional înþeleasã în
evoluþia ei dialecticã, cu o
sensibilã extincþie a sferei
semantice, aºa cum a fost
folositã în ultimii ani, când prin
noþiunea respectivã se înþelegea
nu numai universul folcloric

tradiþional ºi rural, ci ºi acela
citadin, cu toate implicaþiile lui
înnoitoare. Noþiunile acestea nu
se exclud ºi Constantin
Ciopraga procedeazã potrivit,
utilizând ideea de personalitate
a literaturii române.
Personalitatea unei literaturi ca realitate globalã,
sintetizatoare, înþeleasã ca o
suitã neîntreruptã de revelaþii,
se exprimã în specificitate ºi se
contureazã din perspectiva
unui spaþiu modelat de istorie,
prelucrat necontenit, in mii de
unghiuri, cãci nu e de
conceput literaturã cu identitate
proprie care sã nu aibã un cadru
specific, o cauzalitate istoricã,
un resort etnografic. De aceea,
ar fi fost, poate, de dorit ca
autorul sã se refere cât de sumar
la unele trãsãturi caracteristice
ale spaþiului geografic
românesc, la unele date istorice
ºi la câteva elemente de
etnopsihologie, cu atât mai mult
cu cât, lucrarea sa, prin ineditul
ideilor, farmecul expresiei ºi
valoarea ei intrinsecã, meritã cu
prisosinþã sã fie tradusã în limbi
de largã rãspândire 
completatã cu unele date
privind istoria noastrã,
civilizaþia ºi condiþiile
geografice de la noi, implicate
ºi acum în judecãþile de valoare
exprimate. Considerându-le
însã pe unele subînþelese,
autorul, un erudit autentic, se
întreabã direct care sunt
constantele ºi variabilele
literaturii române, care îi e
profilul, respectiv personalitatea,
ºi
rãspunde
convingãtor ºi îndrãzneþ, cu o
formulã aproape aforisticã:

Nu suntem ca literaturã
naþionalã nici tragici, nici
excesiv exuberanþi, ci aºa cum
ne-au fost împrejurãrile. Aºanumitul «tragic al istoriei»,
vizibil în destinul multor
naþiuni, s-a convertit, la noi,
într-o imensã voinþã de a trãi.
Dominând mereu obiectul
cercetat, cunoscându-l în toatã
profunzimea, diversitatea ºi
nuanþele sale, Constantin
Ciopraga îi surprinde atributele
caracteristice, le defineºte,
subliniazã adevãruri de o
deosebitã importanþã teoreticã
ºi practicã pentru evoluþia
literaturii române. Aºa, de
pildã, el considerã îndreptãþit cã
noi ne aliniem mai degrabã
literaturilor de tip clasic,
mediteraneean, ºi mai puþin
romantic, ceea ce nu înseamnã
cã literatura noastrã nu
cunoaºte o atare coordonatã.
Dominantã rãmâne însã cea
clasicã.
De aceea, în creaþia
româneascã natura este o
componentã existenþialã care
asigurã echilibrul sufletesc ºi
orienteazã spre Cosmos, spre
spaþiul deschis. De aceea,
avem de-a face cu o
raþionalizare a lirismului.
Asemenea teze generale,
explicite sau implicite,
încorporate în analizã, ºi multe
alte contribuþii teoretice din
capitolele din prima parte a
lucrãrii, se sprijinã pe
cercetarea minuþioasã, rigurosºtiinþificã circumscrisã la
obiect ºi animatã de
îndrãzneala creatoare din
studiile despre pilonii care þin
edificiul literelor române.

demonstraþie de unitate în folosul
unor copii ºi pãrinþi cu totul
speciali. Micii artiºti, indiferent
dacã vor deveni sau nu consacraþi
ai scenei peste ani ºi ani, au un mare
avantaj: învaþã de acum sã
munceascã pentru propriile
rezultate, sã lupte, în primul rând
cu ei înºiºi, pentru a deveni mai
buni, mai pregãtiþi, mai utili unei
þãri care are nevoie de fiecare
valoare în parte, indiferent de
domeniul în care acesta se
manifestã. (G. INOAN)

Câºtigãtorii:
Andrei ªerban din Bucureºti, Anastasia Popistasu din Botoºani, Eliza Lungu din Iaºi,
Irina Haideþ, organizator, Alexandru Ocu din Iaºi, Roxana Bogdan din Aninoasa
ºi Iulian Selea din Piteºti

Personalitatea literaturii române în viziunea lui Constantin Ciopraga
(Continuare din pag. 1)
Autorul lucrãrii Personalitatea literaturii române,
apãrutã la Editura Junimea
din Iaºi, în 1973 versiunea
francezã, în 1975 cea englezã.
Autorul ne dã o încercare de
sintezã asupra personalitãþii
literaturii noastre care, departe
de orice fanatisme ºi apologie,
dar cu voluptatea adevãrului,
[...] reprezintã în esenþã puncte
de vedere, poate mai exact o
meditaþie despre literatura
românã în raport cu alte
literaturi romanice sau de alt
gen.
Înþelegând prin personalitatea unei literaturi o
noþiune sumã, Constantin
Ciopraga, aducând importante
contribuþii originale, vede în ea
expresia unui ansamblu de
individualitãþi
care
se
potenþeazã reciproc, sugerând
mai viu o anumitã direcþie
spiritualã, decât dacã le-am
considera în mod izolat. Dar
personalitatea unei literaturi nu
e conceputã ca o însumare
mecanicã a faptelor particulare,
individuale, ci ca o sintezã în
planul ideilor. Sinteza ca
imagine dinamicã a întregului,
având ca finalitate explicarea
marilor vocaþii individuale în
mersul lor cãtre împlinire, cãtre
legile obiective din dialectica
istoriei, sinteza ca expresie a
personalitãþii unei culturi
reprezintã un mod de
convergenþã.
Într-o asemenea perspectivã
Spiritualitatea
popoarelor se autorelevã în
creaþia, in acto, care înseamnã
opþiune, dialog cu existenþa,
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Vasile Voiculescu care, luaþi
împreunã, se potenþeazã
reciproc, sugerând mai viu o
Constantin Ciopraga analizeazã, anume direcþie spiritualã,
disociazã fenomenele, le decât considerându-i izolat.
cerceteazã minuþios anumite
laturi particulare cu intenþia
deliberatã de a sintetiza, de a
da o judecatã de valoare
globalã, unitarã, asupra
atributelor specifice ale
culturii române. Autorul
considerã, cu autoritatea
specialistului, cã noþiunea de
personalitate nu trebuie sã se
aplice numai la indivizi luaþi
în parte, ci ºi la o literaturã
naþionalã, în totalitatea ei.
Recunoscând cu comprehensiune ºi cu toate
nuanþele necesare cã actul
de creaþie este strict individual
În viziunea autorului,
ºi irepetabil, Constantin reprezentativã este opera ce
Ciopraga apreciazã totuºi, pe însumeazã dramele esenþiale
bunã dreptate, cã oamenii de ale colectivitãþii cãreia îi
litere revelã ceea ce le aparþine creatorul respectiv,
dicteazã, într-un mod sau altul, având, totodatã, o mare valoare
momentul istoric, eveni- esteticã. Reprezentativã ºi
mentele, pe scurt, societatea cu valoroasã, din punct de vedere
structura ei. Influenþaþi de estetic, este literatura legatã de
aceasta, scriitorii mari, solul patriei, de trecutul,
reprezentativi,
fixeazã,
prezentul ºi viitorul poporului,
modeleazã estetic ºi prind în
de producþiile lui materiale ºi
încheieturi, la rându-le,
spirituale, create pe tot spaþiul
fizionomia timpului lor. Aºa
geografic românesc ºi în toate
stând lucrurile, într-o privire
mediile sociale. Remarcabile
panoramicã, pãrþile comdin aceastã perspectivã sunt
ponente ale unei literaturi
contribuþiile mediilor citadine.
(scriitori, opere) nu-ºi pierd
De altfel, partea întâi a cãrþii se
individualitatea, alãturându-se,
sprijinã în argumentele ei
regrupându-se, completându-se;
pãrþile scot în relief semni- teoretice de bazã pe solidele ºi
ficaþii dominante, care, la sãnãtoasele principii emiun alt nivel, afirmã o nesciene dupã care Nicio
personalitate-sintezã. Aºa literaturã puternicã, sãnãtoasã,
este Eminescu pentru români capabilã sã determine spiritul
o personalitate rezumativã: unui popor, nu poate exista
unul din toþi, aºa sunt, din altã decât determinatã ea însãºi, la
perspectivã priviþi, Mihail rândul ei, de spiritul acelui
Sadoveanu, Lucian Blaga, popor, întemeiatã adicã pe baza

largã a geniului naþional. [...]
Fãrã îndoialã, existã talente
individuale, dar ele trebuie sã
intre cu rãdãcinile în pãmânt,
în modul de a fi al poporului
lor, pentru a produce ceva
permanent.
Numai astfel, pare sã
spunã printre rânduri autorul,
un creator autentic îºi poate
defini personalitatea ºi
fructifica talentul, numai astfel
putem aduce contribuþii reale la
patrimoniul culturii universale,
adãugând noi valori durabile
literaturii române între ale
cãrei dimensiuni definitorii
distingem patriotismul, umanismul, militantismul, vocaþia
realului. Orice încercare de
ignorare a acestor realitãþi, de
mimare a unor sensibilitãþi
ºi structuri psihice strãine
dã senzaþia neplãcutã de
contrafãcut, de artificios ºi ne
scoate practic din universul
autentic al lumii româneºti
cãreia îi aparþinem. Aºa se
explicã
faptul cã toate
tendinþele artistice care
ameninþau echilibrul nostru
clasic nu s-au putut afirma cu
eficienþã în literatura românã.
Ea ne aratã limpede, cu
argumente ºtiinþifice de
netãgãduit, cã avem o
personalitate
creatoare
puternicã, originalã, demnã de
stimã, cã suntem îndreptãþiþi sã
ne spunem rãspicat cuvântul
nostru în marele forum al lumii.
Lucrãrile ºi activitatea
eminentului profesor Constantin
Ciopraga de la Universitatea din
Iaºi, fost lector la Sorbona,
rector la Institutul Pedagogic din
Suceava, ne oferã argumente
substanþiale pentru asemenea
atitudine demnã ºi patrioticã.

Despãrþirea în silabe
Obama  iatã un nume
propriu intrat destul de recent
în fondul principal de cuvinte
al cetãþeanului planetar. Al
românului inclusiv. Evident, nu
la fel stau lucrurile cu alþii.
Barack (binecuvântat în
swahili), Hussein (frumos în
arabã) Obama (Junior, deoarece
îl cheamã la fel ca ºi pe tatãl
sãu) era ºtiut ºi înregistrat ca
atare de notarul din Honolulu
în ziua de 4 august 1961, când
acesta se nãºtea la o maternitate
din Kaprolani. Obama jr.
devine familiar colegilor sãi de
la ºcoala din Jakarta unde
începe sã înveþe carte. De unde
ºi pânã unde? Mama, fiicã de
americani sadea, se despãrþise
de tatãl copilului, care plecase
înapoi în Kenya natalã, ºi se
recãsãtorise cu un indonezian,
ºi el revenit acasã.
Obama va deveni familiar
colegilor în drept de la Harward
ºi mai pe urmã celor din
comunitatea de culoare din
Chicago. Îl vor cunoaºte
suficient de bine pentru a-i
facilita accesul în Senatul
statului Illinois. Colegii din
Partidul Democrat îi vor sesiza
prezenþa în politicã la
Convenþia din 2004, când John
Kerry,
candidatul
la
Prezidenþiale, îl invitã sã þinã
discursul inaugural. Îl ºtiu, tot
din acel an, ca proaspãt ajuns
în Capitoliu, senatorii din
Congresul SUA.
Cei mai mulþi dintre noi l-am
luat în seamã când ºi-a înscris
numele pe tichetul în alb pentru
Casa Albã. O întrebare, azi,
retoricã: un american de
culoare în Biroul Oval?
Barack Obama a rãspuns cu
vioiciune. Da, se poate! Aºa ºi
suna sloganul sãu electoral: Da,
noi putem!
ªi a avut dreptate.
Acum, când bilele câºtigãtoare s-au orânduit în
dreptul numelui sãu ºi nu al
doamnei Hillary Clinton în
preliminarii ºi nu în dreptul
valorosului dar cam obositului republican, McCain,
sã observãm: a) campania
prezidenþialã a lui Barack
Obama s-a desfãºurat sub
însemnul titular al celor doi
preºedinþi intraþi în legendã 
Lincoln ºi Kennedy; b) colecta
financiarã s-a dovedit fabuloasã; c) drumul spre Casa Albã

se dovedeºte, la o fotografiere
atentã, extrem de bine
sistematizat prin obiectivele de
traseu: câºtigarea suportului
democrat (în preliminarii) ºi
nominalizarea, adjudecarea
majoritãþii electorale (în ziua
alegerilor), confecþionarea
unei imagini de succes împinsã
spre opulenþã (în ziua
depunerii jurãmântului).
Ce urmeazã? Fireºte,
nerãbdãtorul proces al
orientãrii
promisiunilor
electorale, al transferului în
realitate a cât mai multe din
enunþurile aducãtoare de
voturi.
Exact asta, mi se pare mie,
se produce acum. Prin ce face
acum preºedintele înscãunat
cu atâta fast pare a dovedi cã
stãpâneºte foarte bine operaþia
despãrþirii în silabe. A
despãrþirii corecte în silabe,
adicã în conformitate cu reguli
de uzanþã la case mari. În
sensul cã spectacolul s-a
terminat, de acum la treabã! Ca
ºi cum l-ar fi citit pe Nicolae
Iorga, cel care clama: când te
aud vorbind de muncã, sã te
vãd cu mâna pe sapã!
Uitaþi-vã la graba cu care
a chemat aproape colaboratori
în care are deplinã încredere.
Sã privim la seriozitatea cu
care a aºezat pe masã
programele anti-crizã. Sã luãm
seamã la tonul folosit în cazul
ecuaþiilor externe delicate.
Sunt semne de încurajare
ºi putem spera într-o bunã
utilizare a energiilor potenþiale, astfel ca, printr-o
cineticã înþeleaptã, sã putem
vedea împlinite aºteptãri de
relief.
Am rãmas nedumerit de
uºurinþa cu care comentarii
abordate pe ziua urcãrii în jilþul
cel mai înalt al Americii a lui
Barack Obama s-au limitat la a
interpreta fastul încoronãrii
drept o garanþie a marilor
succese viitoare.
Fals. Speranþa vine din
priceperea segmentãrii evenimentelor evitând, orice
posibilitate de a le conferi
valenþe improprii, nepotrivite ºi,
fãrã îndoialã, contraproductive.
Ne-a fost simpatic din
prima clipã acest tânãr de tot
simplu ºi obiºnuit, dar deschis
la minte ºi convingãtor în
toate. Îl aºteptãm confirmat de
zestrea faptelor sale.

clipa în care individul
intenþioneazã sã-ºi sfârºeascã
singur viaþa);
6.
ridicolul ipostazelor
sociale în care cerºetorul,
medicul, groparul îl iau peste
picior sau îl pun în situaþii
imposibile pe cel pe care îl
considerã prea sãrac;
7.
prea sãrac pentru a te
revolta: revolta mocnitã ºi în
cele din urmã înãbuºitã a
individului, care nici mãcar sã
izbucneascã cu furie nu poate
pentru a-ºi vãrsa amarul;
8.
prea sãrac pentru a
învinge sãrãcia sau pentru a
muri;

9.
prea sãrac în sens de
neinspirat ca literat, chiar dupã
episodul morþii ºi al învierii;
10. prea sãrac în sens de
fãrã capacitate de exprimare,
sec, searbãd;
11. prea sãrac în sens de
fãrã talent;
12. prea sãrac în sens de
visãtor incurabil, de personaj
incapabil de a gãsi soluþii reale ale
problemelor existenþiale. În situaþia
în care din prea sãrac soarta
sumbrã l-ar transforma într-un om
bogat, singura ocupaþie ar fi aceea
de a dormi acum la umbrã / Cu
burta în sus într-un hamac.
Spre exemplificare, iatã un
fragment din poezie:

Neagu UDROIU

Caragiale dramaturgul, nuvelistul sau poetul?
(Continuare din pag.1)
Caragiale mitocan sarcastic ºi plebeu subþire?
Aceasta este caracterizarea pe
care i-o face la un moment dat
George Cãlinescu lui Ion Luca
Caragiale în capitolul pe care i-l
dedicã din Istoria literaturii
române de la origini pânã în
prezent. Dacã aceste ipostaze
ale personalitãþii sale ar fi
unicele mãºti cu care s-a
deghizat de-a lungul vieþii sale
autorul Scrisorii pierdute,
atunci caracterizarea lui
Cãlinescu ar fi suficientã, ca o
matriþã care se potriveºte perfect
cu piesa turnatã. Practic însã, din
felul în care-o descriu
contemporanii care-i sunt amici
sau nu, personalitatea lui
Caragiale nu putea fi prinsã cu
uºurinþã în vreun ºablon
lingvistic corespunzãtor vreunei
tipologii, pentru cã omul era
inteligent ºi se adapta foarte uºor
rolurilor ºi situaþiilor pe care
viaþa i le-a oferit. Cã
provenienþa lui l-a stimulat sã îºi
doreascã sã îºi depãºeascã
condiþia, cã geniul lui dramatic
este rezultatul unei ereditãþi educate într-o dinastie de oameni ai
scenei, cã pânã a ajunge la
conducerea Teatrului Naþional
din Bucureºti a fost umil
funcþionar, copist, corector,
bãiat crescut în teatru, toate
acestea sunt adevãrate. Dar
gestul pe care-l face în faþã lui
Mateiu , a fiului cu pretenþii
nobiliare ºi cu blazon pe steagul
arborat în faþa casei , arãtându-i
capul turtit, pe care spunea el
strãmoºii lui au purtat tãvi cu
plãcinte, este gestul unui om
care are oroare de formele fãrã
fond, de pretenþiile fãrã fundament, de ceea ce ochiul vede ºi
ceea ce, prin contrast, gura

laudã. Deºi critic, cârcotaº ºi
chiar bârfitor, Caragiale nu a dus
însã lipsã de prieteni. Amiciþiile
lui sunt conjuncturale ºi de
fiecare datã fundamentate de
raþiuni pragmatice, bine delimitate. Fermecãtor ºi inteligent în
relaþiile cu amicii, moralist ºi
senzual, dar nu romantic în
privinþa legãturilor sale cu
diversele personaje feminine,
care i-au colorat universul sentimental din tinereþe ºi pânã în
ultimii ani ai vieþii, Caragiale
este un om cu gusturi clasice,
caustic în privinþa mofturilor
(înþelegând prin acestea modele
efemere, gusturile excentrice,
lipsite de pragmatism, care sub
pretenþia noutãþii altereazã
percepþia omului comun în
privinþa valorilor tradiþionale).
Talentat printr-un accident de naºtere echivalent cu
o boalã grea?
Caragiale era conºtient de
darul uºurinþei exprimãrii cu
care natura îl înzestrase. De
acest lucru povestesc mai toþi
prietenii lui, care încercând sã-ºi
scrie memoriile îºi aduc aminte
de firea volubilã, de replicile
joviale ºi prompte, de coloritul
vorbirii sale, de prezenþa de
spirit ºi de umorul cu care
rezolva diverse situaþii
conflictuale. Evident cã ºtiinduse admirat pentru aceastã
înzestrare a naturii sale,
Caragiale nu ezita glumind sã
spunã celor care doreau sã-l
asculte: Eu sunt un geniu, mã!
Replica, pe care ºi George
Cãlinescu o reþine în evocarea
lui Caragiale din Istoria
literaturii române de la origini
pânã în prezent, demonstreazã
din plin cã autorul era conºtient
de importanþa cuvântului, care
odatã rostit este creator al unei
lumi.

Caragiale scria greu ºi
numai dupã ce îºi auzea
personajele.
D.
Teleor
povesteºte cã amicul sãu, marele
dramaturg, era un scriitor
auditiv, spre deosebire de alþi
autori, care se pot numi scriitori
vizuali: Dupã Binnet,

profesorul de psihologie de la
Sorbona din Paris, sunt douã
tipuri de scriitori: unii auditivi,
alþii vizuali. Cei auditivi, când
scriu o nuvelã, un roman sau o
piesã de teatru, aud parcã pe
eroii lor vorbind; cei vizuali nu-i
aud, dar le vãd toate miºcãrile.
Dacã e vorba de un danþ, de
pildã, aceºti autori au
halucinaþia danþului ºi-l
zugrãvesc exact. Nenea Iancu a
fost sortit sã fie auditiv, ºi el îºi
cautã acum eroii vrând sã-i auzã.
În ceea ce-l priveºte,
Caragiale scria , nu precum
Proust, tolãnit în pat , ci la

masa de scris, numai pe hârtie
de foarte bunã calitate, cu scrisul
lui caligrafic, pe care îl realiza
cu ajutorul peniþelor roºii ºi noi
de aramã. El nu credea prea mult
în inspiraþia spontanã, care
înregistratã mecanic dã naºtere
operei. Caragiale fãcea clar

distincþia dintre talent ºi geniu,
cãci pentru el geniul însemna
foarte multã muncã depusã în
procesul elaborãrii. Artistul de
geniu este pentru el un artizan,
un meºteºugar al cuvântului, pe
care îl prelucreazã, îl ºlefuieºte,
îl coloreazã, îl combinã în fraze
cu o muzicalitate proprie stãrii
de spirit a personajului ºi a
gândirii acestuia. Textele lui
sunt asemeni unor partituri
muzicale: au indicaþii de
interpretare în semnele de
punctuaþie, care indicã o
anumitã frazare. Frazarea, la
rândul sãu, dacã este interpretatã

corect la lectura cu glas tare, dã
naºtere atmosferei ºi sugereazã
nuanþele psihologiei personajelor.
În ultimii ani de viaþã
petrecuþi la Berlin, poate ºi
pentru cã nu ºtia nemþeºte  aºa
cum spune Titu Maiorescu ,
Caragiale nu reuºeºte sã mai
scrie ca odinioarã. Pe lângã
faptul cã el era un scriitor
laborios, care muncea mult la
ºlefuirea textului, pânã când sã
obþinã strãlucirea de nestematã
a acestuia, un creator care
obiºnuia sã-ºi citeascã cu glas
tare creaþiile prietenilor, pentru
a-ºi da seama de efectul
cuvântului asupra publicului,
Caragiale îi mãrturisea lui
Octavian Goga, când acesta îl
întrebase:
 Ce mai scrii acum, nene
Iancule?...
 Ce sã scriu, dragã, multe
ºi nimic. Câte nu-þi trec prin cap
când stai aºa la sporovãialã, ori
te uiþi departe pe fereastra
vagonului... Numai când te aºezi
la masa de scris ºi vezi hârtia
albã înaintea ta, atunci îþi dai
seama ce vârtej cumplit îþi face
mintea în jurul unui subiect.
E chin facerea asta... talentul
e un accident de naºtere, o boalã
grea, ascultã-mã... Cere patimã,
cere meºteºug. De aceea artistul
nu poate fi un poligraf.
Maestrul clipea din gene,
surâsul ironic îi fugea de pe buze
ºi din cuvintele rostite încet,
sentenþios, se desluºea crezul
artistic al unui suflet pentru care
arta era o religie...
Arta  spunea el , cere
conºtiinþã, fãrã un perfect simþ
de onorabilitate literarã nu se pot
scrie lucruri de seamã. Ca în
toate, ºi în literaturã se pretinde
o cinste profesionalã, un
prestigiu de atelier... Ce crezi tu,
în câte ape n-am scãldat eu
«Hanul lui Mânjoalã»...? Ce sã

mai vorbesc de melodia frazei,
de ferecãturã, de ritmul
vorbelor... Iaca, numai
interpuncþia... Câþi nu înþeleg cã
interpuncþia e gesticularea
gândirii... Vezi, pe mine mã
frãmântã astea, mã rod... Nu se
poate artã fãrã migãlealã... Cu
vremea îþi cresc tot mai multe
scrupule de conºtiinþã... dac-o fi
sã îmbãtrânesc, ºtii cum sã-mi
ziceþi? Sã-mi ziceþi, Moº
Virgulã!... (Octavian Goga A
murit
Caragiale...
în
Precursori, Editura Cultura
Naþionalã, Bucureºti, 1930, p.
128-129).
Fãrã îndoialã cã omul
acesta, care altminteri era un
vârtej de energie, era, ca scriitor,
un individ migãlos, cu multe
scrupule în privinþa redactãrii.
Aºa se ºi explicã zeflemeaua în
care îi scufunda pe cei care se
credeau genii literare încã de la
primele rânduri. Unui poetastru
este o poezie de-a lui Ion Luca
Caragiale, în care, satirizarea
pseudo-intelectualilor, a poeþilor
care se considerã mari ºi care nu
ºtiu sã scrie bine româneºte
reprezintã ideea de bazã:
 Tânãrul X... are darul
D-a scrie-n poezie.

Dar... carte ceva ºtie?

A-nvãþat abecedarul.
(Ion Luca Caragiale, Opere,
vol. III, Nuvele. Povestiri.
Amintiri. Versuri. Parodii.
Varia, ediþie criticã îngrijitã de
Al. Rosetti, ªerban Cioculescu,
Liviu Cãlin cu o introducere de
Silvian Iosifescu, Editura pentru
Literaturã, Bucureºti, 1962, p.
425).
Cum scria Caragiale poezii,
povesteºte un bun prieten de-al
lui, Dumitru Constantinescu
Teleor, un medic cu veleitãþi
literare recunoscute de istoria
literaturii, despre care unii spun
cã ar fi fost un maniac al

microbofobiei, puþin cam ursuz
ºi care, profitând de ºansa de a
fi fost apropiat de o seamã de
nume de scriitori consacraþi, a
rãspândit în epocã tot felul de
legende ºi calambururi pe care
le-a pus pe seama scriitorilor
clasici.
Într-adevãr, Epoca, din
1896, mai precis din 11
decembrie, publicase o creaþie
comunã a lui Dumitru
Constantinescu Teleor & Ion
Luca Caragiale intitulatã Prea
sãrac. Tema poeziei era legatã
de sãrãcia ºi disperarea omului,
care este evaluat de societate în
funcþie
de
mãrimea
portofelului. Poezia poate fi
consideratã
ºi
parodia
deznãdejdii ºi a disperãrii
personajului prea sãrac, care
eºueazã în experienþele sale
sentimentale, profesionale, din
cauza etichetei aplicatã ca un
leit-motiv statutului sãu social.
Polisemantismul expresiei
prea sãrac, care se întâlneºte
pe parcursul acestei creaþii la
Minulescu ºi Topârceanu,
demonstreazã o deosebit de
bunã
cunoaºtere
a
rafinamentelor lingvistice în
expresiile cotidiene. În poezia
cu pricina am gãsit urmãtoarele
posibile valenþe ale expresiei
prea sãrac:
1.
prea sãrac în sens de
lipsit de mijloace materiale
pentru întreþinere;
2.
prea sãrac în sens de
discreditat de societate din
cauza lipsei averii;
3.
prea sãrac în sens de
lipsit de noroc ºi de glorie;
4.
prea sãrac în sens de
neapreciat de contemporani
pentru talentele sale literare,
deºi acestea nu au legãturã cu
starea materialã;
5.
prea sãrac în sens de
ghinionist (creanga se rupe în

Prea sãrac
Pauvreté, pauvreté, cest toi la courtisane... Musset 
(Sãrãcie, sãrãcie, tu eºti stricãciunea)
Am zis iubitei mele: Vino
La câmp, s-auzi un pitpalac.
Ea: Da, îmi place pitpalacul...
Dar nu merg: tu... eºti prea sãrac.
Plimbându-mã-n singurãtate,
O odã gloriei eu fac:
Dar gloria se depãrteazã.
 De ce fugi? zic.  Eºti prea sãrac!
Mã duc atunci la masa verde,
Sã-ncerc norocul  poate fac
o loviturã... Dar norocul:
Pleacã, îmi zice; eºti sãrac!
Mã duc la editor c-o carte.
E iarnã, frig  voi sã mã-mbrac;
Dar editorul mã respinge;
Nu te-editez, eºti prea sãrac!
A! sãrãcie! Monstru palid,
Când oare am sã-þi vin de hac?
ªi sãrãcia îmi rânjeºte
Sardonicã: Eºti prea sãrac!
Îmi place cãtre primãvarã
Sã mãnânc ochiuri cu spanac.
 ªi nici spanac, nici ochiuri simple
Nu pot sã gust... sunt prea sãrac! (...)
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Puncte de vedere
(Urmare din pag. 1)
În altã ordine de idei, se
constatã un proces de îmbãtrânire
demograficã a populaþiei din
mediul rural, în prezent,
în structura populaþiei ocupate
în agriculturã predominã
persoanele de vârstã înaintatã,
o mare parte a pensionarilor
proveniþi din sectoarele
neagricole reactivându-se
în agriculturã.
Populaþia civilã ocupatã în
sectorul servicii a crescut în
anul 2006 cu 28,6% faþã de anul
2000, o creºtere importantã,
care face ca ponderea acesteia
în totalul populaþiei civile
ocupate sã ajungã în anul 2006
la 41,0%, cu mult peste cea
înregistratã în agriculturã
(29,7%) sau în activitãþi
industriale ºi construcþii (29,3%).
O asemenea creºtere s-a realizat,
în principal, ca urmare a
deplasãrii forþei de muncã cãtre
activitãþi terþiare, respectiv
comerþ, finanþe - bãnci - asigurãri,
învãþãmânt ºi sãnãtate.
B) Mutaþii importante s-au
înregistrat ºi în structura forþei
de muncã în funcþie de statutul
socio-profesional al acesteia.
Dacã înainte de 1989, cea
mai mare parte a populaþiei
ocupate era formatã din salariaþi
ºi membrii cooperatori, în
perioada tranziþiei structura
acesteia s-a modificat în mod
radical, prin apariþia unor
categorii noi de populaþie
ocupatã, cu un statut profesional
inedit precum: patron, lucrãtor
pe cont propriu, lucrãtor
particular neremunerat, ponderea

COORDONATE ALE PIEÞEI MUNCII ÎN ROMÂNIA

acestora în totalul populaþiei
ocupate fiind apreciabilã.
Salariaþii continuã sã
reprezinte ºi în prezent cea mai
însemnatã componentã a
populaþiei ocupate, cu toate cã
în perioada 2000-2006 numãrul
acestora a scãzut, nesemnificativ însã, astfel încât la
sfârºitul acestei perioade se
înregistrau în aceastã categorie
4667 mii persoane. La începutul
anului 2006, efectivul de
salariaþi din economia naþionalã
era repartizat, pe activitãþi
(secþiuni CAEN), astfel: 36,1%
în industrie, 15,4% în comerþ,
8,4% în învãþãmânt, 7,5% în
construcþii, 7,1% în sãnãtate ºi
asistenþã socialã, 7,0% în
transporturi, depozitare ºi
comunicaþii, 5,4% în administraþie publicã ºi apãrare,
1,9% în hoteluri ºi restaurante,
1,7% în tranzacþii imobiliare.
În aceastã perioadã s-au
înregistrat creºteri a numãrului
de salariaþi în activitatea de
construcþii, comerþ, hoteluri
ºi restaurante, intermedieri
financiare, tranzacþii imobiliare,
administraþie publicã ºi apãrare,
sãnãtate ºi asistenþã socialã, dar
ºi scãderi, mai ales în industrie,
agriculturã ºi învãþãmânt. Pentru
perioada urmãtoare se aºteaptã
creºterea numãrului de salariaþi
în construcþii ºi mai ales în
servicii, dar ºi diminuãri în
industrie. În condiþiile în care se
estimeazã ca în urmãtorii cinci
ani populaþia ocupatã nesalariatã
sã se menþinã la un nivel relativ
constant, este de aºteptat ca
reducerea populaþiei ocupate în
agriculturã (exclusiv salariaþi) sã
fie compensatã de creºterea

Calitatea serviciilor educaþionale 
imperativ al prezentului
(Urmare din pag. 1)
Pentru a oferi un set de
referinþe comune tuturor
universitãþilor ºi pentru a
facilita compararea interuniversitarã în privinþa
managementului instituþional ºi
în evaluarea externã a calitãþii,
s-au propus prin Lege:
i) standardele de referinþã;
ii) indicii privind domenii
de aplicabilitate;
iii) necesitatea operãrii cu
indicatori de performanþã.
Standardele de referinþã
definesc normele de bazã ºi
cadrul de evaluare a calitãþii din
orice instituþie. Dintre acestea,
cele mai relevante sunt :
a) Capacitatea instituþionalã,
care se referã la organizarea
internã ºi la infrastructura
disponibilã, care sunt proiectate
astfel de universitate încât sã
realizeze misiunea si obiectivele
ce ºi le-a fixat. Sunt avute în
vedere politicile instituþionale ºi
modurile de aplicare a acestora
în vederea obþinerii performanþelor propuse;
b) Eficacitatea educaþionalã,
care se referã la resursele interne
ºi externe pe care universitatea
le mobilizeazã pentru a atinge
performanþele dorite. Referinþa
principalã este reprezentatã de
procesele de predare a cãror
eficacitate este mãsuratã prin
raportare la performanþele
învãþãrii studenþilor;
c) Managementul calitãþii
constã în mecanismele pe care
universitatea le activeazã
pentru a gestiona calitatea.
Primul standard vizeazã
aspecte de organizare ºi conducere integralã a universitãþii;
al doilea se referã la resurse sau
la inputuri necesare predãrii ºi
învãþãrii ºi mai ales la modul de

funcþionare a predãrii, învãþãrii
ºi examinãrii; pe când al treilea
standard este menit sã releve
cum se gestioneazã calitatea,
prin ce structuri ºi practici. Altfel
spus, primul standard este menit
sã vizeze mãsura în care o
organizaþie, care se pretinde a fi
universitate, dispune de acea
organizare ºi de acea conducere
care corespund modelului curent
de universitate; al doilea
standard se referã la modul în
care sunt activate anumite
inputuri ºi la procesele care se
deruleazã pentru a atinge
performanþe în învãþare; în
sfârºit, al treilea standard este
centrat pe structurile ºi
mecanismele de asigure a
managementului calitãþii.
Astfel formulate, standardele
sunt foarte generale. Alternativa
este de a formula standarde cât
mai precise ºi mai detaliate, cum
s-a fãcut, de exemplu, în cazul
politicii de acreditare de la noi:
câte cadre didactice cu normã de
bazã ºi cu titlul de profesor ºi
conferenþiar, câte volume în
bibliotecã, câtã suprafaþã alocatã
spaþiilor de învãþare-predare etc.
Consecinþa acestei abordãri
ar fi cã am ajunge sã acreditãm
universitãþi care se conformeazã
cerinþelor de tip input, fãrã însã
a dispune de informaþii ºi date
pertinente care se referã la
calitatea efectivã a proceselor de
predare ºi învãþare.
Uneori, se acrediteazã o
universitate pe baza unor
informaþii despre clãdiri,
echipamente ºi figuri impersonale, eludând tocmai procesele
care le animeazã ºi conduc la
anumite performanþe. Ne
concentrãm pe câteva prescripþii
importante, dar cu totul
insuficiente pentru a evalua acea
culturã a calitãþii ce dã seamã de
instituþia universitãþii.

Sistemul românesc de sãnãtate
- între diagnostic ºi terapie -agonizeazã
(Urmare din pag. 1)
Iatã câteva din semnalele de
alarmã care au determinat
ministrul Sãnãtãþii sã se
întâlneascã cu rectorii ºi decanii
din învãþãmântul de medicinã din
þarã, reprezentanþi ai Colegiului
Medicilor ºi cu primarul general
al Capitalei. Dezbaterile,
schimbul de idei, n-au constituit
doar o pledoarie mai mult sau
mai puþin pateticã pentru unirea
eforturilor
în
vederea
reconstruirii sistemului românesc
de sãnãtate, pentru a se reda
medicilor demnitatea umanã ºi
profesionalã, iar pacienþilor
încrederea în cadrele medicale ºi
în sistemul de sãnãtate. S-au
conturat ºi posibile soluþii pentru
ca ºi sistemul de învãþãmânt
medical sã fie reformat. În acest
sens, este necesarã o nouã
oportunitate de selecþie, nu prin
concurs de admitere ºi nu prin
mãrirea numãrului de locuri cu
taxã, ci printr-o dreaptã evaluare
a performanþelor.
În acelaºi spectru de
exigenþe trebuie reformat ºi
rezidenþiatul, care ar urma sã se
desfãºoare nu prin examen
grilã, ci prin interviu ºi discuþii
cu candidaþii.
Fireºte, reducerea numãrului
de ore de gardã la 12 pentru un
medic de la urgenþã, de la 24 sau
36 ore, câte se efectueazã acum,
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pentru a se evita riscurile
oboselii, pare a fi o soluþie, dar
în condiþiile penuriei de medici,
când în multe spitale necesarul
de medici nu este acoperit, nici
dupã scoaterea la concurs a unor
posturi de medici specialiºti ºi
medici rezidenþi, aplicarea ei ar
duce la adâncirea crizei.
Imaginea
degradantã,
inumanã a pacienþilor internaþi în
paturi improvizate pe holurile
Spitalului de Urgenþã Floreasca
ar putea dispãrea prin realizarea
unor staþionare cu paturi în cadrul
Unitãþii de Primiri de Urgenþã.
În plus, Ministerul Sãnãtãþii
împreunã cu Ministerul Educaþiei
ºi-au propus ca pânã la sfârºitul
lunii martie sã elaboreze un
proiect de lege privind pregãtirea
medicalã postuniversitarã, care ar
putea duce la creºterea numãrului
de medici bine pregãtiþi. Este o
idee excelentã, dar, pânã la
materializarea ei, câte victime ar
mai putea produce sistemul de
sãnãtate bântuit de atâtea maladii.
ªi, oricum, ea singurã nu va putea
rezolva criza de medici care
lucreazã la camerele de gardã. Se
impun create condiþii adecvate
unor intervenþii de urgenþã de
calitate, medicii de la urgenþã
trebuie mai bine motivaþi,
stimulaþi sã rãmânã. Altminteri,
mirajul strãinãtãþii va continua,
iar sistemul românesc de sãnãtate
va continua sã agonizeze.

populaþiei ce nu aparþine
categoriei salariaþi (patroni,
lucrãtori pe cont propriu,
lucrãtori familiali neremuneraþi).
Un asemenea proces este
explicabil, pe de o parte, prin
faptul cã programele de
modernizare a agriculturii vor
conduce la reducerea populaþiei
ocupate în acest sector iar, pe de
altã parte, prin aceea cã
dezvoltarea economicã ºi
socialã va stimula în continuare
extinderea profesiilor liberale.
În aceeaºi perioadã, a
crescut numãrul persoanelor cu
statut de patron, al lucrãtorilor
pe cont propriu, ca ºi al
lucrãtorilor familiali neremuneraþi, în timp ce numãrul
membrilor societãþilor agricole
sau ai unei cooperative s-a redus
în mod drastic.
C) Mutaþii importante au
avut loc în economia româneascã ºi în ceea ce priveºte
distribuþia populaþiei ocupate
dupã forma de proprietate a
unitãþilor în care aceasta
activeazã. Astfel, dacã în anul
1990 în sectorul public ºi al
cooperaþiei îºi desfãºura
activitatea 94% din populaþia
ocupatã, în anul 2006 situaþia s-a
schimbat în mod radical, peste
82% din populaþia ocupatã
înregistrându-se în sectorul
privat, mai ales în comerþ, turism
ºi construcþii. Acelaºi trend
crescãtor s-a înregistrat ºi în
ceea ce priveºte numãrul de
salariaþi, ponderea celor ce-ºi
desfãºoarã activitatea în sectorul
privat crescând de la 44,5% în
anul 2000, la 61,6% în anul
2006, aºa cum de altfel rezultã
din imaginea urmãtoare:

Evoluþia ponderii salariaþilor din sectorul privat
în perioada 2000-2006

Sursa: Date prelucrate din Anuarul Statistic al României,
Ediþia 2007
Pe mãsura continuãrii
procesului de privatizare (atât
a unitãþilor aparþinând statului,
cât ºi a celor din proprietate
mixtã) se aºteaptã creºterea
ponderii populaþiei ocupate în
sectorul privat, dar probabil nu
în acelaºi ritm.
Structura educaþionalã a
forþei de muncã
Modificãrile profunde din
societate ºi economie au condus
la schimbãri relevante în
structura educaþionalã a
forþei de muncã, piaþa
solicitând forþã de muncã cu o
pregãtire corespunzãtoare, în
concordanþã cu cerinþele

restructurãrii ºi modernizãrii
economiei. În acest context, din
punct de vedere al nivelului de
instruire, structura populaþiei
ocupate, dupã nivelul ºcolii
absolvite, a continuat sã se
îmbunãtãþeascã în toatã
perioada tranziþiei, dar mai ales
dupã anul 2000, acest lucru
fiind reflectat prin creºterea în
ultimii cinci ani a ponderii
persoanelor cu studii superioare
ºi medii în totalul populaþiei
ocupate.
Pornind de la aceste date,
se poate spune cã nivelul de
instruire este relativ ridicat,
asigurând un grad satisfãcãtor
de calificare a forþei de

Structura populaþiei ocupate totale, dupã nivelul
de instruire, în perioada 2002-2006

Sursa: Anuarele Statistice ale României, Ediþiile 2003, 2004,
2005, 2006, 2007

muncã, lucru de altfel
recunoscut ºi pe piaþa
europeanã a muncii, mulþi
dintre specialiºtii români fiind
solicitaþi sã lucreze în þãri
dezvoltate din Europa ºi chiar
din alte continente
Cu toate acestea, nu
întotdeauna s-a reuºit sã se
asigure necesarul de forþã de
muncã din diferite sectoare ºi
domenii de activitate. Aceasta
deoarece, în aceastã perioadã
s-a redus, de exemplu,
numãrul liceelor agricole, în
domeniul agricol nici în
prezent neexistând un
program bine definit ºi
structurat, care sã þinã seama
de locul ºi rolul agriculturii în
economia naþionalã, mai ales
în contextul în care România
este þarã comunitarã. De
asemenea,
învãþãmântul
profesional ºi de ucenici ºi-a
redus activitatea într-o
proporþie foarte mare, astfel
încât s-a ajuns ca oferta de
muncitori calificaþi în multe
domenii, dar mai ales în
construcþii, sã nu acopere
cererea manifestatã pe piaþã.
Aceasta, cu atât mai mult în
contextul în care, aºa cum
menþionam, o mare parte a
forþei de muncã a migrat cãtre
alte þãri, mai ales europene.
Este însã de remarcat
faptul cã ºcoala româneascã a
reuºit în ultimii 5-10 ani sã
ofere pieþei un numãr din ce în
ce mai mare de specialiºti cu
pregãtire superioarã, 13,5%
din populaþia ocupatã totalã

având în anul 2006 un nivel
superior de instruire. În acest
sens, un deosebit rol l-a avut
ºi îl are în continuare învãþãmântul privat, ponderea
absolvenþilor din instituþiile private de învãþãmânt
superior crescând de la un an
la altul.
Alãturi de formele clasice
de instruire, la formarea ºi mai
ales la perfecþionarea forþei de
muncã au contribuit ºi alte
acþiuni în domeniu. Astfel,
multe ministere ºi alte
instituþii publice ºi-au trimis
o parte din personal la
specializãri de scurtã duratã,
fie la instituþiile de învãþãmânt
superior sau la cele de
specialitate din þarã, fie la cele
similare din þãrile comunitare,
ori direct la cele ale Uniunii
Europene. Aceasta, mai ales în
ultimii ani, pentru a se
rãspunde unor necesitãþi
legate de aderarea þãrii noastre
la Uniunea Europeanã.
De asemenea, pentru a
rãspunde nevoilor imediate ale

pieþei muncii a continuat
pregãtirea ºi mai ales
perfecþionarea profesionalã de
specialitate, dupã anul 2001
fiind cuprinse la cursurile
de formare profesionalã peste
550 mii de persoane.
Analiza nivelului de
educaþie ºi a gradului de
instruire a forþei de muncã
trebuie sã aibã în vedere ºi
structura populaþiei ocupate
dupã nivelul de instruire pe
grupe de vârstã. În acest sens,
datele din tabelul urmãtor sunt
concludente.
Repartizarea populaþiei de
15 ani ºi peste în funcþie de
nivelul de instruire relevã cã
cea mai mare parte a acesteia
(61,7%) avea în anul 2006 un
nivel mediu de educaþie
(absolvenþi ai învãþãmântului
postliceal de specialitate, ai
învãþãmântului liceal ºi al celui
profesional), în timp ce
persoanele cu un nivel superior
de educaþie deþineau, în acelaºi
an, o pondere de 13,5% din
totalul populaþiei ocupate. Din

pãcate, aproape 25,0% din
forþa de muncã ocupatã era
formatã, în acelaºi an 2006, din
persoane cu un nivel scãzut de
instruire (absolvenþi ai
învãþãmântului gimnazial,
primar sau chiar fãrã nici o
ºcoalã absolvitã).
Într-un asemenea context,
este de menþionat, ca aspect
îngrijorãtor, fenomenul de
pãrãsire timpurie a sistemului
educaþional, în general, a celui
preuniversitar, în special, rata
abandonului în aceastã din
urmã formã de învãþãmânt
înregistrând în perioada
2001-2006 o curbã ascendentã,
de la 1,2% în anul ºcolar
2000-2001, la 1,8% în 20052006. ªi mai îngrijorãtor este
acest fenomen în cazul
tinerilor de 18-24 ani, rata de
pãrãsire timpurie a sistemului
educaþional fiind în acest
caz de 19,2%, valori mai
mari înregistrându-se în
rândul persoanelor de sex
masculin ºi din mediul
rural. (Va urma)

Structura populaþiei ocupate, dupã nivelul de instruire,
pe grupe de vârstã, în anul 2006

Sursa: Anuarul statistic al României, Ediþia 2007

ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIALE ROMÂNEªTI  între evoluþie ºi involuþie
Stiluri de conducere
Lector.univ.drd. Daniela PÂRLEA-BUZATU
 Stilul autoritar-exploatator este practicat în peste 70%
dintre întreprinderile cercetate
 Stilul autoritar-binevoitor creeazã posibilitatea
consultãrii subordonaþilor
 Stilul consultativ permite o bunã interacþiune între
conducere ºi subordonaþi
 Stilul participativ este considerat stilul cel mai
democratic
Fiecare întreprindere îºi
desfãºoarã activitatea potrivit
unor reguli specifice ºi într-un
spaþiu în care actorii îºi au rolul
lor bine definit, iar succesul
acesteia depinde de calitatea
modului lor de acþiune.
Managementul a devenit în
zilele noastre un cuvânt utilizat
pe scarã largã, dar nu numai
atât: el a devenit o realitate
incontestabilã ºi o necesitate.
Stilurile de conducere
reprezintã
un
aspect
fundamental în funcþionarea
organizaþiilor ºi le poate
influenþa în diverse direcþii:
coeziunea grupului, motivaþia
comportamentului oamenilor,
nivelul productivitãþii muncii,
relaþiile psiho-sociale din
cadrul grupului etc.
Epoca modernã este
marcatã de transformãri continue ºi profunde, de creºterea
complexitãþii tehnologice,
tehnice ºi informaþionale, iar
acest fapt determinã deplasarea
accentului pe problemele
conducerii eficiente, ºi nu pe
cele ale conducerii, la modul
general.

Desigur, aceastã problematicã a practicãrii stilurilor de
conducere, dupã cum deja se
ºtie, a atras atenþia multor
cercetãtori,
iar
astãzi
importanþa ei este acceptatã atât
la nivel teoretic, cât ºi practic.
Au existat diverse clasificãri ºi tipologii ale stilurilor
de conducere, dar un interes
aparte prezintã modelul
elaborat de Rensis Likert, care
stabileºte patru tipuri de stiluri
de management; primul este
stilul autoritar-exploatator,
caracterizat prin faptul cã
deciziile sunt luate la vârful
ierarhiei, dupã care, tot de aici,
este urmãrit modul de
îndeplinire a lor; sistemul de
comunicare este slab structurat
ºi are o traiectorie descendentã,
iar modalitãþile, strategiile de
motivare ale oamenilor au la
bazã penalizãri ºi sancþiuni; cel
de al doilea este stilul autoritarbinevoitor, asemãnãtor celui
anterior, dar cu unele
îmbunãtãþiri. Astfel, se creeazã
posibilitatea unor consultãri ale
subordonaþilor, iar strategiile de
motivare se bazeazã ºi pe
necesitãþi economice ºi de

status ale oamenilor; al treilea
este
stilul
consultativ,
caracterizat printr-o bunã
interacþiune între conducere ºi
subordonaþi, printr-o consultare
a acestora din urmã ºi
posibilitatea luãrii deciziilor
curente la nivelurile de bazã ale
întreprinderii; sistemul de
comunicare este mult îmbunãtãþit, iar productivitatea bunã;
ultimul, al patrulea, este stilul
participativ, considerat cel mai
democratic, întrucât deciziile
sunt luate la toate nivelurile
ierarhice; informaþiile circulã ºi
descendent, ºi ascendent, ºi
lateral; strategiile de motivare
se bazeazã pe motivaþie
pozitivã.
În viaþa oricãrui grup de
muncã este puþin probabil ca
unul din aceste stiluri de
conducere sã fie practicat sau sã
se manifeste în totalitate. Sunt
multipli factorii care îl pot

tehnicã etc. La rândul sãu, stilul
de conducere influenþeazã
organizaþia în care este
practicat în mai multe
direcþii: nivelul productivitãþii muncii, atitudinile
salariaþilor, motivaþia comportamentului lor, nivelul
satisfacþiei personale în
activitatea desfãºuratã în cadrul
întreprinderii.
Pornind de la aceste
premise, cercetarea a încercat
sã desprindã unele aspecte ale
managementului românesc,
diferenþieri ale stilurilor în
funcþie de mãrimea întreprinderilor, forma de proprietate,
starea economico  financiarã etc.
Contrar aºteptãrilor, rezultatele au pus în evidenþã
practicarea pe scarã largã a
unuia ºi aceluiaºi stil de
conducere, indiferent de
factorii enumeraþi mai sus. Este
vorba de un model care se
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influenþa: mediul extern al
întreprinderii, dimensiunea
acesteia, tipul de producþie,
dotarea tehnicã etc., de aceea, în
majoritatea cazurilor, stilul de
conducere practicat nu este unul
pur, din cele descrise mai sus
spre exemplu, ci este un stil ce
combinã elemente specifice a
douã sau chiar mai multe stiluri.
Factorii care influenþeazã
stilul de management sunt
multipli: mediul extern,
dimensiunea întreprinderii,
tipul de producþie, dotarea

apropie foarte mult de cel
autoritar, în care ºefii ierarhici
iau decizii ºi apoi urmãresc
îndeplinirea lor, model
identificat ºi apreciat ca atare
de cãtre 71,4% din numãrul
celor chestionaþi. Mai mult
decât atât, deºi comunicarea
interpersonalã este o legãturã
absolut necesarã pentru reuºita
unei activitãþi, o bunã comunicare asigurând ºi o bunã
cunoaºtere între oameni ºi a
problemelor lor, sistemul de
comunicare existent în între-

prinderile româneºti poate fi
apreciat ca fiind defectuos,
aproximativ 85% dintre cei
chestionaþi considerând ca nu
sunt informaþi în legãturã cu
problemele importante ale
întreprinderii: situaþia economicã,
principalele dificultãþi cu care
se confruntã, perspective etc.
Din discuþiile purtate cu
cadrele de conducere din
întreprinderi a reieºit o bunã
concordanþã a rãspunsurilor, în
sensul cã se confirmã
practicarea unui stil autoritar,
un stil care permite scurtarea
timpului de luare a deciziilor,
asigurã o productivitate
operaþionalã ridicatã, realizarea
la timp a sarcinilor ºi o disciplinã în muncã considerabilã
(I.L., ºef serviciu organizare).
Actul de conducere se realizeazã
la nivelul managementului
superior, actul de conducere
este al meu ºi fac numai ºi
numai ce spun eu. În momentul
în care se decide o anumitã
direcþie, se face aºa (I.G., ºef
divizie mecanicã). Ca ºi la nivel
de societate, dupã pãrerea
unora, oamenii nu þin seama de
cine îi conduce: nu conteazã
cine este conducãtor; ei sã aibã
de muncã ºi sã plece cu un
salariu acasã. Ei doresc doar sã
fie liniºte, singura lor pretenþie
fiind, dacã au fãcut ceva în plus,
sã li se dea ºi bani (G.B., ºef
divizie aprovizionare)
Ideea care predominã în
rândul factorilor de conducere
este cã printr-o comunicare
descendentã, o comunicare
doar la cererea celor interesaþi, a subordonaþilor, se

economisesc timp de lucru,
forþã ºi energie. Pe cale
ierarhicã se iau deciziile, se
transmit apoi ºefilor de divizii,
apoi ºefilor de ateliere care
trebuie sã comunice mai
departe ceea ce este de fãcut
(I.L., ºef serviciu organizare).
Aceastã comunicare descendentã
este vãzutã ca un lucru normal,
pentru cã altfel se poate ajunge
la un moment dat sã conducem
toþi, sã comunicãm toþi, iar
rezultate sã nu fie absolut deloc.
Nu comunicãm sau informãm
doar de dragul de a comunica,
de a fi transparenþi ºi de a ºti
toatã lumea orice. Pentru cã nu
toatã lumea poate schimba sau
influenþa ceva (I.G., ºef divizie
mecanicã).
Deºi stilul autoritar pe
termen scurt are efecte oarecum
pozitive, determinând o productivitate intelectualã ºi
operaþionalã ridicatã, dezvoltând
spiritul de disciplinã ºi
asigurând realizarea eficientã ºi
la timp a sarcinilor, pe termen
lung, acesta produce multe
efecte negative: scãderea
coeziunii de grup, insatisfacþie
în muncã, atitudini nefavorabile
faþã de aceasta, conflicte ºi stãri
de tensiune. Chiar dacã
procesul de democratizare,
procesul de cristalizare a
economiei de piaþã, de
reorganizare ºi reconstrucþie a
unor structuri organizatorice
noi merg mult mai bine cu
stilul autoritar (N.H., ºef
divizie automatizãri), aceasta
nu permite dezvoltarea ºi
afirmarea personalitãþii umane,
a spiritului inovator, creativ. În

ceea ce priveºte comunicarea,
cercetãrile au demonstrat cã
existenþa unui bun sistem
informaþional poate asigura
circularea unor informaþii
corecte, necesare luãrii unor
decizii
corespunzãtoare,
eficiente.
Problema dezbãtutã mai sus
este una realã, concretã. Dar ea
mai are o laturã care priveºte
dorinþele ºi aºteptãrile
oamenilor, laturã care ne
demonstreazã cã ei nu vor sã fie
doar niºte simpli executanþi, ci
participanþi activi la viaþa
întreprinderii, la procesul de
luare a deciziilor, decizii care
îi afecteazã în mare mãsurã.
Foarte puþini oameni considerã
cã au o influenþã asupra desfãºurãrii activitãþii întreprinderii
(21,4%), în timp ce Consiliul de
Administraþie ºi Directorul
General, în percepþia lor, au o
influenþã foarte mare (62%,
respectiv 73,1%); dar ceea ce
oamenii îºi doresc este sã
participe mult mai mult la
aceste procese din cadrul
întreprinderii (82,8%), desigur,
alãturi de Consiliul de
Administraþie ºi Directorul
General.
Rãspunzând la o întrebare
clarã în ceea ce priveºte stilul
de conducere dezirabil, un
procent de 78,9% din numãrul
salariaþilor chestionaþi ºi-au
exprimat dorinþa de a fi
consultaþi, de a putea formula
propuneri, care, în urma unei
analize riguroase, sã poatã
constitui o bazã pentru
activitãþile viitoare; acesta este
idealul spre care ei tind.

SOCIETATEA CUNOAªTERII ªI NEVOIA CREÃRII UNUI SPAÞIU EUROPEAN
AL CERCETÃRII ªTIINÞIFICE
Asistent univ. drd. Elena PANÃ
Societatea informaþionalã
bazatã pe cunoaºtere înseamnã
mai mult decât progresul
tehnologiei ºi aplicaþiilor
informaticii ºi comunicaþiilor,
ea integrând ºi dimensiunile:
economicã (cu dezvoltarea
unor noi paradigme ale
economiei digitale ºi ale noii
economii bazate pe cunoaºtere,
inovare, culturã antreprenorialã
ºi managerialã, educaþie a
cetãþeanului ºi a consumatorului), juridicã (implicaþii
privind dreptul informatic,
drepturile de autor, semnãtura
electronicã, protecþia juridicã a
datelor, reglementarea cadrului
juridic în domeniul economic,
dar ºi social), socialã (cu
impact asupra îngrijirii sãnãtãþii,
solidaritãþii ºi protecþiei sociale,
muncii ºi pieþei muncii,
educaþiei ºi formãrii continue
etc.), ambientalã (cu impact
asupra utilizãrii resurselor ºi
protecþiei mediului), dar ºi
culturalã (cu impact asupra
conservãrii ºi dezvoltãrii
patrimoniului cultural naþional
ºi internaþional, promovãrii
pluralismului cultural, necesitãþii
protecþiei minorilor, dezvoltãrii
industriei multimedia ºi producþiei
de conþinut informaþional).
Profundele transformãri
prin care trece societatea umanã
astãzi nu se deosebesc ca
întindere de cele din trecut.

Ceea ce le deosebeºte este
viteza lor de propagare,
ritmul în care ele strãbat
distanþe mari, fiind adoptate
aproape de toate þãrile lumii.
Noul curent economic al
globalizãrii a fãcut ca
transformarea sã se accelereze,
companiile vãzând în ideea
transnaþionalului ºi transfrontalierului noi posibilitãþi de
dezvoltare prin noi pieþe de
desfacere, forþã de lucru mai
ieftinã sau mai calificatã,
materii prime mai accesibile.
Perspectivele de afaceri
au stimulat companiile sã
investeascã
mult
în
infrastructura de culegere ºi
transmitere a informaþiilor, care
a condus la o intensificare a
activitãþii de cercetare în
domeniul informaticii ºi
telecomunicaþiilor, ceea ce a
crescut ºi mai mult impactul
acestor tehnologii asupra
societãþii umane.
Mulþi observatori descriu
economia globalã ca fiind în
tranziþie spre o economie a
cunoaºterii, ca o extensie a
societãþii informaþionale.
Tranziþia spune cã regulile ºi
practicile care au determinat
succesul
în
economia
industrialã are nevoie de
rescrierea într-o economie
interconectatã, globalizatã,
unde resursele cunoºtinþelor

 know-how-ul ºi expertiza 
sunt la fel de necesare ca
resursele economice. Liderii
europeni recunosc deja cã
economia bazatã pe cunoaºtere
(knowledge  based economy)
implicã ºi o schimbare
fundamentalã, ºi cã toate
provocãrile cu care se confruntã
Europa trebuie sã fie reformulate în lumina acestei teorii.
Profesorul Milan Konecny
aprecia just cã relaþiile dintre
problemele dezvoltãrii durabile
ºi societatea informaþionalã nu
sunt observate ºi analizate
suficient. Soluþiile nu sunt încã
suficient de vizibile în viaþa de
zi cu zi a oamenilor. Pentru noi,
în Europa, Pãmântul digital este
asociat cu iniþiativa eEurope a
Uniunii Europene. Existã
probleme fundamentale referitoare la utilizarea datelor, a
informaþiei ºi a cunoºtinþelor
legislative, la securitate ºi la
alte probleme tehnice. Noi
trebuie sã oferim soluþii pentru
problemele privind divizarea
digitalã, nu doar în þãrile în curs
de dezvoltare, dar ºi foarte
adesea în þãrile dezvoltate.
Avem nevoie de o teorie ºi o
filosofie a lumii contemporane,
atât de mult influenþatã de
tehnologia informaþiei, pentru
o calitate mai bunã a vieþii
oamenilor, în acelaºi timp cu
stabilirea unei dezvoltãri
durabile.
Cu toate cã Europa este a
doua putere ºtiinþificã din lume

ºi produce o treime din
cunoaºterea
ºtiinþificã
mondialã, deþinând prioritatea
în domenii precum cercetarea
biomedicalã, chimia, fizica,
tehnologiile pentru aeronauticã,
spaþiu ºi telecomunicaþii,
farmacie, s-a înregistrat o
rãmânere în urmã a cercetãrii
în Europa. Existenþa acestui
decalaj este demonstratã de
faptul cã efortul mediu de
cercetare al UE este de 1,8%
din PIB-ul UE, faþã de 2,8% în
SUA ºi Japonia, iar diferenþa
dintre totalul cheltuielilor
publice ºi private pentru
cercetare, efectuate în SUA ºi
Europa a crescut de la 12
miliarde de EURO , la 60 de
miliarde. Exprimã aceeaºi
realitate faptul cã cercetãtorii
reprezintã doar 2,5/1000 în
forþa de muncã din industrie în
Europa, faþã de 6,7/1000 în
SUA ºi 6/1000 în Japonia, iar
produsele înglobând tehnologie
înaltã prezintã un deficit în
balanþa comercialã anualã de 20
de miliarde EURO în ultimii 10
ani. De asemenea, numãrul
studenþilor europeni în ani
terminali aflaþi în SUA este
dublu faþã de numãrul
studenþilor americani de acelaºi
nivel aflaþi în Europa ºi 50%
dintre europenii ce îºi pregãtesc
doctorate în SUA nu se mai
întorc în Europa. De fapt, nu
existã o piaþã europeanã pe care
sã se întâlneascã oferta ºi
cererea de cunoaºtere ºi

tehnologie ºi nici nu existã o
adevãratã politicã a cercetãrii ºi
dezvoltãrii tehnologice în
Europa, politicile naþionale de
cercetare-dezvoltare ºi politica
UE în acest domeniu se
suprapun, dar fãrã a forma un
întreg coerent.
În societatea bazatã pe
cunoaºtere, competenþa profesionalã devine un element
esenþial al dezvoltãrii. Statele
membre ale Uniunii Europene
au recunoscut cã cercetarea,
inovarea ºi cunoaºterea sunt
instrumentele strategice majore
pentru promovarea competitivitãþii într-o lume a
globalizãrii. Acest lucru este clar
exprimat în Declaraþia politicã
ambiþioasã de la Lisabona
(2000) ºi Barcelona (2002), care
stipuleazã cã, pânã în anul 2010,
Europa trebuie sã devinã cea
mai competitivã economie
bazatã pe cunoaºtere din lume.
Consiliul European, întrunit la
Lisabona în anul 2000, a stabilit
drept obiectiv prioritar pentru
U.E. ca aceasta sã devinã cea
mai competitivã ºi dinamicã
economie a cunoaºterii, capabilã
sã susþinã creºterea economicã
ºi crearea unor noi oportunitãþi
ºi locuri de muncã pe baza unei
puternice coeziuni sociale,
cheltuind în acest scop 3% din
GDP pentru cercetare ºi
dezvoltare.
Comisia Europeanã a
propus crearea unui spaþiu al
cercetãrii, un spaþiu în care

capacitatea ºtiinþificã ºi
resursele materiale ale statelor
membre sã fie folosite optim,
în care politicile naþionale ºi
europene sã poatã fi realizate
mai coerent ºi în care oamenii
ºi cunoºtinþele sã poatã circula
mai liber; o zonã atractivã atât
pentru cercetãtorii europeni, cât
ºi pentru cei mai buni
cercetãtori din þãrile terþe,
construitã pe respectul pentru
valorile sociale ºi morale
comune ale europenilor ºi pe
diversitatea lor.
Mijloacele prin care se
propune realizarea acestui
obiectiv vizeazã, cu precãdere,
înlãturarea compartimentalizãrii
dintre sistemele publice de
cercetare ºi a lipsei de
coordonare în implementarea
politicilor cercetãrii pe plan
naþional ºi european, în principal
prin ºtergerea barierelor dintre
discipline ºi a barierelor din
calea miºcãrii libere a
cunoºtinþelor ºi persoanelor
între lumea academicã ºi lumea
firmelor. În acelaºi scop, se are
în vedere legarea în reþea a
Centrelor de excelenþã din
Europa ºi crearea unor Centre
virtuale prin intermediul noilor
instrumente de comunicare
interactive, precum ºi abordarea
în comun a nevoilor ºi
mijloacelor de finanþare a
facilitãþilor de cercetare majore
din Europa.
Mai buna utilizare a
instrumentelor ºi resurselor

pentru încurajarea investiþiilor
în cercetare ºi inovaþie, crearea
unui Brevet european, stabilirea
unui Sistem comun de referinþã
ºtiinþificã ºi tehnicã pentru
implementarea politicilor,
resurse umane mai multe ºi mai
mobile prin suprimarea
obstacolelor administrative,
practice ºi lingvistice ce
împiedicã mobilitatea cercetãtorilor ºi introducerea unei
dimensiuni europene în
carierele ºtiinþifice; creºterea
rolului femeilor în cercetare;
atragerea tinerilor în cercetare
ºi în carierele legate de ºtiinþã
reprezintã tot atâtea modalitãþi
de acþiune cu impact pozitiv ºi
asupra rolului regiunilor în
eforturile de cercetare europene; creºterea atractivitãþii
Europei pentru cercetãtorii din
restul lumii, precum ºi
promovarea unor valori sociale
ºi etice comune în problemele
ºtiinþifice ºi tehnologice.
Recunoscând cã un spaþiu
european al cercetãrii se va
construi treptat, pe mãsurã ce
sunt adoptate reglementãrile ºi
instituþiile necesare, Comisia
Europeanã recomandã implicarea activã a þãrilor membre,
dar ºi a þãrilor asociate în
derularea programelor comunitare (Programele-Cadru) ºi în
programele interguvernamentale
(ESF, EUREKA, COST)
de cercetare ºi dezvoltare
tehnologicã.
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epistole

Epistola a II-a
Dragã cititoare,
dragã cititorule,
Suntem prinºi cu toþii în
tumultul vieþii ºi ne lãsãm în voia
curentului cel mai adesea. Nu
mai gãsim timp sã gândim, sã
reflectãm, sã contemplãm, sã
visãm. Uneori pare cã uitãm ºi
sã respirãm. A uita înseamnã a
muri puþin. Una dintre
diviziunile sufletului în religia
vechilor egipteni se numeºte
ran (numele). Existã credinþa
cã omul a murit doar atunci
când i s-a uitat numele. Tocmai
de aceea, numele lui Akhenaton
a fost ºters de pe monumente,
întrucât nu a fost înþeleasã
reforma sa religioasã, ci
interpretatã ca un afront adus
clasei clericilor sau ca o
blasfemie. Ea a constat în
trecerea de la politeism la
monoteism, deci înlocuirea

tuturor zeilor cu unul singur 
raza soarelui, Aton. Uitãm,
dragã cititoare, dragã cititorule,
de prieteni, de rude, chiar ºi de
cei mai dragi nouã. Buruienile
cresc pe mormintele bunicilor,
pãrinþii ne zac prin spitale, de
creºterea copiilor sã se ocupe
alþii, fiindcã noi cu drag
muncim. Iar când muncim,
atunci uitãm ºi sã trãim. Uitãm
de unde venim, uitãm cine
suntem, dar mai ales uitãm
încotro ne îndreptãm. A privi un
rasãrit de soare ori cerul înstelat
ºi splendoarea lunii, o plimbare
pe malul apei, aerul proaspãt de
munte, lectura unei cãrþi, o
muzicã bunã, râsul unui copil,
parfumul de femeie, glumele
unui amic, blândeþea unei
persoane în etate sunt tot atâtea
mijloace de a ne reumple cu
energie ºi de a ne readuce
surâsul pe buze.

PRO DOMO

Uitarea se poate vindeca
prin amintire, prin memorare
ºi prin reamintire. Unele
experienþe trãite ne marcheazã
existenþa. Imaginea lor, dar
îndeosebi mesajul lor rãmân în
memorie. Tot acolo vieþuiesc
idei, sentimente, cunoºtinþe,
deprinderi ºi competenþe. De
asemenea, memoria este sãlaºul
valorilor culturale ºi spirituale.
Cei ce au plecat dintre noi vor
fi mereu acolo ºi lor le dãruim o
veºnicã pomenire.
Cum sã ne vindecãm, însã,
de moarte?Viii sunt vii ºi morþii
sunt morþi. Cine trãieºte nu
moare. Pentru cã trãieºte cu
adevãrat ºi învaþã a nemuri.
Moartea nu este un sfârºit în
sine. Ea se întrepãtrunde cu
viaþa. În creºtinismul cosmic
specific românesc, moartea este
transfiguratã. În balada
Mioriþa, moartea este
prezentatã ca o nuntã cosmicã.
Lucan scria cã la celþi moartea
era mijlocul unei vieþi lungi.
Inzii cred în peregrinarea prin
mai multe existenþe, numitã
samsara. Nu este bine nici sã
ne dorim moartea, nici s-o
ignorãm, nici sã ne epuizãm
luptând împotriva ei. Asumarea
ei înseamnã sã ne concentrãm
mai mult asupra vieþii sã nu neo irosim. Ne putem vindeca de
moarte prin credinþã în nemurire,
prin speranþã în creativitate ºi
prin dragoste de viaþã.
Cu toþii avem oameni dragi
care nu mai sunt aici, printre
noi. În a treia epistolã, doresc
sã îþi scriu despre suferinþã.
Sãnãtate ºi serenitate!

Apoi, brusc, mã umflã
râsul. Este semnul nu cã-mi dau
seama c-am luat-o razna, ci, pur
ºi simplu, cã mã apuc de treabã,
cã ºtiu ce, cum, când sã încep
noianul de îndeletniciri pe care,
ca orice minoritate supusã unor
discriminãri sexiste  ce ziceþi
de chestia asta?!  mi le-am
asumat când am zis DA la urne,
pardon, la Starea Civilã.
Poate cã nu v-aº fi fãcut
aceastã confidenþã dacã n-aº
fi recunoscut manifestãrile
mele în comportamentul
guvernanþilor noºtri, (pânã la
faza cu râsul). Mai mult, aº fi
mãrturisit cu ceva vreme-n
urmã, dar tot am aºteptat sã le
treacã încruntarea, sã-i vãd
râzând ºi sã se apuce de treabã.
Observ însã cã la ei e mai grav!
O tot þin într-o analizã ºi
puricare a trecutului cã, e la
mintea cocoºului!, n-au vreme
de prezent ºi viitor. Masele de
manevrã sunt lãsate-n boii lor,
sã fie manipulate, cã tot se
spune în mediul domestic din
vorba mea ºi pasul lui nu iese,
cu alte cuvinte, conducãtorii nu
ies din vorba poporului, dar nici
din pasul lor încet, încet, sã nu
se zdruncine.

SFÂRªITUL ZGÂRIE  NORILOR
Conf.univ.dr.arh. Adrian MAHU
Facultatea de Arhitecturã
În ultimele sãptãmâni am
aflat din presã cã lucrãrile la
cel mai înalt zgârie-nori din
lume Nakheel Harbour&
Tower, au fost sistate ...ºi cã
în Bucureºti se doreºte sã se
înalþe, cât mai curând, un
zgârie-nori de 200 m înãlþime.
Nu ºtiu cum se face, dar
se pare cã mereu suntem în
contra timp cu marile decizii
ale civilizaþiei, incapabili sã
vedem perspectiva Istoriei.
*

*

*

În anii 80 participam cu
mult entuziasm la mari
concursuri de arhitecturã ºi
design organizate în Japonia.
Toatã revolta mea împotriva
direcþiilor pe care le urma
Arhitectura contemporanã,
direcþii pe care eu le intuiam
greºite, o canalizam în proiecte
care pãreau utopice: oraºe
acvatice ºi subacvatice, colonii
grupate în jurul unor surse de
energie geotermalã ºi solarã,
construcþii îngropate complet
sau parþial în pãmânt, inspirate
din alcãtuirea fagurelui de
albine.
Probabil, primele tipuri de
clãdiri ce vor trebui abandonate
cât de curând, în maxim 5-10
ani, vor fi zgârie-norii. Prin
zgârie-nori se înþeleg acele
clãdiri care sunt mai înalte de
152 de m sau 500 de picioare,
Cu sinceritate, al de regulã cu mai mult de 30 de
dumneavoastrã, etaje.
Mircea ITU
Cuvântul
zgârie-nori
corespunde traducerii din

VORBA MEA ªI PASUL LUI

Numai ºi numai pentru cã vã
ºtiu persoane de încredere, vã
fac o confidenþã. Doar atât vã
rog, sã nu mai spuneþi la nimeni!
Cã aflã ºi bãrbatul meu...
Aºadar, când simt cã am
foarte multã treabã ºi nu prea
ºtiu de unde sã încep, mã
preocup sã puric, axiologic ºi
pragmatic, opoziþia, pe soþul
meu. ªi-i gãsesc la puncte negre
în existenþã, cã nici laboratoarele
de cosmeticã Ponds nu-l pot
salva. ªi m-apuc sã modific 
sigur cu un aer serios, ca ºi cum
aº ºti ce fac  regulamentele de
ordine interioarã, diviziunea
familialã a muncii... Debutez cu
reproºul cã el, soþul meu, ºi-a
pus în acþiune masele de
manevrã, copiii, soacra ºi tot
neamul lui. Cã-mi submineazã
autoritatea, cã nu-i receptiv la
nou, cã Ioneasca ºi-a luat
femeie-n casã, cã Popeasca s-a
privatizat cu o maºinã, cã...
parcã dumneavoastrã nu ºtiþi ce
poate imagina o femeie!?!
În timpul ãsta, bãrbatul meu
se uitã cruciº, cu-n fel de
înþelegere, copiii, soacra ºi tot
neamul lui îºi vãd de treabã, eu
mã încrunt, mã ambalez, mã
conving cã am dreptate.

BURJ DUBAI

Se pune, mi se pare, de-o
nouã... piaþã. A fost Piaþa
Universitãþii, a fost Piaþa
Revoluþiei... În cazul Pieþei
Universitãþii
protestanþii
manifestau pentru schimbarea
Puterii de atunci cu Opoziþia.
Exista, adicã, posibilitatea unui
mai bine  neverificat încã. Mai
târziu, e drept  pentru cã aºa-i
în democraþie, schimbarea se
produce la urne  doleanþele
le-au fost îndeplinite. În 2009,
atât Puterea cât ºi Opoziþia sunt,
într-o mãsurã mai micã sau mai
mare, compromise din cauza, în
primul rând, scãderii nivelului
de trai, a ciolaniadei, a obturãrii
luminii de la capãtul tunelului,
a despicãrii firului în patru (când
firul e rupt de mult). ªi-atunci,
ce alternativã avem? Cã-n Piaþa
Revoluþiei nu prea este loc de
plantat flori. ªi nici nu-i sezonul.
Cu condiþia sã vrea, românul
face haz de necaz,. Fiinþã
paradoxalã, clacheazã la uºor ºi
învinge la greu. Mi-e teamã cã
de data aceasta greul a trecut
fãrã a se fi înregistrat vreo
victorie. ªi-i totul aºa de uºor!
Vorba mea ºi pasul lui. Dar el
pare a fi rac.

Mioara VERGU

Branding
-branding
Branding,, re
re-branding

BRAND-URILE CAUTÃ RELAÞII DE LUNGÃ DURATÃ
Viaþa ne învaþã cã adevãratele prietenii sunt rare, se
înfiripã sinuos ºi se menþin cu
dificultate. Dincolo de primele
impresii, de chimia personalã,
de o scarã comunã a valorilor,
ne trebuie uneori ani de testãri
ºi ajustãri reciproce pentru a ne
lãmuri dacã prietenia este întradevãr de drum lung sau doar
o amiciþie de ocazie.
Stabilirea unei relaþii între
un brand ºi publicul sãu este un
proces la fel de anevoios.
Brand-ul nu înseamnã cifre de
afaceri, tranzacþii comerciale, ci
relaþii personale... de lungã
duratã.
Fireºte, pentru a întemeia o
astfel de relaþie, brand-ul este
primul la mutare. El trebuie sã
dea nota, sã creeze prima
impresie, sã ne adreseze primul
cuvânt. Pentru cã el este cel care
ne revendicã un colþisor din
suflet, un loc pe harta mentalã.
Cu cât marca îºi înþelege
mai bine interlocutorii (consumatorul/publicul, adicã tu sau
eu), cu cât ne învaþã
deprinderile, felul de a fi,
idiosincraziile, cu atât poate
rezona mai bine cu noi. Putem
comunica pe aceeaºi lungime
de undã. Ne putem înþelege ºi
din priviri la o adicã, pentru cã
nu este nevoie de multã
vorbãrie într-o relaþie trainicã,
ci de prezenþa constantã ºi
empaticã.
De fapt, ce pretindem într-o
relaþie?
Un strop de pasiune
(entuziasm) ºi încredere
reciprocã.
Cam asta aºteptãm ºi de la
brand-urile pe care ni le dorim
prietene pe viaþã.

Aºa cum au remarcat
specialiºtii de la Gallup, relaþia
dintre un grup-þintã ºi o marcã
este, la bazã, emoþionalã. Cele
mai puternice relaþii sunt
alcãtuite din fluxuri de pasiune.
Iar aceste legãturi emoþionale
nu încep odatã cu testarea
produsului, ci odatã cu primele
întâlniri de tatonare, ce vor
conduce (sau nu) la testare.
Cu alte cuvinte:
1. Suntem atraºi de branduri care ne promit satisfacerea
nevoilor emoþionale, mai
degrabã decât a celor
raþionale... ºi asta, într-un mod
cât mai original cu putinþã.
Înainte de a ajunge la raft sã
cumpãram produsul x sau y,
trebuie ca noi, potenþialii
clienþi, sã simþim încredere,
mândrie, pasiune.
2. Nu vom cumpãra niciodatã
mãrci în care nu avem încredere
(decât, poate, siliþi de împrejurãri).
Dar încrederea, deºi stã la
baza unei relaþii, nu este
suficientã. Nu ne ajutã sã facem
diferenþa între produse în care
avem la fel de multã încredere.
3. ªi atunci brand-ul
trebuie sã ne facã sã vibrãm, sã
atingem un nivel mai profund
de emoþie, acþionând pârghia
mândriei sau a pasiunii.
Pasiunea este singurul factor
determinant în alegerile noastre
de lungã duratã. Din pãcate,
prea puþine brand-uri reuºesc
sã trezeascã astfel de
sentimente.
4. Neîndoielnic, existã
dragoste la prima vedere, dar
pasiunea pentru un brand sau
altul nu apare peste noapte, ea
se construieºte încetul cu
încetul, cu mult înainte de a
achiziþiona marca respectivã.
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plinã de grijã pentru sãnãtatea
noastrã, se doreºte a fi de
încredere. Din pãcate, numele
greu de pronunþat ºi comunicarea
de pe un piedestal îi dau un aer
uºor antipatic.
Cec-Bank (în noua
formulã) ar putea fi considerat
un prieten de nãdejde, mãcar
retrospectiv, prin tradiþia la care
face apel cu nostalgie.
Marca Perwol? Un
detergent care apare în prezenþa
unui triolet absurd ºi în cele mai
nepotrivite locuri ºi situaþii 
parc, club, spectacol de
flamenco  nu poate isca nici
mãcar un foc de paie, ci doar
Personalitãþile potenþialilor confuzie.
noºtri brandprieteni se pot
Aºadar, brand-ul trebuie sã
încadra în douã mari tipologii:
ne stârneascã sentimente pentru
sincere ºi incitante.
Brand-urile sincere conferã a ne aduce aproape de el; apoi,
încredere ºi sunt cele mai bune sã ne dea încredere, pentru a
candidate pentru a deveni rãmâne la el. Cheia relaþiilor de
prieteni pe viaþã. Cele lungã duratã rãmâne însã
spectaculoase, incitante, pot consecvenþa cu care brand-ul îºi
stârni mari pasiuni (sau tine promisiunile. Putem face
faþã micilor sale imperfecþiuni
dependenþe)... de-o viaþã.
Dintre mãrcile interna- sau greºeli (cu condiþia ca
þionale, Honda este una acestea sã nu fie dese) numai
dintre puþinele a cãror perso- dacã ne este (bine) întreþinut
nalitate este ambivalentã: focul pasiunii. Dezamãgirile
fascinant ºi, în acelaºi timp, repetate ne îndepãrteazã 
demnã de încredere. Honda probabil pentru totdeauna  de
este un prieten special, a cãrui un brand pe care l-am dorit
prezenþã ne-o dorim cu ardoare, prieten ºi în care am investit
ca pe o veºnicã surprizã, pentru încredere.
Cât despre marile ºi imparcã ne îndeamnã la visare
îndrãzneaþã ºi ne hrãneºte donabilele trãdãri? Acestea
pot apãrea nejustificat, ca în
sufletul cu bucurie.
Marca Fulga, deºi relativ viaþã. Din ambele sensuri.
nou apãrutã pe piaþa româ- Brand-urile vor continua însã
neascã, stârneºte simpatie sã-ºi caute alte relaþii de lungã
necondiþionatã. Este prietena de duratã.
hârjonealã, inocentã ºi haioasã,
a copiilor noºtri.
Dana PÃTRÃNOIU
Tot în categoria produselor
Student ID  Facultatea
lactate, Tnuva, poziþionatã
de Jurnalism, Comunicare
ca o marcã (prea) serioasã,
ºi Relaþii Publice
Entuziasmul nostru se
hrãneºte din cumulul de mesaje
pe care marca ni le transmite.
Numele, logo-ul, sloganul,
design-ul, modul de prezentare
la raft, comunicarea din
spoturile radio sau TV,
happening-urile cu muzicã ºi
distracþie ºi, mai presus de
toate, lucrurile care nu pot fi
controlate de creatorii brandului: vorbele celorlalþi, cei care
deja au fost acolo, au vãzut, au
încercat. Despre un brand se
duce vorba, iar pasiunea
noastrã pentru el se cultivã în
tãcere.

englezã a cuvintelor: sky = cer
ºi scrape = a zgâria. Noii veniþi
la sfârºitul secolului 19 în
oraºul New York, uimiþi la
vederea clãdirilor foarte înalte
de acolo, le-au botezat cu un
cuvânt compus sky-scraper,
adicã zgârie-nori.
Apariþia zgârie-norilor s-a
produs
dupã
incendiul
catastrofal de la Chicago din
1871, odatã cu realizarea
primelor clãdiri de birouri cu
schelet metalic.
Dezvoltarea unor noi
tehnologii de construcþie
(scheletul metalic) ºi a unor
dotãri tehnico-edilitare (apã,
canalizare, iluminat electric,
lifturi) au permis ca în Chicago
sã se înalþe pentru prima datã
clãdiri cu zece sau mai multe
etaje. Prima construcþie cu
schelet metalic ºi înveliº
protector de zidãrie a fost o
clãdire pentru sediul unei
societãþi de asigurãri Home
Insurance Building, în anul
1883, proiectatã de William le
Baron Jenney (1832-1907), fost
elev la ªcoala de arte ºi meserii
din Paris (1854-1856) ºi inginer
militar în timpul rãzboiului de
secesiune. ªcoala din Chicago
a apãrut într-o perioadã de
avânt economic ºi tehnologic ce
pãrea sã nu aibã limite ºi a mai
fost numitã ªcoala raþionalistã
Americanã sau Practicismul
American. În Arhitecturã,
ªcoala din Chicago a impus
structura din schelet metalic ºi
fereastrã orizontalã tip
Chicago. Clãdirile înalte au
corespuns
la
început
programului clãdirilor de
birouri, dar ulterior s-au extins
ºi la programele clãdirilor
multifuncþionale cu bãnci,
magazine, restaurante la etajele
inferioare ºi birouri, locuinþe ºi
hoteluri la etajele superioare.
Cel mai faimos zgârie-nori
a fost, aproape 50 de ani ( între
anii 1931-1972), Empire State
Bulding din New York, care, cu
cele 102 niveluri ale sale, a
atins înãlþimea de 381 metri. În
anul 1972, aceastã clãdire a fost
întrecutã în înãlþime de primul
din Gemenii de la World Trade
Center.
Într-un clasament, cei mai
înalþi zgârie-nori construiþi
sunt: Taipei 101, Taiwan, cu
509 m înãlþime; Petronas
Towers, Kuala Lumpur,
Malayesia, cu 452 m înãlþime;
Sears Tower Chicago, SUA, cu
442 m înãlþime.
Frenezia
competiþiei
pentru realizarea celor mai
înalte clãdiri din lume a ajuns
în ultimii ani ºi în statele din
Orientul Mijlociu, în special în
Dubai. Cea mai înaltã clãdire
din lume se doreºte a fi Nakheel
Harbour&Tower, care va
deveni inima noului Dubai cu
o înãlþime de peste 1.000 de
metri.
Arhitecþii care lucreazã azi
proiecte de zgârie-nori, în
goana lor dupã succesul
comercial, nu se mulþumesc sã
realizeze zgârie-norii cei mai
înalþi, ei vor sã surprindã cu
volume cât mai extravagante,
ce par sã sfideze legile
cunoscute ale structurilor
constructive.
Sfârºitul zgârie-norilor este
iminent, acum când la
orizonturile actualei civilizaþii
se întrevãd multe provocãri
care îi ameninþã supravieþuirea.
Aceia care prezintã proiecte de
zgârie-nori amintesc uneori cu
mult orgoliu despre cantitãþile
uriaºe de energie ºi materiale
consumate pentru realizarea lor.

La Empire State Building s-au de state a atras atenþia cã în cca
utilizat peste 10 milioane de 20 de ani rezervele ieftine de
cãrãmizi, 1886 kilometri energie se vor epuiza.
Este de la sine înþeles cã
cabluri de lift, 6400 ferestre. La
omenirea nu va mai fi capabilã
sã investeascã cantitãþile uriaºe
de energie ºi materiale pentru
realizarea zgârie-norilor ca
pânã acum!
Dar zgârie-norii sunt nocivi
ºi pentru cã menþinerea lor în
funcþiune necesitã în continuare
cantitãþi uriaºe de energie: fie ca
e vorba de buna funcþionare a
lifturilor, a instalaþiilor de
ventilaþie, de apã ºi canalizare,
fie de curent electric, ºi de
dotãrile sofisticate pentru
amortizarea ºocurilor teribile din
calamitãþile naturale. Curãþirea
ºi repararea faþadelor precum ºi
reabilitarea interioarelor vor
genera probleme ce nu se vor
putea rezolva
Sunt cunoscute câteva
episoade din istoria mai recentã
a SUA ºi a Canadei, când s-au
confruntat cu avarii electrice. În
ziua de joi 15 august 2003 s-a
DANCING TOWERS  produs cea mai mare avarie
proiectant ZAHA HADID electricã din istorie, care a
pentru Business Bay
paralizat New York-ul ºi sudul
Canadei mai bine de 24 de ore.
Development-Dubai
Oricine îºi poate imagina ce
Sears Tower din Chicago s-au panicã ºi haos s-ar instaura în
utilizat 76 000 tone de oþel,
66.000 mc de beton, 17 500
tone de echipamente mecanice,
40 233 600 km conducte de
instalaþii sanitare ºi 3 218 000
km de cabluri ºi fire electrice.
La Nakheel Harbour&Tower se
vor utiliza aproape 600 000
tone de oþel, iar conductele
de instalaþii sanitare ºi cablurile electrice vor depãºi
100 000 000 km. Zgârie-norii
existenþi deja impresioneazã ºi
prin numãrul de lifturi: la Taipei
101-61 de lifturi, la Petronas 
Towers  76 de lifturi, la Sears
Tover  104 lifturi, la TWO
International Finance Center
Hong Kong  62 de lifturi, la
Empire State Building  73 de
lifturi.
În ceea ce priveºte
cantitãþile de energie ºi
materiale consumate pentru
realizarea lor, zgârie-norii sunt
ilustrarea perfectã a civilizaþiei
noastre care încurajeazã
consumurile nesãbuite de
energie ºi materiale, fãrã sã ia
NAKHEEL
în calcul cã acestea sunt
HARBOUR&TOWER
limitate! Ne aflãm într-un cerc
vicios: nevoile civilizaþiei
cresc, deºi resursele de energie cazul zgârie-norilor dacã
scad . Potrivit unor rapoarte numãrul avariilor electrice s-ar
oficiale, nevoile de energie în înteþi.
Chiar ºi demolarea zgârieprimii ani ai secolului XXI au
norilor existenþi va crea
probleme insurmontabile
pentru o civilizaþie preocupatã
de rezolvarea problemelor
stringente de supravieþuire.
Curãþirea locului pe care
s-au aflat Gemenii de la World
Trade Center din New York a
durat mai bine de 6 luni ºi a
consumat energiile celei mai
mari economii statale, care
atunci nu era în recesiune.
Dar zgârie-norii sunt cu
siguranþã cel mai expus tip de
clãdire la riscuri în cazul
calamitãþilor naturale.
O statisticã recentã aratã cã
în ultimele douã decenii
numãrul calamitãþilor naturale
s-a mãrit în lume de 4 ori. Dacã
dezastrele naturale erau în anul
1980 în numãr de 120, dintr-un
studiu al organizaþiei Oxfam
din Marea Britanie reiese cã în
2007 erau mai mult de 500.
TURNURILE
De peste 40 de ani
ROTITOARE DA VINCI cercetãtori responsabili din
arhitect David Fisher
întreaga lume emit semnale
alarmante despre efectul
crescut cu 15% ºi se estimeazã emisiilor de dioxid de carbon în
cã în anul 2030, nevoile de atmosferã prin utilizarea
energie vor creºte cu 60%. aproape exclusivistã a combustiWorld Energy Council  WEC, bililor fosili în scopul producerii
care reprezintã interesele a 94 energiei. Consecinþele imediate

(tot mai evidente) sunt efectul
de serã ºi încãlzirea globalã,
schimbarea climei ºi creºterea
nivelului mãrilor, oceanelor,
înmulþirea ºi creºterea în
intensitate a furtunilor ºi
uraganelor. În cazul furtunilor,
la partea superioara a zgârienorilor se creazã curenþi
turbionari cu forþe devastatoare.
Între calamitãþile naturale
cele mai teribile sunt cutremurele; în ultimii doi ani,
seismologii au constatat cã
numãrul cutremurelor de peste
6 grade magnitudine pe scara
Richter este mai mare decât în
statisticile furnizate de National
Earthquake Information Center
din SUA pe ultimii 40 de ani.
Foarte puþini arhitecþi
cunosc o teorie a celebrului
vulcanolog, geograf ºi cineast
Haroun Tazieff, enunþatã prin
anii 80, potrivit cãreia tocmai
greutatea uriaºã a unor
suprastructuri concentrate pe
suprafeþe relativ mici, deci
punctual la scara planetarã,
genereazã cutremure în alte
zone, datoritã presiunilor uriaºe
transmise cãtre magma din
interior, care este într-o
continuã dinamicã.
Dacã
Empire
State
Building cântãreºte 331 000
tone, Sears Tower aprope
400 000 tone, iar Nakheel
Harbour & Tower aproape
1 200 000 tone, sã ne imaginãm
ce greutãþi cumulate sunt în zona
frontului de apã din Dubai unde
se admit numai zgârie-nori mai
înalþi de 200 m, adicã peste 60
de etaje, sau în zona New Yorkului, cu peste 5000 zgârie-nori,
în zona Hong Kong cu peste
6.000 de zgârie-nori, în zona
Singapore cu 3.400 zgârie-nori!
În anul 1985, deasupra
emisferei sudice între Argentina
ºi Antartica, la o altitudine de
20.000-50 000 metri, s-a
constatat o gaurã enorma în
stratul de ozon, stratul care
reþine 90% din razele
ultraviolete. Aceastã gaurã avea
suprafaþa de 8 110 000 kmp, cât
suprafaþa Braziliei. Efectele
distrugerii stratului de ozon ar
fi
catastrofale
asupra
vieþuitoarelor de pe Pãmânt,
cãci acestea s-ar îmbolnãvi de
cataractã ºi cancer al pielii, iar
Pãmântul se va deºertifica.
Suprafeþele zgârie-norilor
expuse la asaltul razelor
ultraviolete vor fi foarte greu de

THE LEGS
 Creaþie a arhitectului
Andrew Bromberg
protejat , iar impactul asupra
oamenilor din interiorul lor va
fi unul de coºmar...
În faþa acestor realitãþi
dramatice, filozofii de azi dau
sentinþa: Tristul adevãr este cã

noi alcãtuim specia cea mai
nemiloasã care a trãit pe
Pãmânt. De ani de zile o tehnicã
scãpatã de sub control, a cãrei
unicã lege este profitul, ne
otrãveºte aerul, ne pustieºte
solul, ne distruge pãdurile ºi ne
viciazã resursele de apã. Noi
am distrus ciclul vieþii,

TURNUL
MARYLIN MONROE
transformând nenumãratele lui
cicluri în fenomene liniare,
artificiale, create de om. Am
rupt ciclurile ecosferei, sfâºiem
þesãtura ecologicã ce susþine
viaþa pe Pãmânt. Ne-am gãsit
duºmanul acesta suntem noi!
Dar aglomerarea unui mare
numãr de oameni în zgârie 
nori, pe lângã multitudinea de
probleme tehnice ce trebuie
rezolvate, implicã ºi probleme
ce þin de structura psihicã a
speciei umane.
Nici un psiholog nu a
studiat îndeajuns efectele unui
mod de locuire ºi de muncã
într-o mare concentrare umanã,
la sute de metri înãlþime de la sol.
Îmi amintesc de un dialog
la care participam în casa
reputatului arhitect ºi filozof
Constantin Joja, prin anii 80,
în care se comenta o teorie a
filozofului Constantin Noica,
prieten ºi coleg cu arhitectul
Joja, potrivit cãreia casele nu ar
trebui sã depãºeascã înãlþimea
copacilor.
Pe lângã toate riscurile la
care zgârie-norii sunt supuºi în
cazul calamitãþilor naturale, la
11 septembrie 2001 omenirea a
constatat cât de vulnerabile sunt
aceste tipuri de clãdiri la
atacurile directe, plãnuite de
minþile unor dezaxaþi.
Atunci, o datã cu prãbuºirea
Gemenilor de la World Trade
Center s-a spus: S-a prãbuºit
o lume de certitudini ºi de
încredere în valorile civilizaþiei
actuale. Urmarea imediatã:
mulþi zgârie-nori au început sã
aibã etajele de la vârf goale...
Pe lângã toate cele arãtate
mai sus, trebuie amintite unele
fenomene cu urmãri greu de
anticipat, ce þin de derularea
proceselor din organismul viu
care este Pãmântul: deplasarea
polilor magnetici ºi inversarea
acestora precum ºi efectul
Rezonanþei Shumann.
La tot acest tablou, ce pare
din ce în ce mai apocaliptic,
genialul astrofizician Stephen
Hawking, afirmând cã supravieþuirea omenirii atârnã de un fir
de pãr, constatã iresponsabilitatea
civilizatiei noastre care a
stimulat creºterea consumului
ºi excesul producþiei de obiecte
non-necesare vieþii decente.

Cãrþi din biblioteca Universitãþii Spiru Haret

Nicolae Iorga: A cãlãtori e o nevoie sufleteascã

A reconstitui nenumãratele
itinerarii ale lui N. Iorga este o
întreprindere pasionantã ºi
complexã, ce þine în bunã parte
de restituirea biograficã.
Marele cãrturar ºi-a adunat de
timpuriu
observaþiile,
impresiile ºi notele de drum în
volume ºi broºuri, adãugând
adesea, la însemnãrile unui
jurnal de cãlãtorie, textul
unor conferinþe rostite la
întoarcerea acasã. Unele
impresii ºi peisagii au rãmas
risipite în pagini de reviste sau
în lucrãri istorice ºi de altã
naturã. Atitudinea lui Iorga în
faþa priveliºtii este încãrcatã de
semnificaþii savante ºi artistice.
Cu alte cuvinte, impresiile de
ordin estetic, arta evocãrii,
amintirile istorice, cât ºi
spontaneitatea observaþiilor
sociale contemporane, prezente
în peisaj ne sunt livrate
magistral ºi accesibil deopotrivã.
Lucrarea ce adunã între
copertele sale vagabondajul
iorghian, prin þarã ºi prin
strãinãtate, poartã numele de
Peisagii. Pentru o cãlãtorie
mai deplinã oferim spre

delectare douã fragmente:
Iaºii sânt înainte de toate o
bisericã, biserica bisericilor
pentru trecutul nostru. Nici pe
departe nu-i pot sta alãturi în

aceastã privinþã Bucureºtii noinouþi, gãtiþi, printre palatele
publice ale cãrora se pitesc
biete bisericuþi mãrunte, cu
turnurile mici de lemn ºi
tinichea, umilite de micimea lor
urâtã.( ) Sunt români cari
n-au fost niciodatã în Iaºi, deºi

n-ar trebui sã fie nici unul, cãci
cine n-a fost aici nu poate sã
strãbatã cu înþelegere foile celor
mai frumoase cronici, nu se
poate pãtrunde dupã cuviinþã de
spiritul trecutului nostru, care
trãieºte aici mai viu ºi mai
bogat decât oriunde aiurea, nu
poate plânge îndeajuns pierderile
de astãzi ale neamului nostru,
acolo unde el, în alte timpuri,
s-a manifestat mai puternic ºi
mai glorios. În conºtiinþa lui
naþionalã ar fi o lipsã dacã el n-ar
fi vãzut oraºul care a fost ºi-ºi
zice încã astãzi, cu mândrie:
<capitala Moldovei>.
Impresiile unui adolescent: ªi totuºi, cu toþi
englejii, ghizii ºi <ragazzi>, e
aºa de frumos în taina-i
întunecatã de veacuri, târgul
palatelor de granit ºi al leilor
înaripaþi, crãiasã de odinioarã a
Mãrii Adriatice, ocrotita lui San
Marco! Nicãiri în lume poate nu
se grãmãdesc atâtea palate, ºi
rãmãºiþele unei societãþi
dispãrute nu sânt mai
îmbelºugate: e o necropolã
întinsã Veneþia, mormântul de
piatrã al republicei apuse,

groapa dogilor îmbrãcaþi în
catifea, cu bereta de fir,
þuguiatã, la ceafã. Gondolele în
haina lor neagrã, cu odaia
cernitã în mijloc, par niºte sicrie
plutitoare pe valurile verzi ºi,
ciocli ai frumoasei moarte,
giandarmii cu tricoarne negre
pãzesc, corecþi ºi nemiºcaþi, la
colþurile stradelor, aleilor
cimitirului. O treime din
locuitorii actuali trãiesc ca
paraziþii pe trupul cetãþii stinse:
unul îþi vinde fotografii ºi
vederi ale bisericilor ºi
palatelor, altul, ghiduri pentru
oraº, un al treilea îþi deschide
zâmbind porþile cãptuºite cu
fier ale monumentelor. Calicii
mai ales pãstreazã în expresia
feþii ceva din dogii muieþi în fir
ºi mãtãsuri, din senatorii cu
pourpointe de catifea; acelaºi
nas evreiesc, îndoit la mijloc,
ascuþit ºi plecat la vârf, aceiaºi
ochi bãnuitori ºi mândri, cari se
observã în vechile cadre de pe
pãreþii vechii reºedinþi a
dogilor, ºi adesea pe strade,
vânzând buchete, vezi profilul
fin ºi pãrul bãlan al Veneþiii lui
Tintoretto ori Veronese.

Sãptãmâni întregi poþi sã-þi
treci vremea, colindând din
bisericã în bisericã: cea mai
micã dintre dânsele trebuie sã
aibã lucruri care, aiurea, ar face
reputaþia unui oraº ºi care aici,
ca pretutindeni în Italia, trec
nebãgate în samã. ( )
- I pazzi, i perduti, i
sventurati. E comentariul poetic
al gondolierului, rãsunând
limpede în tãcere. ªi, leneº, fãrã
de scuturãturã, mânaþi de o mânã
nevãzutã, mergem înainte, tot
mai înainte, fãrã sã ne gândim
la drumul fãcut ºi la cel ce
trebuie sã-l facem.
Am ajuns la Lido. Niºte
scãri de marmurã.
Un calic sordid opreºte
gondola; ne coborâm.( )
E frig ºi mi-i fricã.
Gondolierul nicãiri: i-am dat
zece bani ºi a pornit sã-ºi
întãreascã muºchii, cari nu-s de
fier, cum mi-a spus-o pe drum.
La o crâºmã, un bãiat pârlit ºi
trenþãros joacã o fatã în fustã
roºie. Gondola, legatã de þãrm,
sunã plângãtor în noapte.

Andrei KIRILOV
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VICTORII LA FINALELE CAMPIONATULUI NAÞIONAL UNIVERSITAR
DE ATLETISM - EDIÞIA 2009

Lector univ. drd.
CÃTÃLIN BOERIU

În municipiul Bacãu, în
organizarea Ministerului
Educaþiei, Cercetãrii ºi
Inovãrii, a Federaþiei
Sportului Universitar ºi a
Universitãþii din localitate,
s-au desfãºurat Finalele pe
þarã ale Campionatelor
Naþionale Universitare de
Atletism ale României.
Universitatea Spiru
Haret a fost reprezentatã la
sportul olimpic nr. 1 
Atletismul 
de zece
studenþi, nouã din cadrul
Facultãþii de Educaþie Fizicã
ºi Sport, iar unul din cadrul
Facultãþii de Relaþii
Internaþionale ºi Studii
Europene.
Studenþii haretiºti au fost
ºi de data aceasta printre cei
mai buni atleþi dintre cei
aproximativ
150
de
participanþi, studenþi ai
tuturor centrelor universitare
din þarã.
Cele mai valoroase
performanþe sportive au fost
obþinute de studenþii MIHAI
DONISAN ºi SERGIU
URSU, care sunt ºi
componenþi ai lotului
României de Atletism, ºi
care au prilejul de a participa
în vara acestui an la Jocurile
Mondiale Universitare, ce se
vor desfãºura la Belgrad.

SERGIU URSU, student în anul I la Facultatea de Educaþie
Fizicã ºi Sport a Universitãþii Spiru Haret, a obþinut Locul I ºi
titlul de Campion Naþional la Aruncarea greutãþii, cu
performanþa de 16,92 cm.

Alte performanþe:

MIHAI DONISAN, student în anul II la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport a Universitãþii Spiru Haret, a obþinut Locul I ºi
titlul de Campion Naþional la Sãritura în înãlþime cu performanþa de 2,21 m (ceea ce reprezintã un nou record Naþional Universitar).
De altfel, la sfârºitul competiþiei, el a fost declarat CEL MAI BUN SPORTIV AL CAMPIONATELOR UNIVERSITARE de
atletism, ediþia 2009, primind ºi trofeul cu acelaºi nume.
De menþionat deosebita mobilizare a sportivului, pregãtirea sa tehnicã, fizicã ºi psihologicã de excepþie, care a fãcut posibilã
doborârea a douã recorduri naþionale universitare (2,17 ºi 2,18m.)

MIHAELA NUNU, studentã în anul I la Facultatea de
Educaþie Fizicã ºi Sport a Universitãþii Spiru Haret, a obþinut
Locul II la 400 m, cu performanþa de 00:58,36 sec.
BOGDAN GHEORGHIU, student în anul II la Facultatea
de Educaþie Fizicã ºi Sport a Universitãþii Spiru Haret, a obþinut
Locul III la 60 m. garduri, cu performanþa de 8,21 sec.
ALEXANDRU NICOLAE TUFÃ, student în anul I la
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport a Universitãþii Spiru Haret,
a obþinut Locul IV la Sãritura în înãlþime, cu performanþa de
1,95 m.
VLADIMIR COJOCARU, student în anul I la Facultatea
de Educaþie Fizicã ºi Sport a Universitãþii Spiru Haret, a obþinut
DANIELA STANCIU, studentã în anul II la Facultatea de Locul IV la 60 m. plat, cu performanþa de 7, 19 sec.
Educaþie Fizicã ºi Sport a Universitãþii Spiru Haret, a obþinut
RUXANDRA TULEª, studentã în anul I la Relaþii
Locul I la Sãritura în înãlþime, cu performanþa de 1,82 m (record Internaþionale ºi Studii Europene a Universitãþii Spiru Haret, a
personal)
obþinut Locul VIII la Sãritura în lungime, cu performanþa de
5,45 m.

BILANÞUL UNEI SESIUNI
Pentru o parte a
studenþilor haretiºti s-a
încheiat prima sesiune de
examene a anului ºcolar
2008-2009.
A fost un test pentru
capacitãþile
noastre
intelectuale, iar rezultatele
obþinute se cuantificã drept
succes sau eºec.
Conform DEX: Succes 
rezultat favorabil, reuºitã,
izbândã: Eºec  nereuºitã,
înfrângere, insucces.
Succesul ºi eºecul, ca
experienþe emoþionale, sunt
resimþite individual. Oamenii,
în contextul aceleaºi situaþii,
selecteazã ºi modeleazã diferit
semnificaþiile aceleiaºi situaþii.
Intervin factori ce þin de
personalitate, de experienþele
anterioare privind succesul ºi
eºecul, de culturã, de concepþia
despre lume ºi viaþã.
Privind strict sesiunea de
examene, cred cã un factor
important îl reprezintã ºi
motivaþia care a stat la baza
alegerii noastre de a urma
cursurile facultãþii. Aceastã
motivaþie poate determina
grade ale emoþiei resimþite în
cazul succesului sau eºecului.
Tinerii bacalaureaþi pot
avea ca scop: desãvârºirea
pregãtirii lor în vederea unei
cariere alese sau doar
obþinerea unei diplome care
dã bine în afacerile familiei.
Cei care lucreazã deja
într-un domeniu legat de profilul

facultãþii vor sã se specializeze
sau urmãresc doar un spor de
salariu ori un punct în plus la
calcularea pensiei de vârstã.
Dar existã ºi cei care au ales
continuarea studiilor superioare
într-un domeniu pe care îl
considerã
complementar
activitãþii lor, din vocaþie
(chemare), conºtienþi fiind cã
rezultatele se vor vedea în timp,
nu imediat obþinerii diplomei.
Este adevãrat cã societatea
noastrã pune prea mult accent
pe concurenþã ºi succes. Totuºi,
începe în copilãrie, continuã pe
parcursul ºcolii ºi culmineazã
cu rivalitatea profesionalã.
Succesul este recompensat,
eºecul este sancþionat.
Ce înseamnã succes în ceea
ce priveºte rezultatele la
sesiunea de examene variazã,
dupã cum am spus, în funcþie
de motivaþie. Pentru unii
studenþi, procentul de rezolvare
de 50% în rezolvarea testului,
reprezintã un succes. Asta nu
înseamnã cã nota zece este
rezervatã doar geniilor (vãzuþi
de multe ori ca devianþi de la
normal). Procentul de rezolvare
de 100% a unui test este, de
fapt, pentru orice student
pasionat, confirmarea calitãþii
efortului depus în perioada de
pregãtire, confirmarea faptului
cã stãpâneºte materia de
examen.
Cred cã îl putem parafraza
pe Einstein succesul este: 1%
inspiraþie, 99% transpiraþie.

Succesul, pe lângã faptul cã
ne confirmã capacitatea noastrã
de a ne depãºi limitele prin
perfecþionare, acþioneazã
pentru mulþi ca factor de
responsabilizare. Rezultatele
bune aratã cã putem mai mult
ºi mai bine. Intensificã setea de
cunoaºtere, dar ºi dorinþa de a
dezvolta metode practice de
aplicare a acestei cunoaºteri
pentru folosul tuturor semenilor
noºtri.
Eºecul la un examen este,
de asemenea, perceput diferit.
Un procent de rezolvare a
testului de 20-40£ pentru unii
studenþi nu este un dezastru,
existã sesiunea de restanþe ºi
este prezentã în folclorul
studenþesc remarca n-ai
restanþã, n-ai prestanþã, (care
conþine, ce-i drept, un grad de
optimism). Sunt, totuºi,
studenþi pentru care chiar un
procent de rezolvare de 85-95%
este dureros resimþit. Dar
acestea sunt extremele.
Eºecul este cel mai greu de
gestionat. Sesiunea de examene
fiind un eveniment stresant
poate produce blocaje mentale
urmate de rezultate slabe. Dar,
de cele mai multe ori, cãderea
unui examen este rezultatul
unei pregãtiri insuficiente sau
a interesului scãzut pentru
disciplinele de studiu.
Dupã primirea rezultatelor,
care aratã un eºec la examene,
studenþii intrã în faza de
atribuire a eºecului  a cui este

vina? Existã situaþii ca:
proiectarea eºecului asupra
altcuiva (profesor foarte
exigent, test cu întrebãri
formulate ambiguu, context de
viaþã nefavorabil, familie ce nu
înþelege efortul depus). Existã
ºi cealaltã extremã: exagerarea
în proiectarea vinovãþiei cãtre
propria persoanã sunt un ratat,
nu pot sã fac nimic bine.
În ceea ce priveºte
consilierea eºecului, Lavinia
Condrea, psiholog la CMDT
Gral, precizeazã cã aceasta are
în
vedere
accentuarea
posibilitãþii de dezvoltare ºi de
transformare a lui într-o
provocare pentru acþiunile
noastre viitoare, nu perceperea
lui ca o ameninþare. În cazul
eºecului la examen este necesar
în primul rând controlul centrat
pe problemã. Existã ce-i drept
sesiunea de restanþe, dar este
indicatã o discuþie cu profesorul
pentru a stabili un program de
lucru ºi un alt unghi de abordare
a pregãtirii. Important este ºi
controlul centrat pe emoþie,
pentru a preveni ca emoþiile
negative sã ne compleºeascã.
Sunt utile strategiile de
distragere: activitãþi plãcute,
întãritoare, angajarea în
activitãþi sportive, o ieºire în
oraº cu prietenii, jocul cu copiii.
Cel mai bun sprijin îl oferã
prietenii ºi familia. Ei ne
pot susþine în aprecierea de
sine, iubindu-ne în pofida
problemelor noastre, ne pot

Plasma relativismului
furniza sfaturi, informaþii,
companie pentru a ne distrage
de la grijile noastre. Eºecul
este mai uºor de tolerat când
cauza stresului este împãrtãºitã
ºi de alþii. (Aflãm de la Rita ºi
Richard Atkinson, Introducere
în psihologie).
Ca studenþi ai USH, este
important sã ºtim cã beneficiem
de Centrul de Consiliere ºi
Orientare Didacticã.
Domeniile de activitate ale
acestui centru precum: Consiliere
psihologicã ºi dezvoltare
personalã, Consiliere pedagogicã
privind optimizarea învãþãrii, pot
fi de un real folos pentru
gestionarea succesului ºi a
eºecului în sesiunea de examene
a studenþilor USH. Grupurile de
suport, workshop-urile, serviciile
de informare ºi evaluare
constituie un sistem de sprijin
oferit de Universitatea noastrã.
Succes ºi/sau eºec. Aspecte
ale experienþei de viaþã pentru
toþi oamenii. În gestionarea
emoþiilor legate de acestea
rãmâne valabil: Omul este
mãsura tuturor lucrurilor, a
celor care existã, în ce fel
existã, a celor ce nu existã, în
ce fel nu existã (Pitagoras).
Noi gestionãm mãsura în
care rezultatele obþinute la
examene reprezintã un succes
sau un eºec, dar ºi în ce mãsurã
acestea ne ridicã sau ne coboarã.

Se discutã neîncetat ºi
sofistic pe relativitate. Cei ce
problematizeazã, la prima
vedere se izbesc straniu, dar ºi
profund, de forme ale
relativismului, criticând ºi
lovind în aceastã stare de
fapt. Ce-i de fãcut? Cei mai
mulþi uitã rapid de existenþa
lapidarã ºi cotidianã a omului
ºi creeazã proiecte de ieºire din
relativism.
Minciunã ºi demagogii se
ascund în ideologii, utopii ºi
formalisme. Sunt puþini oamenii
care tranºeazã chestiunea
relativismului, deºi ei trãiesc în
cotidianul pe care nimeni nu-l
cunoaºte, dar pare la fel de banal
ca al celorlalþi. Ideologia ºi
formalismul existenþial îºi
gãsesc melancolia, sau starea de
bine ab origine, un fel de mit
închis, camuflat, ce îºi gãseºte
plãcerea de a fi în rãspunsul
primit de-a gata. Însã, sub aceste
aspecte, relativismul îºi
descoperã faþa lui metafizicã,
faþa mereu prezentã, dar de cele
mai multe ori de nedescifrat.
Accesul nelimitat la sursa

metafizicã este stopat de
plãcerea ºi utilul formalismelor.
Structura
perversã
a
relativismului
creeazã
dependenþã de ideologii ºi
mulþumeºte nulitãþile cu
pãrerea metafizicã. Absurdul
ºi certitudinea se nasc din
relativism.
Absurdul
relativismului este în a fi formal,
iar certitudinea relativismului
este dependenþa de metafizic.
Cât de îngust este orizontul
metafizic, atât de larg ºi
consolator este relativismul.
Am învãþat sã gândim lapidar,
dar asta nu ne ajutã decât la a
ne mulþumi cu fleacuri ºi râsete.
Explorarea misterului ºi
întâlnirea cu el aruncã pe cei mai
mulþi la o teorie concretã a
relativismului sub specie
formalã. A tinde spre metafizic
presupune un relativism
existenþial, iar acesta este
problematic. Drama relativismului stã în liniºtea ºi
consolarea metafizicã a datului.
Dorinþa de cunoaºtere stopatã
aranjeazã tãrâmul relativismului, iar certitudinea

credinþei necultivatã prin
explorarea metafizicã inhibã
omul în existenþã. Aruncarea în
gol pe tãrâmul relativismului
creeazã dependenþã de
metafizic. Toþi oamenii suferã
de acest substrat, însã puþini se
zbat sã intre în orizontul
misterului. Sã nu avem
niciodatã certitudinea adevãrului atâta timp cât încercãm
sã-l impunem, dar putem
trãi certitudinea lui încredinþându-ne ºi propunându-l ca pe un dat, dar
niciodatã ca pe un tezaur gãsit
 cãci doar cel care cautã
gãseºte. Gravitatea stãrii de fapt
constã în absenþa conºtientizãrii
relativismului, adicã sã ne
întrebãm, fireºte, care sunt
parametrii lui, ce naºte el? De
cele mai multe ori nu suntem
nici mãcar relativi  ºi acesta
e rodul indiferenþei. Ne
mulþumim cu comodul, utilul ºi
plãcutul, uitând cã salvarea
noastrã constã în trãirea dramei
cu bucurie metafizicã. Deseori
evitãm atât drama relativismului, cât ºi bucuria
metafizicã. Ne plac palavrele, dar nu parabolele...

Absolutizarea formalismelor ne
creeazã dependenþã metafizicã,
dar ne rãpeºte puterea de a
explora misterul existenþei.
Bucuria certitudinii este cã nu
vom avea ºansa sã murim aºa,
clipa morþii ne va pune în faþa
misterului ºi vom încerca sã ne
motivãm disperaþi  va fi grav...
Starea de fapt nu poate fi
modificatã, este un dat, dar
poate fi înþeleasã ºi orientatã.
Relativismul este sursa ce se
naºte din starea de fapt. Lipsa
relativismului este efectul
indiferenþei ºi consumismului 
aflarea în treabã (Petre Þuþea)
 fãrã a face ceva concret.
Suntem relativi, iar acest
relativism ne dã certitudinea
metafizicã. Omul pune
întrebãri, dar nu crede în
rãspunsuri, apoi nu ºi le
mai pune. Existenþa este
mântuitoare doar lovind jocul
absurdului cu pumnalul
certitudinii .

Cristian BULAI

Masterand ID Iaºi
Facultatea de Filosofie,
ªtiinþe politice ºi Studii
culturale

Ecaterina, CIOARÃ

Studentã, anul III, ID
Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice

Poate vã intereseazã!

Eugen Barbu ar fi împlinit 85 de ani

Scriitorul Eugen Barbu s-a
nãscut la Bucureºti. Dupã
studii primare, secundare ºi
liceale în oraºul natal (19311943), s-a înscris la Facultatea
de Drept (1943), la care
renunþã pentru ªcoala de
Ofiþeri ºi Jandarmi (19431945), apoi, din 1945,
frecventeazã
cursurile
Facultãþii de Litere ºi Filosofie,

retrãgându-se dupã trei ani, în
1948.
A fost jucãtor de fotbal ºi
antrenor, tipograf ºi corector de
editurã. În publicisticã a
debutat cu un foileton în ziarul
Fapta, în 1941. S-a dovedit
a fi un foarte bun gazetar, a
publicat, în ziarele ºi revistele
vremii, de la o cronicã sportivã
la articole politice sau
polemice, de la reportaj la note
de cãlãtorie, cronicã literarã,
prozã. Între anii 1941-1945,
a colaborat la revistele
Epigrama, Gluma, Pãcalã
ºi Veselia, sub pseudonimele
Eugen Rabe ºi Eugen Baraba,
a frecventat ºi cenaclul
Sburãtorul(1946). A fost
redactor-ºef al revistei
Luceafãrul (1962-1968) ºi al
revistelor Sãptãmâna ºi

Sãptãmâna culturalã a
Capitalei (1970-1989), apoi
director al revistei România
Mare (1990-1993).
Scriitor prolific, Eugen
Barbu a abordat, în literaturã,
toate genurile ºi stilurile. Dupã
debutul ca nuvelist cu
Gloaba (1955), scrisã într-o
manierã realistã, s-a afirmat ca
romancier  Balonul e
rotund, Unsprezece. În
1957, a publicat romanul
Groapa, una dintre cele mai
bune creaþii ale sale, urmatã
de ªoseaua Nordului,
Facerea lumii, Principele,
Incognito(patru volume),
Sãptãmâna nebunilor,
Janus (apãrut postum,
1993). În 1972 a iniþiat seria
Caietelor Principelui (7 vol.

1972-1981). A continuat sã
scrie prozã scurtã, publicând
multe volume de nuvele,
versuri, eseuri, reportaje ºi
însemnãri de cãlãtorie, piese de
teatru, a alcãtuit o Istorie
polemicã ºi antologicã a
literaturii române de la origini
pânã în prezent, din care a
apãrut un prim volum, în 1975,
dedicat poeziei postbelice. a
semnat ºi multe scenarii pentru
filme de lungmetraj ºi seriale
pentru televiziune. A lãsat
traduceri valoroase, din opera
lui Dostoievski, W. Faulkner,
Thomas Mann º.a.
A fost membru al Uniunii
Scriitorilor din România,
membru al comunitãþii
Scriitorilor Europeni din Roma
ºi al Academiei de ªtiinþe

din New-York, membru
corespondent al Academiei
Române (ales la 1 martie
1974).
Distins
cu
Premiul
Ion Creangã al Academiei
Române (1969), Premiul
Uniunii Scriitorilor (1975),
este laureat al Premiului
internaþional Herder pentru
literaturã (1978).
A fost membru fondator al
Partidului România Mare (mai
1991) ºi prim-vicepreºedinte de
onoare al acestuia.
În scrutinul de la 27
septembrie 1992 a fost ales
deputat de Bucureºti din partea
PRM pentru legislatura 19921996.
S-a stins din viaþã la 7
septembrie 1992, la vârsta de
68 de ani.

Acum 445 de ani a murit Michelangelo Buonarotti
Michelangelo Buonarotti s-a nãscut la Capresse, lângã
Arezzo, în 1475, într-o familie de notabilitãþi florentine cu
pretenþii nobiliare.
Înclinaþiile sale pentru artã s-au manifestat de foarte
timpuriu. În 1488, a intrat ca ucenic în atelierul lui Ghirlandaio,
dar în anul urmãtor l-a pãrãsit pentru a lucra în Grãdina de la
San Marco sub conducerea bãtrânului sculptor Bertoldo. Viaþa
lui Michelangelo s-a împãrþit destul de regulat între Florenþa ºi
Roma, pictura alternând cu sculptura ºi, începând cu anul 1514,
ºi cu arhitectura.
Tânãrul artist a fost remarcat de Lorenzo Magnificul care
l-a adus în palatul sãu din Via Larga, locul unde a creat în
perioada 1490-1492. În aceastã perioadã a executat cele douã
basorelieruri: Madonna della Scala ºi Lupta centaurilor cu
lapiþii. Revine la casa tatãlui sãu ºi executã un Crucifix pe
lemn pentru stareþul de la Santo Spiro ºi prima sculpturã în
marmurã, Hercule.
Între 1494-1501 se aflã la Roma ºi sculpteazã un Bachus.
Realizeazã la comanda cardinalului Lagraulas, o Pieta pentru
bazilica Sfântului Petru. Capodopera atrage atenþia asupra lui.

În prima lui mare perioadã de creaþie (1501-1505), a sculptat
David ºi întreprinde marea frescã a Bãtãliei de la Cascina.
În 1508, papa i-a încredinþat o lucrare imensã: fresca bolþii
Capelei Sixtine pe care a realizat-o în cinci ani. În cea de a treia
etapã a creaþiei el a executat mormintele de la Sascristia Nouã
ºi în acelaºi timp vestibulul de la Biblioteca Laurenziana.
În 1534, s-a stabilit definitiv la Roma. El a realizat la peretele
de altar al Capelei Sixtine, pentru care a fost prevãzutã o
Judecatã de apoi al cãrei carton a fost executat în 1535. Fresca
a fost începutã în 1536 ºi terminatã în 1541.
ªi-a adus contribuþii importante ºi în domeniul arhitecturii:
a completat palatul Farnese (1546), a întreprins amenajarea
pieþei Capitoliului ºi terminarea Sfântului Petru. Michelangelo
a sculptat pentru el însuºi ultimele Pieta. Desenele sale cu
subiect religios: Crucifix, Bunavestire, Iisus alungându-i
pe negustorii din templu reprezentau o aluzie la purificarea
bisericii ºi vãdesc izolarea ºi pasiunea sa.
A murit la 18 februarie 1364. Rãmãºiþele sale au fost
transportate în tainã la Florenþa ºi depuse, la 14 martie, la Santa
Croce, unde se aflã ºi astãzi.

Linz

Vilnius

2009

Capitalele culturale europene în competiþia valorilor

Lansat încã din 1985
de cãtre Consiliul de Miniºtri
ai Culturii din Uniunea
Europeanã,
Programul
Capitala culturalã europeanã,
cu largi deschideri spre
universul cunoaºterii ºi de
apropiere a popoarelor
europene într-o zonã mirificã
atât de diversã, a devenit o
tradiþie. O tradiþie care se
constituie într-o generoasã
provocare.
Dupã ce în anul 2008 au
avut un asemenea statut oraºele
Liverpool (Marea Britanie) ºi
Stavanger (Norvegia), în anul
2009 vor juca rolul de capitale
culturale europene oraºul
austriac Linz ºi cel lituanian
Vilnius, cu ºansa de a oferi
vizitatorilor strãlucite repere ale
culturii proprii, intrând astfel în
competiþia valorilor culturale
europene. De altfel, oraºul
lituanian este al patrulea centru
dintr-o þarã recent intratã în
Uniunea Europeanã desemnat
capitalã europeanã, dupã Praga,
Cracovia ºi Sibiu.
Care sunt reperele de
valoare care au propulsat cele
douã oraºe în topul capitalelor
europene? Iatã doar câteva din
cele mai convingãtoare:
Linz-ul, aflat în nordul
Austriei, la graniþa cu Cehia a
impresionat întotdeauna prin
eleganþa arhitectonicã ºi prin

numãrul extraordinar de clãdiri,
castele ºi biserici, unele chiar
din secolele XVII-XVIII. De-a
lungul timpului, un numãr mare
de artiºti ºi nu numai au ales sã
locuiascã aici, ceea ce a conferit
oraºului faima unei metropole
cosmopolite. Printre asemenea
ilustre personalitãþi se aflã
renumitul astronom Johannes
Kepler ºi celebrul compozitor
Anton Brukner, Beethoven ºi
Mozart, care au fost atraºi,
inspiraþi de frumuseþile
oraºului.
Generos nu doar prin cele
220 de evenimente ce sunt
înscrise în programul austriac
intitulat Culturã pentru toþi ºi
de la toþi, ci ºi prin ambiþia de
a îmbina ospitalitatea cu arta,
ºtiinþa, muzica, cãlãtoria, cu
divertismentul, au debutat în
noaptea de 1 ianuarie prin
manifestãri grandioase 
muzicã electronicã, spectacol
de dans, sunet ºi lumini, piesa
Racheta simfonicã de
Orlando Gouch, spectacol de
muzicã ºi lumini interpretat de
500 de soliºti din Austria
Superioarã ºi de corul britanic
The Shout, vizitatorii putând
sã savureze ºi tradiþiile
gastronomice austriece, în
special delicioasele tarte. Cele
mai multe din manifestãrile
artistice cuprinse în program se
vor desfãºura la Linz

Brucknerhaus ºi la ARS
Electronica Center, incluzânduse ºi marile evenimente
culturale tradiþionale, cum este
remarcabilul Festival Bruckner,
care, dintotdeauna, are loc în
septembrie.
Vilnius este un oraºmozaic, cu strãzi pavate, cu
biserici ºi case de lemn, dar ºi
cu monºtrii din sticlã unde îºi
au sediile numeroase companii
multinaþionale.
Magia oraºului vine atât din
stilul sãu baroc, cum este
catedrala construitã în stil baroc
sau Biserica Sfânta Ana
ctitoritã în stil gotic, singura
care a rãmas intactã dintre cele
nouã porþi care protejau cetatea
în secolul XV. Cochetele
cafenele, elegantele sãli de
concert, expoziþiile fac din
Vilnius una din cele mai
frumoase capitale europene.
În
aceastã
calitate,
programul lituanian, desfãºurat
sub genericul Culturã în
direct, îºi propune sã atragã
participarea cât mai activã a
publicului la realizarea
acestuia. Fiind lansat în noaptea
de 1 ianuarie pe un imens
patinoar în aer liber, amenajat
în centrul oraºului Vilnius, care
a gãzduit evoluþia unor renumiþi
patinatori lituanieni  Margarita
Drobiazko ºi Pavilas Vanagas,
precum ºi a unor vedete ale

patinajului artistic internaþional,
programul a preconizat 900 de
evenimente culturale, 60 la sutã
având acces gratuit.
Un ciclu de concerte
dedicate violonistului evreu
Jascha Heifetz, nãscut la
Vilnius, ziua muzicii de
stradã, o mare expoziþie cu
lucrãrile pictorului Mikalojus
Konstantinas Ciurlionis, artist
naþional de la sfârºitul secolului
al XIX-lea ºi începutul celui
urmãtor, vor oferi publicului
repere ale valorii culturii
lituaniane în general, în special
ale oraºului cosmopolit Vilnius
 loc de întâlnire a culturilor
lituanianã, polonezã ºi iudaicã
, satisfacþii pe mãsurã.
Programul prevede manifestãri
care vor avea loc ºi în spaþii mai
puþin convenþionale, cum sunt
cele vizând cartierul rromilor,
unde va avea loc un mare
concert.
Dupã parcurgerea acestor
programe incitante ale
capitalelor culturale europene
din 2009, la sfârºitul anului,
ºtafetele vor fi preluate de alte
trei localitãþi  Essen
(Germania), Pecs (Ungaria) ºi
Istanbul (Turcia), desemnate a
deveni ceea ce se înþelege prin
acest statut de centre ale culturii
continentului.
A. D.
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Programele Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
TVRM Educaþional
LUNI  16 februarie 2009

06:00 Promo USH
06:10 Academica  Ateneul artelor (r)
07:00 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 Sub semnul muzelor.
Emisiune de Vasi Cãrãbuþ
09:20 Promo
09:30 Virtuþi ºi vicii  preluare TVRM Cultural
10:00 Românul, cetãþean european
 preluare TVRM Cultural
10:30 Film artistic: Cãlãtoriile lui Gulliver (SUA)
12:00 Cultura unei generaþii
 preluare TVRM Cultural
13:00 Jurnale în stil Caragiale (r)
13:28 Promo
13:30 Film documentar: Spaþiul, ultima frontierã
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Constantin
Dumitrache la dispoziþia dvs.
14:58 Promo
15:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
15:30 Sisteme de valori în crize
 preluare TVRM Cultural
17:00 Parodi Press  preluare TVRM Cultural
17:20 Promo
17:30 Dor de-acasã. Emisiune de Puiu Stoicescu (r)
19:28 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: Cinemania
22:30 Film serial: Destine furate  Filipine (ep. 61)
23:15 Comentariul zilei.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
04:00 Apel telefonic (r)
05:00 În cãutarea folk-ului pierdut (r)

MARÞI  17 februarie 2009

06:00 Promo USH
06:10 Cronica scepticului (r)
06:40 Întâlnire cu folclorul (r)
07:10 Promo
07:15 Comentariul zilei (r)
08:00 Haretiºtii (r)
08:30 Nimic fãrã lege  preluare TVRM Cultural
09:00 Gândeºti, deci exiºti
 preluare TVRM Cultural
09:28 Promo
09:30 Apel telefonic (r)
10:30 Film artistic: Stan ºi Bran în armatã
(SUA, 1939)
11:58 Promo
12:00 Doctor de inimã albastrã.
Emisiune de Dinu Maxer (r)
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 Film artistic: Fiul lui Monte Cristo
(SUA, 1940)
16:58 Promo

TVRM Cultural
LUNI  16 februarie 2009
06:00 Promo
06:30 Deutsche Welle (r)
07:00 Muzicã popularã (r)
07:30 Forum Spiru Haret (r)
08:00 Stele de mâine
08:25 Poeþi ºi poeme
08:30 Aplauze pentru haretiºti (r)
09:00 Clubul liceenilor (r)
10:00 ªtiinþã ºi spiritualitate (r)
11:00 Am venit cu drag la voi (r)
13:00 Academica: cãrþi ºi probleme (r)
14:00 Ecumenica (r)
15:00 Arta documentarului
16:00 Mioriþa
16:30 Mapamond cultural
17:00 Amfitrion Corina
18:00 Serial cultural de searã
19:00 Scena ca istorie
20:00 Comorile oraºului
20:30 Muzicã popularã
21:00 Cultura unei generaþii
22:00 Muzica anilor
22:27 Poeþi ºi poeme
22:30 Film artistic românesc
23:50 Promo

MARÞI  17 februarie 2009
06:00 Promo
06:30 Mapamond cultural
07:00 Muzicã popularã (r)
07:30 Capcana timpului
08:00 Stele de mâine
08:25 Poeþi ºi poeme
08:30 Serial cultural de searã (r)
09:30 Mioriþa (r)
10:00 Amfitrion Corina
11:00 Cultura unei generaþii
12:30 Gândeºti, deci exiºti (r)
13:00 Invitatul de la ora 13 - direct
14:00 Recital muzical
14:30 Lecturi din Caragiale
15:00 Arta documentarului
16:00 Mioriþa

17:00 Cum vã place? Emisiune de Violeta Screciu (r)
18:00 Spectacol de la Sala Radio.
Emisiune de Georgel Nucã
19:28 Promo
19:30 Ani de liceu. Emisiune de Mugur Popovici
20:00 Jurnale în stil Caragiale.
Emisiune de Viorel Popescu
20:30 Film documentar: Cinemania
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. 62)
23:15 Comentariul zilei.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret* (r)
04:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr.
Dorin Sarafoleanu la dispoziþia dvs (r)
05:00 Arta de a trãi (r)

MIERCURI  18 februarie 2009

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 Aplauze pentru haretiºti
 preluare TVRM Cultural
09:00 Comorile oraºului
 preluare TVRM Cultural
09:20 Promo
09:30 Apel telefonic (r)
10:30 Film artistic: Tarzan neînfricatul
(SUA, 1933)
12:00 Idei în dialog. Emisiune de Corneliu Toader (r)
13:28 Promo
13:30 Film documentar: Spaþiul, ultima frontierã
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 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
16:58 Promo
17:00 Lumea pe dos* (r)
17:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
18:00 Spectacol de la Sala Radio.
Emisiune de Georgel Nucã
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 Pãrinþi ºi copii.
Emisiune de Dan Mironescu
22:30 Film serial: Destine furate  Filipine (ep. 63)
23:15 Comentariul zilei.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret* (r)
04:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Florin Tudose
la dispoziþia dvs (r)
05:00 Agricultura ºi alimentaþia (r)

JOI  19 februarie 2009

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 La hanul morãriþei
 preluare TVRM Cultural
09:20 Promo
09:30 Clubul liceenilor  preluare TVRM Cultural
10:28 Promo
10:30 Film artistic: Mica prinþesã (SUA)
12:00 Teatru în fotoliul de acasã (r)
16:30 Mapamond cultural
17:00 Gândeºti, deci exiºti
17:30 România creºtinã (r)
18:00 Serial cultural de searã
19:00 Cultura sãnãtãþii
20:00 Nimic fãrã lege
20:30 Muzicã popularã
21:00 Ferestrele memoriei
22:00 Muzicã clasicã
22:27 Poeþi ºi poeme
22:31 Film artistic strãin (r)
23:30 Promo

MIERCURI  18 februarie 2009
06:00 Promo
06:30 Mapamond cultural
07:00 Muzicã popularã (r)
07:30 Muzicã clasicã (r)
08:00 Stele de mâine
08:25 Poeþi ºi poeme
08:30 Serial cultural de searã (r)
09:30 Mioriþa
10:00 Academica  ateneul artelor (r)
11:00 Filmul ºi istoria (r)
11:30 Aplauze pentru haretºti (r)
12:00 În cãutarea folkului pierdut (r)
13:00 Adevãratele stele
14:30 Comorile oraºului (r)
14:30 Lecturi din Caragiale
15:00 Arta documentarului
16:00 Mioriþa
16:30 Mapamond cultural
17:00 Amfitrion Corina
18:00 Serial cultural de searã
19:00 Profil spiritual
20:00 Un actor ºi rolurile sale
20:30 Muzicã popularã
21:00 Echipele Gusti
22:00 Virtuþi ºi vicii
22:27 Poeþi ºi poeme
22:35 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi

JOI  19 februarie 2009
06:00 Promo
06:30 Mapamond cultural
07:00 Muzicã popularã (r)
07:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
08:00 Stele de mâine
08:25 Poeþi ºi poeme
08:30 Serial cultural de searã

12:58 Promo
13:00 În cãutarea folk-ului pierdut (r)
13:30 Film documentar: Spaþiul, ultima frontierã
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Andrei Firicã
la dispoziþia dvs.
14:58 Promo
15:00 Întâlnire cu folclorul.
Emisiune de Theodora Popescu
15:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
17:20 Promo
17:30 Adevãratele stele (r)
19:20 Promo
19:30 Top sport. Emisiune de Cristina Matei
20:00 Istoria cu învãþãturã.
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. 64)
23:15 Comentariul zilei.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret* (r)
04:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr.
Alexandru Oproiu la dispoziþia dvs (r)
05:00 Mioriþa (r)
05:30 Cronica scepticului (r)
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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 Istoria cu învãþãturã (r)
11:58 Promo
12:00 Spectacol de la Sala Radio (r)
13:28 Promo
13:30 Film documentar: Spaþiul, ultima frontierã
14:00 Gazonul fierbinte.
Emisiune de Mugur Popovici
14:58 Promo
15:00 Din sãlile de concerte.
Emisiune de Mihai Darie
15:30 Ferestrele memoriei
 preluare TVRM Cultural
16:30 Film artistic: Focuri de armã în deºert (SUA)
17:58 Promo
18:00 Cu lãutari dupã mine
 preluare TVRM Cultural
19:00 Film documentar: Castelele din Boemia
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* (r)
04:00 Apel telefonic (r)
05:00 Profil spiritual (r)
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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 Exclusiv pentru premianþi.
Emisiune de Carmen Fulger
10:00 Film artistic: Utopia (SUA)
11:30 Film documentar: Spaþiul, ultima frontierã
09:30 Mioriþa
10:00 Amfitrion Corina (r)
11:00 Profil spiritual (r)
12:00 Cafe concert
12:30 Echipele Gusti
13:30 Deutsche Welle
14:00 Parodi press (r)
14.30 Sisteme de valori în crizã (r)
16:00 Mioriþa
16:30 Mapamond cultural
17:00 La hanul morãriþei
18:00 Serial cultural de searã
19:00 Casã dulce româneascã
20:00 Românul, cetãþean european
20.30 Muzicã popularã
21:00 Istorie ºi istorii
22:28 Poeþi ºi poeme
23:00 România creºtinã
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06:00 Promo
06:30 Mapamond cultural
07:00 Muzicã popularã (r)
07:30 Cafeneaua literarã (r)
08:00 Stele de mâine
08:25 Poeþi ºi poeme
08:30 Serial cultural de searã (r)
09:30 Mioriþa (r)
10:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
11:30 Casa noastrã
12:00 Exclusiv pentru premianþi (r)
13:00 Ferestrele memoriei (r)
14:00 Teleenciclopedia valorilor româneºti
15:00 Teatru (r)
16:00 Casã dulce româneascã (r)
17:00 Scena ca istorie
18:00 Ghici cine vine la Silvia
19:00 Oameni care au fost, oameni care sunt
20:00 Universul cuvintelor
20:30 Muzicã popularã
21:00 Ateneul artelor
22:00 Muzicã clasicã
22:28 Poeþi ºi poeme
22:30 Filmul ºi istoria
23:00 Aplauze pentru haretiºti
23:00 Aplauze pentru haretiºti
23:30 Promo
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06:00 Promo
06:30 Cafe concert

11:58 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 Ardeleanu
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 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
18:30 Arta de a trãi.
Emisiune de Mihaela Coveºanu
19:30 Am venit cu drag la voi.
Emisiune de Georgel Nucã
21:30 Lumea pe dos. Emisiune de divertisment
cultural politic. Realizator Viorel Popescu
22:30 Film artistic românesc: O scrisoare
pierdutã (I) (1953). Regia Sicã Alexandrescu.
Comedie de moravuri electorale cu acþiunea
plasatã la sfârºitul secolului XIX într-un oraº
de provincie din Vechiul Regat.
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)
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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 Film artistic: Gung Ho (China)
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 Teatrul în fotoliul de acasã.
Emisiune de Viorel Popescu
16:00 În cãutarea folk-ului pierdut.
Emisiune de Maria Gheorghiu
17:00 Instituþiile statului.
Emisiune de George Nicolau
17:30 Dor de-acasã. Emisiune de divertisment.
Realizator Puiu Stoicescu
19:30 Doctor de inimã albastrã.
Emisiune de Dinu Maxer
20:30 Societatea Naþionalã Spiru Haret.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
21:00 Contrapunct.
Emisiune de George Marinescu
22:00 Întâlnire cu folclorul.
Emisiune de Theodora Popescu
22:30 Film artistic: Legendele dinastiei Han 
Incendiu la Palat (China)
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)

RADIO ROMÂNIA DE MÂINE  STUDENT FM
LUNI  VINERI

SÂMBÃTÃ  DUMINICÃ
07.00-08.00
NIGHT FEVER

07.00-10.00
BUNÃ DIMINEAÞA USH!
Realizator: George Bonea

08.00-12.00
MATINAL DE WEEK-END
Realizator: Ionuþ Tardel

10.00-13.00
TACHE ªI FACE
Realizator: Robert Tache

12.00-13.00
Sâmbãtã  CU CASA-ÎNCHISÃ
Realizator: Anca Dumitrescu
Duminicã  FAIRPLAY
Realizator: Mugur Popovici

13.00-16.00
DUPÃ-AMIAZÃ CU GIANI
Realizator: Giani Marinache
Marþi  INVITATUL DE LA ORA 13
Realizator: Sorin Lupaºcu
Miercuri  APEL TELEFONIC
Realizator: George Nicolau
16.00-19.00
FRESH NEWS
Realizatori: Otilia Zamfir
ºi Alina Toma

17.00-18.00
Sâmbãtã  BUCUREªTI AFTER HOUR
Realizator Sergiu Panaitescu ºi Alex Crãciun
Duminicã  ÎN CÃUTAREA MICULUI PARIS
Realizator: Alina Toma
18.00-19.00
Sâmbãtã  TOP RRM INTERNAÞIONAL
Realizator: Monica Alexandrescu
ºi Alina Jumuga
Duminicã  TOP RRM ROMÂNESC
Realizator: Simona Duþescu

19.00-22.00
ULTIMA EDIÞIE
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00
ORA H  ORA HARETIªTILOR

19.00-20.00
Sâmbãtã  BUSSINES HOUR
Realizator: Cristiana Tudor
Duminicã  COCKTAIL TURISTIC

23.00-24.00
CAFE NOCTURN
Realizator: Luminiþa Bondrea

20.00-21.00
Sâmbãtã  PRINTRE RÂNDURI
Realizator: Otilia Zamfir
Duminicã  OMUL DIN SPATELE
PERSONALITÃÞII
Realizator: Maria Ilie

00.00-01.00
Luni  BUSSINES HOUR
Marþi  BUCUREªTI AFTER HOUR
Miercuri  OMUL DIN SPATELE
PERSONALITÃÞII
Joi  ÎN CÃUTAREA MICULUI PARIS
Vineri  COCKTAIL TURISTIC
01.00-02.00
Luni  TOP RRM INTERNAÞIONAL
Marþi  CÂNTEC DULCE ROMÂNESC
Miercuri  TOP RRM ROMÂNESC
Joi  Vineri  NIGHT FEVER
02.00-07.00
Luni  Vineri  NIGHT FEVER

13.00-17.00
SIESTA DE WEEK-END
Realizator: Ionuþ Tardel

21.00-22.00
Sâmbãtã  ORA PE BUNE
Realizator: Ionuþ Tardel
Duminicã  80 REMEMBER
Realizator: Robert Tache
22.00-23.00
CAFE NOCTURN
23.00-24.00
NIGHT FEVER

Prima manifestare în cadrul FESTIVALULUI ARTEI ROMÂNEªTI (F.A.R.)

Concursul Naþional al Micilor Artiºti
MINI MISS ºi MINI MISTER ROMÂNIA 2009

*În emisiunea Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret, sunt prezentate Consultaþii pentru
sesiunea de examene. Emisiunea este realizatã
în cadrul Departamentului Învãþãmânt.
07:00 Deutsche Welle
07:30 Muzicã clasicã (r)
08:00 Stele de mâine
08:25 Poeþi ºi poeme
08:30 Lecturi din Caragiale
09:00 Opera comicã pentru copii
10:00 Universul cuvintelor
10:30 Aplauze pentru haretiºti
11:00 La hanul morãriþei
12:00 Teatru
13:00 Invitatul de la ora (r)
14:00 Nimic fãrã lege (r)
14:30 Casa noastrã
15:00 Istorie ºi istorii
16:30 Cafeneaua literarã
16:30 Mapamond cultural
17:00 Exclusiv pentru premianþi
18:00 Cultura corpului
19:00 Cu lãutarii dupã mine
20:00 Clubul liceenilor
20:30 Muzicã popularã
21:00 Film artistic românesc
22:28 Poeþi ºi poeme
22:30 Academica  Cãrþi ºi probleme

Bianca Andreea Catana din Botosai, Ionut Khaled din Bucuresti,
Evelyn Iulia Dicu din Rimnicu Vilcea, cistigatorii de anul trecut,
au format un juriu special.
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06:00 Cu lãutarii dupã mine (r)
07:00 ªtiinþã ºi spiritualitate
08:00 Stele de mâine
08:25 Poeþi ºi poeme
08:30 Ecumenica
08:30 Recital muzical
09:00 Ecumenica
10:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte
10:30 Un actor ºi rolurile sale
11:00 Cafe concert
11:30 Românul, cetãþean european (r)
12:00 Ghici cine vine la Silvia
13:00 Virtuþi ºi vicii
13:30 Adevãratele stele
15:00 Societatea Naþionalã Spiru Haret
15:30 Sisteme de valori în crizã
17:00 În cãutarea folkului pierdut
18:00 Teleenciclopedia valorilor
19:00 Am venit cu drag la voi
21:00 Film artistic strãin
22:28 Poeþi ºi poeme
22:30 Capcana timpului
23:00 Cafe concert
23:30 Promo
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Spiru Haret  158 de ani de la naºtere

UN IZVOR DE APÃ VIE

Personalitatea cea mai
reformatoare a începutului de
secol XX este Spiru Haret. S-a
nãscut la 15 februarie 1851, la
Iaºi. Studiile ºi le-a fãcut la
Dorohoi, Iaºi ºi Bucureºti. În
1862 intrã ca bursier (era copil
sãrac dar foarte dotat pentru
studiu) la liceul Sf. Sava. În
decembrie 1870, deºi student în
anul II la fizico-matematicã,
obþine prin concurs catedra de
matematicã la Seminarul
central. Dupã un an a renunþat
la catedrã ºi ºi-a continuat
studiile la Universitate. Îºi ia
licenþa în 1874, la 23 de ani. Se
înscrie la concursul de bursã
instituit de Titu Maiorescu;
reuºeºte ºi pleacã pentru doi ani
la Paris. În 1874 îºi ia licenþa
în matematicã, iar în august,

anul urmãtor, în fizicã. Doi ani
mai târziu îºi ia doctoratul tot
la Paris, cu teza Despre
invariabilitatea marilor axe ale
orbitelor planetare, ducând
mai departe ºi corectând
cercetãrile lui Laplace, Loius de
Lagrange ºi Denis Poisson
asupra varietãþii axelor
orbitelor planetare. Haret pune
în evidenþã termenii seculari
puri ºi pentru gradul al
treilea, ceea ce înfãþiºa într-o
altã luminã stabilitatea
sistemului planetar. Eruditul
matematician ºi astronom Jules
Henri Poincaré observã: În
1878 Spiru Haret a dovedit
existenþa termenilor seculari de
gradul III ºi acest rezultat a
provocat o mare uimire. În
1885, teza de doctorat al lui

Un nume românesc
pe harta Lunii
Poate puþini sunt cei care
cunosc contribuþiile remarcabile
ale marelui savant Spiru Haret
la dezvoltarea astronomiei. Sã
intrãm în acest univers ºtiinþific
ºi sã rememorãm ... laborioasele
lui preocupãri. Vã amintiþi? În
anul 1959 s-a obþinut prima
fotografie din spaþiul cosmic
care ilustra alþi munþi ºi alte vãi,
total necunoscute pânã atunci,
din cealaltã faþã, de cele ce
puteau fi vãzute de mii de ani,
ºi prima grijã a oamenilor de
ºtiinþã a fost identificarea
fiecãrui detaliu descoperit.
Întreaga comunitate ºtiinþificã
internaþionalã a fost atunci
solicitatã pentru a propune
numele celor mai prestigioase
personalitãþi din lume, demne de
a fi înscrise pe harta Lunii.
Printre cele câteva acceptate, de
Uniunea Astronomicã Internaþionalã a fost ºi unul al unui
român: Spiru Haret (1851-1912),
membru activ al Academiei
Române din 1892. Ilustrul sãu
nume a fost conferit unui crater
selenar (de coordonate 1760V,
-590S).
Marele om de culturã Spiru
Haret a avut un rol fundamental
în organizarea ºi modernizarea
învãþãmântului
primar,
secundar ºi superior românesc,
chiar ºi în studiul matematic al
vieþii sociale, mãrturie stând
celebra sa lucrare Mecanica
socialã  elaboratã în anul
1910. Pasiunea pentru ºtiinþã
este confirmatã, printre altele,
de cele douã manuale pe care
le publicã încã de pe bãncile
liceului, unul de algebrã, altul
de trigonometrie  Elemente
de trigonometrie, care a fost
manual de liceu timp de mai
bine de o jumãtate de veac.
În urma unui concurs
deschis de Titu Maiorescu, Spiru
Haret primeºte un stipendiu de
3000 lei anual pentru a studia
ºtiinþele matematice teoretice la
cea mai renumitã Universitate a
vremii care era Sorbona, urmând
cursurile de mecanicã cereascã.
De fapt, apetitul pentru
astronomie s-a deschis încã din
clasa a III-a de liceu, când citeºte
un articol despre Lunã. Nu avea
cum sã ºtie cã tocmai acesta va

fi astrul pe care va fi dãltuit
pentru totdeauna numele sãu.
În anul 1875, Haret obþine,
la Paris, licenþa în matematicã, în
1876 o alta, în fizicã, pentru ca
la 18 ianuarie 1878 sã prezinte
teza de doctorat intitulatã
Asupra invariabilitãþii axelor
mari ale orbitelor planetare,
care a fost publicatã în Tomul
XVIII
al
Memoriilor
Observatorului din Paris. Spiru
Haret demonstreazã cã orbitele
descrise de planete nu mai sunt
atât de stabile pe cât se credea, ci
suferã o oarecare variaþie în timp
(variaþii seculare). Cercetãrile lui
Haret au fost continuate de Henri
Poincaré (1854-1912), care a
apreciat chiar descoperirea fãcutã
de acesta ca o mare uimire.
Poate ºi de aceea cercetãrile lui
Haret au fost reluate mult mai
târziu de J. Meffroy (1955), pe
baza noilor teorii ºi tehnici de
calcul.
Haret a mai publicat câteva
articole de astronomie: despre
acceleraþia secularã a Lunii
(1880), despre pata roºie de pe
Jupiter ºi meteorul luminos de
la 30 noiembrie 1912.
Considerat primul astronom
teoretician român din veacul al
XIX-lea, în 1878 se întoarce în
þarã fiind numit profesor de
mecanicã
raþionalã
la
Universitatea din Bucureºti pânã
în 1910, când se retrage la pensie,
cedând locul lui Dimitrie
Pompeiu (1873-1954).
Ministrul Spiru Haret a avut
onoarea de a purta numele de
fondator al Observatorului de
Astronomie din Bucureºti,
semnând decretul publicat în
Monitorul Oficial nr. 10, prin care
profesorul Nicolae Coculescu era
numit, la 1 aprilie 1908, directorul
acestei instituþii.
Dupã aproape un secol de
existenþã, numele ilustrului
Spiru Haret s-a înscris de mult,
definitiv pe harta cerului, ca o
recunoaºtere
eternã
a
contribuþiilor sale inegalabile la
cunoaºterea universului.

Maria Adela
DAVIDESCU

Haret e republicatã în Analele
Observatorului Astronomic din
Paris. Din nou, de Poincaré, în
1889. Facultatea de ºtiinþe din
Paris trimite o adresã
Ministerului Cultelor ºi
Instrucþiunii Publice felicitând
România, þara care a produs ºi
posedã asemenea talente.
Târziu, în 1976, cu prilejul
împlinirii a 125 de ani de la
naºterea lui Spiru Haret, un
crater de pe harta Lunii, pe
coordonatele: latitudine 59 de
grade sud ºi longitudine 176
grade vest, în partea lunarã
invizibilã, a primit numele lui
Haret. Era primul român care
anunþa valoarea, confirmatã
mai apoi, a ºcolii româneºti de
matematicã. Spiru Haret putea
sã rãmânã în Franþa profesor
universitar. A preferat însã
Facultatea de ªtiinþe din
Bucureºti, unde devine profesor
încã din 1878, în urma unui
strãlucit concurs (din 1882
profesor de geometrie analiticã
la ªcoala de Poduri ºi ªosele).
Profeseazã pânã în 1910, când
se pensioneazã, ba ºi dupã
aceea, pânã la moarte, þinând
prelegeri de popularizare la
Universitatea popularã. În 1910
publicã Mecanica socialã, la
Paris ºi Bucureºti, utilizând,
pentru prima oarã, matematica
în explicarea ºi înþelegerea
fenomenelor sociale. Dar
marile realizãri ale lui Haret nu

sunt totuºi în ºtiinþã. El ºi-a
pãrãsit aproape creaþia de
specialitate, care ar fi putut fi
atât de bogatã, dupã atât de
remarcabile începuturi, pentru
a se pune la dispoziþia
evoluþiei mediului social cãruia
îi aparþinea.
Tot geniul sãu creator aici
se remarcã. Încã din 1879,
Ministerul
Cultelor
ºi
Instrucþiunii începe sã-l
solicite. Inspecteazã ºcoli ºi
face rapoarte, prezideazã
comisii de examinare, este
membru în altele. În 1882, e
numit membru în Consiliul
Permanent de Instrucþiune. În
1883, P.S. Aurelian îl numeºte
inspector al ºcolilor. Îl cunoaºte
bine pe D.A. Sturza, mai ales
de la Academia Românã, al
cãrei membru corespondent
ajunge Haret din 1879.
În 1885, D.A. Sturza,
ajungând ministru la Culte ºi
Instrucþiune Publicã, îl cheamã
pe Haret ca secretar general al
ministrului (Haret tocmai
publicase, cu câteva luni
înainte, un Raport asupra stãrii
ºcolilor, foarte documentat cu
un mare curaj în susþinerea
opiniilor). Cu Haret lângã el,
Sturza încearcã reorganizarea
învãþãmântului, dupã ce, mai
înainte, pe acelaºi teren,
eºuaserã P.P. Carp, Titu
Maiorescu ºi V.A. Urechia. Nici
Sturza nu e mai norocos, dar

proiectul lui era foarte bine
studiat ºi documentat (va fi un
izvor pentru reformele lui Take
Ionescu ºi Petru Poni). De pe
urma colaborãrii de acum,
Sturza va rãmâne cu un mare
respect pentru capacitatea lui
Spiru Haret, si, ulterior, dupã ce
ajunge lider al PNL, va pãstra
pentru el o caldã preþuire.
Gheorghe Adamencu îºi aduce
aminte cã în vremea marilor
economii din 1901-1904, cu
ocazia unor sporuri bugetare
propuse de Haret, i-a spus:
Pentru Haret trebuie sã facem
tot ce putem. ªi-a tãiat de la
ministerul de unde era titular ca
sã îndeplineascã cererea lui
Haret. Cu D.A. Sturza în
fruntea guvernului, Spiru Haret
va fi de trei ori ministru al
Instrucþiunii Publice, între 31
martie 1897  11 aprilie 1899,
14 februarie 1901  22
decembrie 1904 ºi 12 martie
1907  29 decembrie 1910,
perioadã în care a reorganizat
întregul învãþãmânt românesc.
Ministru atâta timp, Haret a
avut posibilitatea pe care alþi
miniºtri ai Instrucþiunii de mai
înainte sau dupã el, n-au avut-o
(nici V. Conta, nici T.
Maiorescu sau D.A. Sturza,
Take Ionescu, P. Poni, C.
Mârzescu, S. Mehedinþi, P.P.
Negulescu, I. Popovici )
aceea de a-ºi pune legile în
aplicare, exemplu, rar în

România, al unei opere de mare
continuitate. El s-a devotat cu
totul ºcolii ºi a avut marea
înþelepciune de a ºti sã se facã
tolerat de morala epocii pentru
a-ºi trece realizãrile. A fost în
adevãr apostol, dar fãrã sã se
facã vreodatã caz de apostolatul
sãu, un apostolat ce fãcea
impresia cã se ignora  cum
bine remarca Vasile Bãncilã.
Mare în simplitatea felului sãu
de a fi, Haret, în situaþia în care
a ajuns, graþie însuºirilor sale,
a ºtiut sã-ºi gãseascã
colaboratori admirabili ºi sã fie
necontenit înconjurat de
încrederea lor. În guvern era
stimat ºi preþuit de toþi colegii.
Nu refuzã niciodatã un serviciu
(totdeauna când se fãceau
bugete, ºtiinþa lui de
matematicã era o binefacere
pentru guvernele liberale).
Modest în pretenþiile sale, la
guvern sau în afara lui rãmânea
acelaºi om. Amintirile legate de
Haret sunt emoþionante. Prin
opera sa, dar ºi prin felul sãu
de a fi, Spiru Haret a creat în
opera un adevãrat curent,
haretismul. Esenþa lui a constat
în introducerea factorului
cultural ºi economic în masa
poporului român, adicã la sate,
servindu-se pentru aceasta în
primul rând, de învãþãtori.
Metodele folosite de Haret nu
sunt extraordinare. Sunt luate
din arsenalul vremii. Dar a ºtiut

sã le promoveze cu mare
consecvenþã
ºi
înaltã
cunoaºtere a firii omeneºti. Iatã,
de pildã, spre deosebire de
oamenii politici ai vremii,
aproape de toþi, Spiru Haret are
o extraordinar de bogatã
corespondenþã, deopotrivã
trimisã ºi primitã. Pentru cã el,
ca nimeni altul a avut ideea ºi
mai mult decât atât, a avut
îndemnul inimii  sã rãspundã
fiecãrui învãþãtor (ºi nu numai
învãþãtorilor) care i se adresa
direct. ªi rãspundea cu
domnule învãþãtor ºi
rãspundea cu al dumitale
devotat. E lesne de înþeles ce
simþea învãþãtorul cãruia i se
adresa astfel. Îi dãdea impresia
clarã cã e un om util societãþii.
Aveau acest sentiment ºi cei
care nu-i scriau, dar ºtiau ca-i
pot scrie, cã e cineva din lumea
înaltã de acolo, de la Bucureºti,
care se intereseazã ºi de ei, de
munca lor. Cu felul sãu de a fi,
Spiru Haret a dat demnitatea, de
care avea nevoie, profesiei de
învãþãtor, într-o vreme în care
profesorul era bãnuit a fi
instigator. El a transformat
învãþãtorul în educator, pe unii
chiar în apostoli. Haret e o
dovadã de ce poate sã facã un
om când se acordã cu vremea sa,
când ºtie totuºi sã se distanþeze
de ea prin ideal ºi când are
instituþia ºi instinctul metodei
adevãrate (V. Bãncilã).

În pleiada de personalitãþi luminate ale istoriei naþionale, care rãmân peste timp modele vii de acþiune ºi îndemn constructiv la acþiune în
fiecare nouã epocã, un loc aparte revine lui Spiru Haret.
Originalitatea ºi valoarea contribuþiei sale la afirmarea spiritualã ºi materialã a României moderne îºi au izvorul în dãruirea patrioticã
pentru întemeierea ºcolii naþionale, în militantismul inspirat al unor miºcãri energice de ridicare economicã ºi culturalã a populaþiei. Meritele
sale ca reformator social în condiþiile româneºti ºi europene ale secolului al XIX-lea rãmân peste timp un tezaur de învãþãminte. Esenþa ºi
perenitatea acestora constau în considerarea cetãþeanului ca pivot sau agent al vieþii sociale, beneficiar al îmbunãtãþirii existenþei ºi
acþiunii oamenilor în contextul unui necesar echilibru social al forþelor generative ale civilizaþiei, pe care o considera ca împlinindu-se prin
creºterea coordonatelor sociale ale fiecãrui individ, ale grupurilor sociale.
Aceastã tezã exprimã, în esenþã, concepþia sociologicã originalã a haretismului, acea miºcare socialã de amploare naþionalã iniþiatã ºi
promovatã de Spiru C. Haret, ctitor al ºcolii moderne româneºti, creator al unei teorii de mecanicã socialã, matematicianul ºi sociologul care
a întrevãzut ºi întemeiat aplicarea creatoare a matematicii la studiul fenomenelor ºi proceselor sociale.

Prof. univ. dr. Aurelian Gh. BONDREA
(Din lucrarea NEOHARETISM LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI,
Societatea Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã )

Un om mare
Cei douãzeci de ani care au
aºternut asupra trecutului un
imens giulgiu de uitare,
reîmplinesc astãzi din frânturile
evenimentelor desfãºurate în
sufletele celor ce nu ºtiu
sã-ngroape, imaginea reprezentativã a unui adevãrat om: Spiru
Haret.
Legat strâns de epoca sa,
acest creator de multiple rosturi,
de o integritate sobrã ºi de o
puternicã viziune a realitãþii, a
lãsat cea mai grandioasã
realizare pe care un om de
idealuri o putea visa.
Spiru Haret ca profesor sau
ca ministru s-a manifestat în
limitele dictate de marea sa
inteligenþã ºi de bogatele resurse
de bunã înþelegere pe care
simþul sãu practic, fericit asociat
de o hotãrâre ºi un activism
neobiºnuit i le punea la dispoziþie cu spontanã sagacitate.
Militant modest, dar
neobosit pentru o cauzã pe care
o realiza cu un fanatism apostolic luminat în orice clipã prin
puterea raþiunii sale de
matematician clarvãzãtor, Spiru

Haret rãmâne figura de erou
carlylian care a trãit pentru a
deschide orizonturi ºi pentru a
construi o mecanicã, regeneratã
mereu prin forþe proprii ºi
adãpatã de la focarul de luminã
al ºcoalei.
N-a fost om cu o mai
profundã cuprindere de iubire
pentru poporul acesta, n-a fost
minte care sã pãtrundã în geniul
de rasã al þãranului, n-a fost
inimã care sã se deschidã mai
larg ºi sã batã cu mai multã
violenþã pentru înstatornicirea
binelui ºi însãdirea progresului
prin variate cãi ca Spiru Haret.
El este acela care a ridicat
ºi a înstatornicit instrucþia
poporului pe o temelie sigurã
pregãtitoare de atâtea energii, el
a înãlþat viaþa þãrãneascã spre o
credinþã a economiei ºi
sârguinþei, el a deschis prin
fecunda sa inteligenþã atâtea
fericite soluþii marilor probleme
ce au frãmântat începutul
secolului nostru.
De la ºcoalã la bisericã cei
doi factori ai integritãþii etnice,
la cooperativã ºi educaþie

economicã ruralã, Spiru Haret a
transfuzat în toate creaþiunile
sale o nesfârºitã voinþã creatoare
ºi un admirabil elan.
Fiinþa sa întreagã de
luptãtor în slujba unei credinþe
s-a încãlzit la scânteia unui
ideal de regenerare, de
reînstatornicire a vechii
vigurozitãþi româneºti pe un
plan de superioarã afirmare.
Cãlãuzit ºi de visul de aur
al generaþiei sale, a luptat pentru
unitatea spiritualã a tuturor
românilor, dând viaþã acelei
puternice reviste panromâneºti
Semãnãtorul.
Spiru Haret a murit luptând
cu scutul credinþei ºi încrederii
în mânã.
Numele sãu reînvie o epocã
a cãrui mare înfãptuitor a fost.
Dar mai presus de orice prin
comemorarea lui un neam
întreg, conºtient de valoarea
operei sale îi ridicã un monument mai dur decât bronzul, prin
pietatea cu care învãluie
amintirea creaþiunilor lui.

Dan SMÂNTÂNESCU

Statuia lui
Spiru Haret
este executatã
de Ion Jalea
din marmurã
de Carrara. A
fost dezvelitã
în 1935.

Pentru a da învãþãtorilor o
pregãtire mai adecvatã, Haret
reorganizeazã ºcolile normale.
Introduce în cadrul lor lucrãrile
practice, agricole (învãþãtorul
sã fie sãtean el însuºi ºi prin
urmare sã pãstreze iubirea
pãmântului ºi deprinderea de a-l
lucra). În 1903, ridicã numãrul
anilor de studiu de la 5 la 6 ani,
ceea ce a rãmas dupã sine o
schimbare importantã a
programelor, în aºa fel încât sã
împlineascã un deziderat:
învãþãmânt practic pentru
viaþã, potrivit nevoilor noastre
social-economice, precum ºi
aspiraþiilor noastre naþionale.
Pentru nevoia de informare a
învãþãtorilor,
creeazã
Biblioteca pedagogicã în cadrul
cãreia tipãreºte, prin Casa
ªcoalelor mai ales, traduceri
din literatura pedagogicã.
Examenul de capacitate este
reorganizat, înlãturându-se
probele pur teoretice, care
constatau doar calitatea brutã
de cunoºtinþe pe care le poseda
candidatul. În locul lor s-au
introdus probe practice. Haret
a fãcut tot ceea ce era posibil
pentru a da învãþãmântului
normal direcþia cea mai
potrivitã acelui timp, nevoilor
naþionale, economice ºi sociale
româneºti: Negreºit nu s-a
spus ultimul cuvânt în materie
de organizare a învãþãmântului
normal. Mai avem multe de
fãcut, de adaptat, de schimbat.
Totuºi, ºcolile normale sunt din
mândriile, din podoabele cele
mai strãlucitoare cu care mã
fãlesc  declara ministrul.
El este cel care a înfiinþat
grãdiniþele de copii în
România,
cea
dintâi
deschizându-ºi porþile la 1
decembrie 1897. Pânã în 1909
erau 168, din care 13 erau
urbane (la 2 iunie 1909 a fost
promulgatã ºi Legea pentru
ºcoalele de copii mici

Haretismul în actualitate
Gheorghe Dumitraºcu (n.
1938, la Rm. Vâlcea) este unul
dintre cei mai aplicaþi ºi mai
riguroºi cercetãtori vâlceni ai
istoriei locale, privitã ca o parte
importantã ºi indispensabilã din
marea istorie a þãrii. Cãrþile ºi
studiile sale au abordat de fiecare
datã teme nu doar incitante ºi, cel
mai adesea, inedite, dar ºi de
mare actualitate. Aºa este ºi cu
ultima sa apariþie editorialã
Haretismul în actualitate,
reprezentatã de primele douã
volume (din patru) dedicate
uriaºei
personalitãþi
a
profesorului Spiru Haret,
reformatorul învãþãmântului
românesc modern de la cumpãna
secolelor XIX ºi XX. Cele douã
masive lucrãri  Spiru Haret,
apostol al conºtiinþei naþionale
ºi Haretismul în cultura
româneascã (Judeþul Vâlcea) 
vin sã arate cum s-au materializat
ideile haretiene în dezvoltarea
ºcolilor vâlcene, care a fost rolul
învãþãtorilor vâlceni, îndeosebi
de la sate, în ridicarea nivelului
educaþional ºi cultural al
þãranilor, în crearea unor instituþii

social-economice care sã sprijine
modernizarea vieþii rurale.
Gh. Dumitraºcu a insistat în
primele capitole ale volumului
întâi (Spiru Haret, apostol al
conºtiinþei naþionale) pe
conturarea profilului biografic,
ºtiinþific ºi moral al ilustrului
ctitor al învãþãmântului
românesc modern. Titlurile
acestora sunt edificatoare: O
biografie de excepþie, Un
mare pedagog al ºcolii
româneºti, Apostolii satelor:
îndemn ºi preþuire, Spiru
Haret  omul. În alcãtuirea
acestor pagini, autorul s-a
folosit în general de date ºi
informaþii edite, culese din
lucrãrile mai multor biografi
cunoscuþi (Gh. Adamescu,
Aurelian Gh. Bondrea,
Constantin
Dinu,
Ion
Simionescu), citaþi scrupulos la
sfârºitul cãrþii, cãci scopul sãu
nu a fost sã aducã date noi în
acest domeniu, ci sã reliefeze
importanþa covârºitoare a lui
Spiru Haret ºi a reformelor sale
în istoria ºcolii ºi culturii
româneºti.

Pentru întregirea imaginii lui
Spiru Haret, sunt reproduse
mãrturiile mai multor slujitori ai
ºcolii, precum C.S. Popescu,
profesor în Ploieºti, Eliodor
Constantinescu,
profesor
secundar la Rm. Vâlcea, Teodor
Bãlãºel, preot ºi folclorist din
comuna ªtefãneºti-Vâlcea, N.N.
Sãveanu ºi D. Constantinescu,
fost inspector ºcolar în Ministerul
Instrucþiunii Publice, revizor
ºcolar la Vâlcea. Din toate aceste
evocãri se degajã personalitatea
deosebitã a celui care, profitând
de prietenia unor oameni politici,
a ºtiut sã-ºi promoveze ideile
legate de reforma educaþionalã a
poporului, sã dea greutate muncii
de apostolat a învãþãtorilor, care,
alãturi de preoþi, vor deveni
luminãtorii satelor, contribuind
la ridicarea nivelului cultural ºi
economic al þãranilor.
Al doilea volum al
tetralogiei, dedicat Haretismului
în cultura româneascã (Judeþul
Vâlcea), este o provocare la
adresa învãþãmântului de astãzi,
rãtãcit printre miniºtri incapabili
ºi reforme incoerente. Într-un
prim argument, intitulat
Haretismul  operã de
pedagogie culturalã, autorul
încearcã sã defineascã haretismul
ºi miºcarea haretianã, ca sistem
integrat de educaþie ºi culturã,
actualitatea sa pentru societatea
româneascã de astãzi.
În cele aproape 600 de
pagini sunt adunate zeci ºi zeci
de exemple concrete (cu
aplicaþie la ºcolile ºi satele
vâlcene) despre eficacitatea
programului naþional de
educaþie susþinut de Spiru Haret

în mod energic ºi materializate
pânã în cel mai mic cãtun al þãrii.
Oamenii ºcolii erau cointeresaþi
în mod direct sã nu
precupeþeascã niciun efort
pentru a da viaþã ideilor
haretiene, pentru cã ministrul ºi
mentorul lor a avut grijã sã le
creascã
prestigiul
în
comunitãþile în care activau, le-a
creat condiþii materiale propice
atât pentru viaþa lor ºi a
familiilor lor, cât ºi pentru
desfãºurarea
activitãþilor
didactice. A înfiinþat Casa
ªcolilor, prin care a editat
literatura pedagogicã necesarã,
apoi Casa de credit, economicã
ºi ajutor pentru corpul didactic,
a oferit subvenþii ºi premii
pentru cercurile culturale ºi
ºcolile de adulþi, a susþinut
implicarea învãþãtorilor în
activitatea bãncilor populare ºi
a tovãrãºiilor sãteºti, în
organizarea de ºezãtori ºi serbãri
ºcolare, biblioteci, cantine
ºcolare, grãdini de legume
model, case de sfat ºi citire, jurii
de împãciuire, echipe de teatru,
coruri ºcolare ºi bisericeºti, obºti
þãrãneºti de arendare ºi
cumpãrare de moºii etc.
Istoric de modã clasicã,
Gh. Dumitraºcu nu se
hazardeazã în eseisticã sterilã,
fãrã consistenþã documentarã,
ci întreprinde minuþioase
investigaþii în fondurile
Direcþiei Judeþene a Arhivelor
Naþionale Vâlcea, dar ºi ale
Arhivelor Naþionale din
Bucureºti, care aduc la luminã,
pentru prima datã, informaþii ºi
date deosebit de preþioase
asupra subiectului abordat.
Interpretarea metodicã ºi abilã

a acestor date inedite,
coroboratã cu analiza atentã a
studiilor (puþine) publicate de
alþi cercetãtori, dã imaginea
globalã a ceea ce a însemnat
miºcarea haretianã în spaþiul
vâlcean. Sunt evidenþiate
eforturile ºi abnegaþia cu care
discipolii lui Spiru Haret din
judeþ s-au angajat sã depãºeascã
greutãþile ºi lipsurile unui
învãþãmânt
local
încã
rudimentar dotat, lupta lor
pentru îmbunãtãþirea situaþiei
materiale ºi spirituale a
þãranilor. Sunt amintite ºi
câteva nume de animatori
culturali, precum preotul
Teodor Bãlãºel, învãþãtorii
Gheorghe Fira ºi Ion N.
Popescu de la ªtefãneºti,
Constantin Popian de la
Costeºti-Bistriþa, Ion Popescu
de la Zãtreni, Ion Godeanu de
la Nisipi, Constantin Daniilescu
de la Scundu, Gheorghe Bobei
de la Bãrbãteºti ºi alþii.
În
toatã
perioada
ministeriatului lui Spiru Haret,
o contribuþie esenþialã la
mobilizarea dascãlilor vâlceni
pentru înfãptuirea ideilor ºi a
reformelor preconizate de acesta
l-a avut profesorul ºi revizorul
Dumitru Constantinescu, ajuns
la un moment dat inspector
ºcolar general. El a fost ºi unul
dintre susþinãtorii Societãþii
Culturale a Judeþului Vâlcea,
înfiinþatã în 1898, ca ºi al
Muzeului Râmnicului, inaugurat anul urmãtor.
Capitolele despre bãncile
populare ºi despre înfiinþarea
tovãrãºiilor ºi obºtilor sãteºti,
dincolo de ineditul lor ca temã
de cercetare, reconstituie

Ion BULEI

Atunci când veacul se nãºtea,
p. 82-96

SPIRU HARET
În dezvoltarea învãþãmântului nostru, Spiru Haret ca
ministru a avut un rol care zi cu zi iese tot mai bine în relief.
Figura lui e mereu actualã, fiindcã organizaþia datã de el
ºcoalei a avut repercusiuni asupra a tot ce s-a înfãptuit de la
el încoace.
Un mare ministru de Instrucþie nu se mulþumeºte numai
sã organizeze. Un mare ministru în afarã de credincios servitor
al ºcoalei, este ºi un spirit politic capabil sã-ºi integreze
înfãptuirile de moment într-o concepþie care mai târziu numai
va deveni vãditã pentru toatã lumea. Un astfel de mare
ministru a fost Spiru Haret.
În miºcãrile de trezire a conºtiinþei publice ºi de îndreptare
a minþii asupra realitãþilor naþionale, la sfârºitul veacului al
XIX-lea ºi începutul veacului nostru, Spiru Haret apare ca
organizator al învãþãmântului naþional pentru popor.
Înfãptuirile lui pentru cultura poporului a luminat mintea
þãranului care din ce în ce cu mai multã demnitate ºi-a cerut
drepturile într-o þarã în care el e factorul cel mai puternic.
Toate realizãrile politice din vremea noastrã n-ar fi ajuns la
rezultat, dacã ºcoala poporului organizatã de Haret nu ºi-ar fi
adus binefãcãtoarele ei roade.
Având o concepþie largã despre ceea ce este o adevãratã
civilizaþie naþionalã, Spiru Haret ºi-a îndreptat spiritul sãu
organizator ºi asupra ºcoalelor practice, cum sunt cele
profesionale ºi de agriculturã. Credincios aceleiaºi concepþii
a cãutat sã ridice ºi starea materialã a þãranului prin
organizarea cooperaþiei ºi bãncilor populare.
Mintea clarvãzãtoare a lui Haret ºi-a dat întipãrirea asupra
întregului nostru învãþãmânt de la cel superior pânã la cel
primar. ªcoala aºa cum a organizat-o el a fost factorul de
cãpetenie în pregãtirea sufleteascã a generaþiilor care aveau
sã înfãptuiascã unitatea naþionalã.
Iatã de ce cu pietate i se pomeneºte astãzi numele, iar
faptul ridicãrii unei statui lui Haret în Capitala României Unite
este o dovadã mai mult cã ºtim sã respectãm pe oamenii mari
prin a cãrora minte ºi faptã suntem azi o þarã cu important rol
în Rãsãritul Europei.

TINERIMEA ROMÂNÃ

Apostol al conºtiinþei naþionale

Recent, au apãrut la Rm. Valcea primele douã volume
dintr-o tetralogie intitulatã Haretismul în acþiune, redactate
de un istoric vâlcean, Gheorghe Dumitraºcu. Lucrãrile sunt
absolut remarcabile, atât ca informaþie ºi documentare
ºtiinþificã, dar ºi sub aspectul importanþei subiectului. A
evoca meritele lui Spiru Haret într-un moment de oarece
derutã a învãþãmântului românesc, de lipsa unor modele
viabile de urmat de generaþia tânãrã, este nu numai un semn
de curaj intelectual, dar ºi o provocare, un îndemn la
regãsirea valorilor naþionale autentice.

(grãdiniþele de copii). Tot Haret
creeazã ºi Comisia istoricã a
României, la 20 februarie 1910.
Ea urma sã publice ediþii de
cronici, de documente interne,
de cronici strãine în legãturã cu
þãrile strãine în legãtura cu
þãrile române, vechi documente literare. Ministerul o
înzestreazã cu 25.000 lei anual.
E vorba, declara el, sã se facã
o lucrare de ºtiinþã, care costã
mai
nimic,
pe
lângã
însemnãtatea ei, dar care
trebuia sã se facã numaidecât,
pentru cã istoria þãrii noastre sã
nu se mai clãdeascã pe lucruri
de fantezie, ci pe documente
sigure ºi neîndoioase. Curios,
doar proiectul de lege iniþial,
aprobat
de
Adunarea
Deputaþilor la 2 martie 1909, e
respins de Senat la 23 martie
1909, fãrã sã fi luat cineva
cuvântul! Spiru Haret nu
dezarmeazã ºi, folosind suma
de 25.000 lei, înfiinþeazã
comisia
prin
decizie
ministerialã la 23 mai 1909,
numind ca membru pe I.
Bogdan, D. Onciul, I. Bianu, C.
Giurescu. D. Russo. Primul era
preºedinte, iar Al. Lepedatu
secretar. În ianuarie 1910,
ministrul revine cu proiectul de
lege ºi de data aceasta trece.
Istoriografia românã s-a ales
astfel cu o instituþie extrem de
folositoare, care a funcþionat
pânã în 1938, editând Buletinul
Comisiunii Istorice a României.
Constantin Brâncuºi, care l-a
cunoscut personal pe Spiru
Haret, fiind solicitat sã facã o
machetã pentru statuia acestuia,
a prezentat o simplã fântânã.
Pentru el aºa fusese Haret, un
izvor de apã vie. Aºa a fost,
într-adevãr, pentru naþia lui: un
izvor dãtãtor de viaþã.

începuturile vieþii economicosociale din mediul rural la
români, ca prim pas de sincronizare cu cea din Occident. Cu
toate imperfecþiunile ºi
neajunsurile demersurilor
bravilor învãþãtori, uneori chiar
reticenþele autoritãþilor locale, se
simte un puls nou, de viaþã
modernã, de societate în
primenire.
Din paginile celor douã
prime volume ale lucrãrii lui
Gh. Dumitraºcu (apãrute la
Editura Fântâna lui Manole, din
Rm. Vâlcea, în 2008), chiar
dacã raportate adesea strict la

realitãþile fecunde ale judeþului
Vâlcea,
se
contureazã
construcþia monumentalã a
sistemului haretian de culturã ºi
învãþãmânt, aºa cum a fost el
proiectat la scarã naþionalã.
Sutele de fotografii ºi
documente în facsimil reproduse
în carte, ca ºi tabelele ºi listele
cu bibliotecile rurale sau
cercurile culturale, cu cantinele
ºcolare sau bãncile populare
sãteºti înfiinþate în perioada
ministeriatului lui Spiru Haret,
sau sub influenþa ideilor
acestuia, conferã anvergura unei
lucrãri ºtiinþifice cum rar s-a
efectuat nu doar în Vâlcea, ci ºi
în þarã. Pãcat cã autorul nu a
alcãtuit ºi un Indice de nume,
care ar fi înlesnit cãutarea rapidã
ºi la obiect a diverselor
informaþii.
Haretismul în actualitate
este o operã amplã, de excepþie,
care-ºi va afla întregirea în
ultimele douã volume anunþate:
Haretismul
în
ºcoala
româneascã (Judeþul Vâlcea)
ºi Personalitãþi ale generaþiei
haretiene în Vâlcea, pe care le
aºteptãm cu mare interes.
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