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GLOBALIZAREA  SFÂRªIT AL DIVERSITÃÞII
ÎN EVOLUÞIA SOCIETÃÞILOR CONTEMPORANE ?
Prof. univ. dr. ªtefan COSTEA
Pe parcursul celei de-a doua
jumãtãþi a secolului trecut, în
dezbaterile teoretice, din ºtiinþele
economice ºi sociale, s-au succedat
cel puþin trei schimbãri subtile, în
modul de conceptualizare a lumii
largi ºi de inserare a ei, atât în
învãþãmânt, cât ºi în cercetarea
ºtiinþificã.
În acest context, în anii 70-80,
datoritã instabilitãþii spaþiului
economic internaþional, în prim
planul reflecþiei teoretice a apãrut o
temã nouã: incertitudinea în evoluþia
mondialã, generatã de forþe
necunoscute provenind din þãrile în
curs de dezvoltare, reprezentând un
gigant în curs de trezire.
Anii 90 înregistreazã o treaptã
ºi subtilã disoluþie a acestei teme,
fiind înlocuitã de o nouã imagine a
lumii, o lume internaþionalã, o

erã globalã, în care corporaþiile
economice reprezintã învingãtorii
în marele conflict al sistemelor
modernitãþii secolului XX.
La sfârºitul decadei se contureazã un nou portret al lumii
afacerilor internaþionale, apare o
nouã ºi favoritã bazã ideologicã a
dezbaterilor: tema globalizãrii,

 superioritatea unei viziuni
mondialiste, în care, spaþiile
economice, sociale ºi umane
trebuie domesticite, potrivit logicii modelului pieþelor capitaliste
occidentale, aflate în expansiune.
Prin definiþie, o asemenea
viziune globalizantã nu poate þine
seama de realitãþile ºi practicile
locale, de schimbãrile ce intervin în
istoria localã, ea echivalând cu
sfârºitul istoriei ºi cãutarea ei în
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care reprezintã o nouã modalitate de
a discuta despre lume în ansamblul
sãu ca despre:  un spaþiu în care
istoria realã se volatilizeazã;
 fiinþele umane sunt tratate ca
subiecte ale unei raþionalitãþi
economice minimaliste;  diversitatea naturalã, umanã ºi socialã
este pusã sub semnul întrebãrii;

globalizare, cu sfârºitul teoretic al
diversitãþii ca o caracteristicã
ireductibilã a umanitãþii.
Pe acest traiect de evoluþie,
astãzi, s-a ajuns sã se considere cã
globalizarea este un proces
inevitabil, care va afecta popoarele,
naþiunile, statele naþionale în acelaºi
mod ºi în aceeaºi mãsurã.

O dezvoltare validã a acestor
poziþii ºi puncte de vedere trebuie
sã porneascã de la înþelegerea
faptului cã globalizarea este un
fenomen extrem de complex ºi mai
profund decât apare la suprafaþã.
Aºa se explicã faptul cã în prezent
nu existã o denumire universal
acceptatã a globalizãrii.
Unii o considerã ca o acþiune
la distanþã, în sensul cã acþiunile
agenþilor sociali locali pot sã aibã
(ºi au) consecinþe semnificative
asupra altora aflaþi la mare distanþã
de primii. Alþii o definesc drept
o comprimare a spaþiului ºi
timpului, generatã de faptul cã
actualele mijloace ultramoderne de
comunicaþie electronicã fac posibilã
depãºirea vechilor constrângeri de
distanþe ºi timp, cu impact dramatic
asupra interacþiunilor umane ºi a
organizãrii vieþii sociale a oamenilor.
(Continuare în pag. 3)
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Managementul ºi cultura calitãþii
învãþãmântului universitar
Prof. univ. dr. Delia Silvia OLARU
Decanul Facultãþii de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale
Învãþãmântul superior este cel
care formeazã specialiºtii ce vor
conduce într-un viitor apropiat
societatea ºi economia româneascã
integratã în Uniunea Europeanã.
Realizarea unei conduite orientate
spre calitate constituie o constrângere
majorã în procesul de integrare
europeanã a României,fiind în
acelaºi timp elementul vital pentru
atingerea unei economii prospere
(M. Juran).
O importanþã majorã o are în
aceastã privinþã componenta
educaþionalã, nu numai sub aspectul
calitãþii prestaþiei,ci în însãºi
integrarea nevoii de calitate în
cultura naþionalã. Mentalitatea
individului trebuie sã asimileze
convingerea cã nu poate sã existe
bunãstare fãrã o muncã responsabilã
ºi de calitate.
Plecând de la aceastã misiune,
devine evident cã întreaga activitate
a universitãþii trebuie orientatã spre
creºterea competitivitãþii instituþiei
atât la nivel naþional, cât ºi pe plan
internaþional, prin: calitatea ofertei
ºi a rezultatelor activitãþii, un
management performant, o politicã
financiarã adecvatã utilizãrii

raþionale a resurselor ºi de atragere
de noi resurse, întãrirea dimensiunii
internaþionale a activitãþii, încurajarea unei atitudini responsabile
a întregului personal.
În afarã de orientarea spre
performanþã ºi creºterea competitivitãþii, care sunt cerinþe generice,
necesitatea introducerii managementului calitãþii în învãþãmântul
universitar este determinatã ºi de
cerinþe concrete ºi imediate, cum sunt:
 cerinþa societãþii privind
folosirea eficientã ºi transparentã a
resurselor publice ºi extrabugetare
alocate învãþãmântului superior;
 crearea ºi dezvoltarea unei
culturi a calitãþii în universitate, atât
în privinþa propriului personal, cât
ºi în rândurile studenþilor;
 asigurarea pregãtirii performante a absolvenþilor pentru a
rãspunde exigenþelor economiei de
piaþã actuale ºi de perspectivã din
România;
 alinierea la standardele ºi
practica instituþiilor de învãþãmânt
superior europene în domeniul
managementului calitãþii, condiþie
pentru întãrirea dimensiunii
internaþionale a universitãþii;

 creºterea încrederii societãþii
româneºti cã vor fi satisfãcute
necesitãþile ºi aºteptãrile ei explicite
ºi implicite privind prestaþia
instituþiilor de învãþãmânt superior;
 creºterea încrederii comunitãþii internaþionale în capacitatea
învãþãmântului superior românesc
de a presta o activitate performantã;
 identificarea verigilor deficitare ºi prevenirea neconformitãþilor
ce pot apãrea în prestaþia universitarã;
 eficientizarea activitãþilor în
toate domeniile fundamentale de
competenþã, de organizare ºi
funcþionare
specifice
unei
universitãþi;
 îmbunãtãþirea continuã a calitãþii prestaþiei universitare.
Managementul calitãþii învãþãmântului superior, ca noþiune
specialã, a fost introdus în România
de cãtre Ministerul Educaþiei în
2003.
Existã douã variante, larg
cunoscute, de abordare a MCT:
abordarea americanã, vãzut ca un
control orizontal îndeplinit de
specialiºti, ºi abordarea japonezã,
care are o dimensiune verticalã ºi
implicã tot personalul. Prin consens
internaþional, stabilit prin standardul
ISO8402, MCT este abordarea
managerialã a unei organizaþii
centratã pe calitate, bazatã pe
participarea tuturor membrilor sãi.

Scopul sãu este asigurarea
succesului pe termen lung prin
satisfacerea cerinþelor clientului ºi
obþinerea de avantaje pentru toþi
membrii organizaþiei, ca ºi pentru
societate în general.
ISO8402 precizeazã cã, în cazul
MCT, conceptul de calitate se referã
la îndeplinirea tuturor obiectivelor
manageriale, nu numai a obiectivelor
de calitate. MCT adaugã la conceptul
de management al calitãþii o strategie
de management global pe termen
lung, ca ºi ideea contribuþiei
întregului personal în beneficiul
organizaþiei, în beneficiul personal,
al clienþilor, al societãþii ca întreg .
În managementul companiilor
au fost stabilite cinci subsisteme,
numite puncte cheie în controlul
calitãþii. Acestea sunt: Q1 = sisteme
furnizor; Q2 = intrãri (cerinþe
privind calitatea, cantitatea, costurile, termenele); Q3 = procesele
de transformare; Q4 = ieºiri (verificarea produsului); Q5 = sisteme
beneficiar.
În acelaºi mod putem distinge
subsisteme cheie în controlul
calitãþii, chiar ºi pentru managementul universitar total (global)
(MUT), specificând aspectele
calitative, ºi cantitative (financiare).
(Continuare în pag. 4)

Spaþiul european al învãþãmântului superior
ºi dezvoltarea durabilã
Asistent univ. drd. Elena PANÃ
Iniþiativa creãrii unui spaþiu
european al învãþãmântului superior, ca modalitate de promovare
a mobilitãþii ºi a posibilitãþii
ocupãrii unui loc de muncã de cãtre
cetãþenii europeni ºi de dezvoltare
a continentului european în
general, a aparþinut unui numãr de
patru miniºtri ai învãþãmântului (din
Franþa, Germania, Italia, Marea
Britanie) ºi a fost consemnatã în
Declaraþia de la Sorbona din
25 mai 1998, intitulatã Declaraþie
Comunã privind Armonizarea

Prof.univ.dr. Ioan GÂF-DEAC,
prorector, director al Departamentului ID ºi FR
Prof.univ.dr. Marinicã DOBRIN,
director adjunct al Departamentului ID ºi FR
Sesiunea de examene de iarnã din
acest an universitar reprezintã, în mod
firesc, tendinþa de creºtere calitativã
a activitãþii de studiu, având în vedere
laturile complexe noi atinse de
cunoaºtere, în complexitatea sa, în
societatea contemporanã.
În cadrul Universitãþii Spiru
Haret, corpul profesoral împreunã
cu studenþii de la toate formele de
învãþãmânt au dovedit în faza
premergãtoare începerii sesiunii de
examene responsabilitate profesionalã ºi angajament pentru a

rãspunde cu rezultate pozitive
provocãrilor educaþionale contemporane în strânsã legãturã cu
cerinþele profesionale noi impuse de
mediul productiv-economic aflat în
crizã pe plan global.
De aceea, societatea româneascã
ºi, deopotrivã, societatea din spaþiul
european aºteaptã ieºirea în arena
profesionalã a absolvenþilor de
învãþãmânt superior care sã facã faþã
practic demontãrii ºi eliminãrii
obstacolelor cu care se confruntã
colectivitatea naþionalã, europeanã ºi

globalã, în context financiar,
respectiv productiv-economic.
Cei peste un sfert de milion de
studenþi aparþinând Universitãþii
Spiru Haret reprezintã o armatã
intelectualã angrenatã în câmpul
cãutãrii
ºtiinþifice
pentru
perfecþionare, pentru împlinire
profesionalã.
Senatul Universitãþii a pregãtit
din timp cadrul metodic ºi
metodologic de derulare a sesiunii
de examene de iarnã.
In mod firesc, facultãþile,
consiliile profesionale, catedrele au
defalcat pe coordonate de eficienþã
acþiunile ºi pregãtirile infrastructurale
care sã asigure þinuta ºtiinþificã cea
mai înaltã pentru derularea
examinãrii-evaluãrii.

În acest context, Editura
Fundaþiei România de Mâine ºi cele
douã unitãþi tipografice ultramoderne
au asigurat fluxul necesar de
manuale pentru cele peste 400 de
discipline de studiu aferente
facultãþilor/specializãrilor, cãrþile
fiind transportate ºi distribuite în
librãriile din Bucureºti ºi la sediile
celor 47 de Centre Teritoriale ID din
reþeaua naþionalã.
Postul de televiziune TVRM
educaþional a asigurat zilnic
programe corespunzãtoare echilibrate de transmitere a lecþiilor a
sintezelor, respectiv a dezbaterilor
ºi aplicaþiilor exemplificative
pentru disciplinele la care se susþin
examene în sesiunea de iarnã.

produc la scarã globalã, de aceea
acest model nu mai este utilizabil în
asigurarea unei dezvoltãri cu resurse
limitate (sãrace, epuizabile), chiar
dacã sunt substituite prin dezvoltãri
tehnologice ºi constrângeri în
alocarea ºi consumul lor, în raport
cu cererea omului modern. În acest
fel s-a ajuns la ecologie ºi la
economia ecologicã, ce presupune o
altã atitudine în raport cu mediul
natural, trecând de la conceptul
consumatorist (în care bunãstarea
depinde de consum), la cel prin care
bunãstarea depinde de relaþia dintre
oameni ºi mediul lor natural.
(Continuare în pag. 3)

I. L. Caragiale meloman?

ANGAJAMENT EFICIENT PENTRU REZULTATE POZITIVE
 SESIUNEA DE IARNÃ A STUDENÞILOR DE LA ID ªI FR 

Arhitecturii Sistemului European
de Învãþãmânt Superior, armonizarea referindu-se nu la conþinut,
curriculã sau metode de predare, ci
la sistemul de calificãri acordate de
învãþãmântul superior european.
Documentul menþioneazã necesitatea ca învãþãmântul superior
european sã-ºi pãstreze sau sã-ºi
recapete competitivitatea pe pieþele
mondiale ale producerii ºi diseminãrii de cunoºtinþe, unde existã
o concurenþã acerbã, în special din
partea Statelor Unite.

Discuþiile preliminare au
evidenþiat mãsurile luate deja în
acest scop de Marea Britanie, care
exportã din ce în ce mai mult
învãþãmânt superior, de Germania,
care face eforturi sã creascã
compatibilitatea sistemului sãu de
învãþãmânt superior cu alte sisteme
din lume, ºi Franþa, care a anunþat
crearea unei noi agenþii naþionale
pentru atragerea la studii universitare
cu platã, în Franþa, a unor candidaþi
din alte zone ale lumii decât Europa
ºi zona francofonã.
Modelul economic specific
dezvoltãrii societãþii industriale nu
are în vedere dezechilibrele care se

Conf. univ. dr. Luiza MARINESCU
Facultatea de Limba ºi Literatura Românã

Barbu Delavrancea a visat
mereu ca fiica lui sã devinã o mare
pianistã, încã de când copila avea
numai doi ani. Lui Caragiale,
Delavrancea i se confesa adesea
lãudându-ºi fiica, pe Cella
Delavrancea, pentru reuºitele ei
artistice. Ion Luca Caragiale a
însoþit-o mereu la Paris pentru a
participa la lecþiile Cellei cu
Duvernoy, pentru a asculta
concertele faimoase de pe marile
scene ale Europei. Ca aproape toþi
muzicienii români din veacul
al XIX-lea, Cella Delavrancea (n.
2 decembrie 1887, Bucureºti) ºi-a
fãcut studiile întâi la Conservatorul
Naþional din Paris, susþinând
concerte în turneele pe care le-a fãcut
în Germania ºi apoi în alte þãri
europene. Aºa se ºi explicã de ce
Caragiale o admira atât de mult pe
(Continuare în pag. 3) aceastã tânãrã talentatã ºi extrem de
muncitoare, pe cea care, pe parcursul

a ºapte decenii, va influenþa foarte
mult gustul publicului din þara sa prin
spiritul just în privinþa selecþiei
valorilor ºi prin farmecul cuvintelor
sale, care dãdeau perspectiva
fenomenului artistic.
Felul în care suna vocea ironicã
a autorului Scrisorii pierdute este
descris de muziciana Cella
Delavrancea, fiica lui Barbu
Delavrancea, cu o rafinatã ºi
cultivatã percepþie senzorialã , ce
moºtenise de la pãrintele sãu
capacitatea de a se exprima cu
ajutorul cuvântului bine rostit.
Aceastã pãrere despre Caragiale ºi-o
va menþine pianista ºi la vârsta de
80 de ani: Caragiale  scria ea 
modula în ironie ca o chitarã piºcatã
pe coarde de bas, ºi puncta fraza cu
un râs scurt, tãios, colorat ca ºi
glasul, într-o culoare  aº spune 
castanie. Din însemnãrile Cellei
Delavrancea ºtim astãzi cã prietenul

de o viaþã al tatãlui sãu, Caragiale,
a trecut în imperiul eternitãþii la
Berlin, în timp ce ea studia la pian
într-o camerã alãturatã. Pe atunci
Cella Delavrancea avea 25 de ani.
Ascultând muzicã de Chopin,
Caragiale se schimonosea spunând
cã nu-i place. Ca ºi Ion Heliade
Rãdulescu, Alexandru Odobescu
sau Barbu Delavrancea, lui
Caragiale îi plãcea foarte mult sã
asculte Beethoven ºi Brahms. Din
acest punct de vedere, gusturile sale
muzicale explicã afinitãþile elective
care existau între el ºi apropiaþii sãi,
toþi aceºtia având gusturi clasice.
În 1887, Caragiale se înscrisese
în Asociaþia Prietenii lui Richard
Wagner, filiala bucureºteanã a
Centrului münchenez WagnerVerein, al cãrui preºedinte era
dirijorul ºi compozitorul Eduard
Wachmann.
Este posibil ca I. L. Caragiale
sã fi avut ocazia sã îl asculte pentru
prima datã pe George Enescu cu
prilejul concertelor pe care le
organiza la Sinaia, la castelul Peleº,

locul în care regina poetã, Carmen
Sylva, obiºnuia sã-i adune pe
majoritatea artiºtilor autohtoni. În
septembrie 1888, Caragiale se
ocupase de reprezentaþiile teatrale
de la Sinaia, organizate în cinstea
Principelui de Walles, viitorul rege
Eduard al VII-lea.
Oricum însã, în 1909 la 29
decembrie, când ziarul Minerva, 1,
nr. 374, la pagina 1 anunþa cã la
Atheneu se organiza primul Festival
Enescu, iar lucrãrile erau executate
de orchestra simfonicã dirijatã chiar
de cãtre compozitor, Caragiale nu
mai era în þarã. Cel care semna
articolul folosea un pseudonim:
Barbu Lãutarul. Cam în aceeaºi
perioadã, sau poate cu un an mai
devreme, Clara Haskil (n. 7 ianuarie
1895 la Bucureºti  m. 7 decembrie
1960 la Bruxelles) dãdea concerte
la Atheneul român, în oraºul în care
Ion Luca Caragiale locuise,
fascinându-i pe ascultãtori cu
interpretarea muzicii lui Mozart.
(Continuare în pag. 5)

Puncte de vedere

COORDONATE ALE PIEÞEI MUNCII ÎN ROMÂNIA
La concluzii asemãnãtoare se
Potrivit acestei metodologii,
ajunge ºi dacã analiza fenomenului evoluþia numãrului de ºomeri,
se face luând în calcul numãrul de a ratei ºomajului ºi structura
ºomeri ºi rata ºomajului definiþi acestora pe sexe ºi medii se
ºomajul a cunoscut o atenuare potrivit Metodologiei Biroului prezintã astfel:
sensibilã (în anul1996 rata ºomajului Internaþional al Muncii (BIM).
se redusese la 6,6%), pentru ca dupã
Numãrul de ºomeri BIM ºi rata ºomajului BIM
anul 1997 sã creascã din nou (cel mai
în perioada 2001-2006
înalt nivel al ºomajului fiind
înregistrat în anul 1999, când rata
acestuia se situa la 11,8%), cu
intensitãþi diferite pe ramuri ale
economiei naþionale ºi pe regiuni de
dezvoltare.
Dupã anul 2000, numãrul
ºomerilor ºi, implicit, rata ºomajului
s-a diminuat de la an la an, aºa cum
rezultã din tabelul urmãtor.

Prof.univ.dr. Gheorghe PISTOL
Decanul Facultãþii de Finanþe ºi Bãnci

Bucureºti 550

Reflecþii la dezvoltarea urbanisticã a Bucureºtiului
Conf.univ.dr.arh. Adrian MAHU
Facultatea de Arhitecturã

La 20 septembrie 2009 se
împlinesc 550 ani de la prima
atestare documentarã a Bucureºtiului,
bun prilej de reflecþii, dar ºi de
analizã obiectivã a dezvoltãrii sale
urbanistice.
A scrie despre Bucureºti este o
încercare temerarã! Cum sã prezinþi
sufletul oraºului care în cinci veacuri
ºi jumãtate s-a transformat dintr-un
sat mai mare în târg multicolor cu
influenþe turceºti ºi greceºti, iar la
sfârºitul secolului al XIX-lea în
oraºul eclectic ºi cosmopolit,
denumit de mulþi Micul Paris sau
Parisul Balcanilor? Adesea de un
pitoresc inocent, în care spiritul
balcanic a convieþuit cu o dorinþã

nestãvilitã de occidentalizare,
Bucureºtiul a vrut de multe ori sã se
compare cu marile metropole ale
lumii ºi uneori chiar a reuºit.
Dezvoltându-se când lent, când
frenetic, mereu interesant ºi policrom
a fost mai mereu tipul de oraº al cãrui
freamãt nu te lasã indiferent...
Pentru cei de azi poate sã însemne
furnicarul de oameni care dimineþile
invadeazã staþiile de metrou,
zgomotul strãzilor sufocate de sutele
de mii de maºini care se târãsc în
convoaie lungi asemeni unor gigantici
miriapozi leneºi, pâcla ce pluteºte ca
un sfumatto peste oraºul de câmpie
ars de soarele verii ºi zgâlþâit de
vânturile reci ale iernii, spaþiile verzi

care se împuþineazã de la o zi la alta ,
Dâmboviþa ce pare cã se strecoarã tot
mai sfioasã prin haosul urbanistic ºi
arhitectural de dupã 1989.
Ceva din atmosfera de altãdatã
se mai regãseºte în vreo picturã sau
desen rãtãcite în muzeele oraºului,
în frânturile vreunei melodii vechi
lãutãreºti care rãsunã în serile
cãlduroase de la vreuna din terasele
de cartier, dar ºi în paginile unor
scrieri celebre, fie cã e vorba de
Ciocoii vechi ºi noi, primul roman
din literatura noastrã, al lui Nicolae
Filimon, Craii de Curte Veche, al
enigmaticului Mateiu Caragiale, sau
Momentele ºi Schiþele lui I. L.
Caragiale, povestirile fantastice ale
lui Mircea Eliade, Princepele lui
Eugen Barbu, fie în multe altele, pe
care nu le voi mai aminti aici.
(Continuare în pag. 5)

ªomajul  un fenomen
obiºnuit, cu consecinþe
nefaste
Nerecunoscut pânã în anul
1990, ºomajul a devenit în anii
tranziþiei un fenomen obiºnuit,
procesul de restructurare economicã
reflectându-se în mod direct ºi în
evoluþia acestuia.
În primii ani ai tranziþiei,
ºomajul a evoluat într-un ritm
rapid, rata acestuia ajungând în
anul 1994 la 10,5%. Ulterior,

ªomeri înregistraþi ºi rata ºomajului
în perioada 2001-2006

Sursa: Anuarul statistic al României. Ediþia 2007

Deºi rata ºomajului BIM
înregistreazã în perioada 2001-2006
o evoluþie contradictorie, cu creºteri
ºi descreºteri, aceasta se situeazã,
totuºi, sub media realizatã la nivelul
Uniunii Europene, în anul 2006, în
þara noastrã fiind de 7,3%, faþã de
Nota: Datele se referã la ºomerii înregistraþi la sfârºitul anului la 7,9%, cât s-a înregistrat în Uniunea
agenþiile pentru ocuparea forþei de muncã, ºomeri fiind definiþi potrivit
Europeanã. Este de menþionat cã, în
prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj
anul 2006, în România s-a
ºi stimularea forþei de muncã.
înregistrat o ratã a ºomajului mai
Sursa: Anuarul statistic al României. Ediþia 2007

micã decât în alte nouã þãri din
Uniunea Europeanã (Polonia 
19,0%, Slovacia - 13,3%, Franþa 9%, Bulgaria  8,9%, Spania 8,6%,
Germania  8,4%, Belgia - 8,3%,
Finlanda  7,7%, Ungaria  7,5%).
Concluzii interesante se contureazã dacã se analizeazã fenomenul
ºomajului în structurã. Aºa cum
rezultã din datele prezentate mai sus,
femeile sunt mai puþin afectate de

ºomaj. Analiza datelor statistice
oficiale aratã cã, de regulã,
ºomajul afecteazã persoanele cu
nivel mediu de instruire ºi mai
puþin pe cele cu studii superioare,
chiar dacã printre ºomeri se
regãseºte ºi forþã de muncã
superior calificatã. Pe grupe de
vârstã, în anul 2006 rata
ºomajului este cea mai ridicatã în
rândul tinerilor, cu diferenþe
semnificative pe medii: 29.1% în
mediul urban, faþã de 15,9% în
mediul rural. Alãturi de tineri, în
rândul ºomerilor se întâlnesc ºi
persoane cu înaltã specializare,
care au lucrat în industrie sau în
cercetare. Pe de altã parte, mulþi
asemenea specialiºti (cercetãtori,
medici, ingineri etc.), disponibilizaþi de la locurile lor de
muncã, multe dintre acestea
restructurate, au plecat din þarã ºi
îºi desfãºoarã activitatea în
prezent în strãinãtate, cei mai
mulþi dintre aceºtia fiind apreciaþi
ºi obþinând venituri pe mãsura
muncii depuse.
(Continuare în pag. 4)
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspund:
Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice

 prof. univ. dr. Pamfil NICHIÞELEA

Student: Internetul este
un mediu de comunicare
relativ nou. Cum este
utilizat Internetul în
jurnalism?
Profesor: De la bun
început trebuie remarcat faptul
cã noua revoluþie tehnologicã,
denumitã digitalã, schimbã
viaþa de zi cu zi. Suportul
acestei revoluþii este Internetul,
care se alãturã cu succes
tiparului,
telegrafului,
radioului,
televiziunii,
satelitului ºi/sau calculatorului.
Evoluþia Internetului, ca un nou
mediu de comunicare, nu a
ocolit jurnalismul. Dimpotrivã,
un numãr foarte mare de media
tradiþionale ºi-au creat site-uri
web, ºi procesul este în
continuã
desfãºurare.
Internetul, prin facilitãþile sale,
a ajuns una dintre sursele
principale de informare a
milioane de oameni din
întreaga lume. Site-urile
agenþiilor internaþionale de
ºtiri, ale celor mai cunoscute
publicaþii din întreaga lume sau
ale reþelelor de televiziune
contabilizeazã în fiecare zi mii
de vizitatori.
Jurnaliºtii, în calitate de
producãtori ai informaþiei, sunt
supuºi unui proces de
transformare în direcþia folosirii
tot mai avansate a Internetului
pentru îndeplinirea celor mai
diverse obiective ºi într-o gamã
variatã de operaþiuni. Este
vorba, în primul rând, de
folosirea serviciului de poºtã
electronicã pentru a comunica
cu cititorii publicaþiilor, cu alþi
jurnaliºti sau chiar pentru a
obþine informaþii de la diverse
surse. În al doilea rând,
jurnaliºtii folosesc Internetul
pentru a cãuta articole,
documentare, comunicate de
presã, pentru a identifica noi
surse de informare sau chiar
pentru a gãsi subiecte
interesante. Ei utilizeazã, de
obicei, cele mai cunoscute
motoare ºi directoare de
cãutare, cum ar fi Yahoo! (http:/
/www.yahoo.com) , Google
(http://www.google.com),
Netscape
(http://
www.netscape.com), Altavista
(http://altavista.com),
M e t a c r a w l e r
(http:www.metacrawler.com),
Lycos(http://lycos.com) etc.
Unele studii aratã cã, pentru
o treime dintre jurnaliºti,
Internetul reprezintã punctul de
plecare al cãutãrii informaþiei,
ridicând
ºi
problema
credibilitãþii
informaþiei
obþinute de pe site-urile web.
Potrivit acestui studiu, cei mai
mulþi dintre jurnaliºti considerã
cã gradul cel mai mare de
credibilitate îl deþin informaþiile
obþinute de la sursele
instituþionale, cum sunt
portalurile organizaþiilor massmedia cunoscute (CNN, New
York Times), sau agenþiile
parlamentare. La polul opus,
existã ºi jurnaliºti care
considerã credibilã informaþia
obþinutã prin vizitarea

grupurilor
de
ºtiri
newsgroups, a forumurilor de
discuþii ºi chiar prin
frecventarea chaturilor.
Uneori,
informaþiile
obþinute din paginile web
vizitate stârnesc valuri. Este
cazul scandalului în care au fost
implicaþi fostul preºedinte al
Statelor Unite ale Americii, Bill
Clinton ºi Monica Lewinski,
tânãra stagiarã de la Casa Albã.
Denumit
de
presã
Monicagate sau Sexgate
(dupã
celebrul
episod
Watergate), scandalul a avut
ca punct de plecare pagina web
a unui ilustru necunoscut,
Matt Drudge. Faptul cã acest
scanda politic a pornit pe
Internet este considerat de
editorul magazinului electronic
Slate ca reprezentând sosirea
vârstei adulte a noii puteri
mediatice. Pe de altã parte,
numeroase
informaþii
prezentate în paginile web sunt
rodul imaginaþiei creatorilor
lor, astfel încât folosirea lor
poate genera efecte greu de
controlat. Ignacio Ramonet
aminteºte cazul jurnalistului
Pierre Salinger, corespondent
în Europa al reþelei de
televiziune americane ABC.
Acesta a afirmat, la câteva luni
dupã prãbuºirea în Atlantic a
unui avion al companiei aeriene
TWA, cã accidentul a fost
cauzat de o rachetã a marinei
americane, care a lovit avionul
de pasageri. Salinger a anunþat
cã a obþinut aceastã informaþie
top secret de la o persoanã
apropiatã
guvernului
american, dar, pânã la urmã,
s-a dovedit cã informaþia fusese
gãsitã de jurnalist pe site-ul
unui amator al teoriei
conspiraþiei. S-a nãscut,
astfel, o nouã expresie:
«sindromul
Salinger»,
caracterizat prin ciudata
tendinþã de a crede tot ce se
gãseºte pe Internet.
Ca reacþie la acest tip de
fenomene sau dezbateri
referitoare la credibilitatea
ºtirilor ºi informaþiilor
publicate pe Internet. Una
dintre cele mai recente este
dezbaterea intitulatã Certificarea ºtirilor; ar trebui sã
existe site-uri de ºtiri
«oficiale»?, care a avut loc la
New York. Participanþii la
dezbatere au respins, în
majoritate, ideea nevoii
certificãrii site-urilor de ºtiri.
credibilitatea nu este ceva ce
poþi lipi pe site-ul tãu web, sau
pe ziarul din magazinul tãu ºi
apoi sã o porþi ca pe o insignã
de onoare, a fost de pãrere
Richard
Jaroslavsky,
preºedintele Online News
Organization. Principalul
argument al acestei atitudini a
fost imposibilitatea definirii
unei autoritãþi în mãsurã sã
garanteze
credibilitatea
informaþiilor pe Internet ºi, mai
mult decât atât, chestiunea
puterii care se degajã dintr-o
astfel de responsabilitate, odatã
asumatã.

Student: Care sunt
criteriile necesare în
profesia de jurnalist
online?
Profesor: Existã o serie

de criterii pe care Online News
Association, una dintre cele
mai mari asociaþii americane,
ce reuneºte ziariºti, editori ºi
manageri de la numeroase
publicaþii din Statele Unite ale
Americii ºi Canada, le
recunoaºte ca fiind necesare în
profesia de jurnalist online.
Acestea sunt:
 Integritatea editorialã:
jurnalismul responsabil pe
Internet înseamnã cã distincþia
dintre ºtiri ºi alte categorii de
informaþii trebuie sã fie
întotdeauna clarã, astfel încât
oricine sã poatã face diferenþa
între informaþiile editoriale
independente ºi informaþia
promoþionalã plãtitã sau alte
nonºtiri.
 Independenþa editorialã:
jurnaliºtii online trebuie sã
respecte
principiile
corectitudinii, acurateþei ºi
obiectivitãþii (...).
 Excelenþa jurnalisticã:
Jurnaliºtii online trebuie sã
pãstreze principiile tradiþionale
în relatarea informaþiilor de pe
Internet ºi în revizuirea ºi
coroborarea informaþiilor de la
alte surse.
 Libertatea de expresie:
Omniprezenþa ºi întinderea
globalã a informaþiei publicate
pe Internet oferã noi resurse
educaþionale ºi informaþionale
unei largi audienþe, astfel încât
accesul la acestea nu trebuie sã
fie restricþionat.
 Libertatea accesului:
Organizaþiilor media care
activeazã pe Internet trebuie sã
li se permitã accesul la
informaþii ºi evenimente în
mod egal cu alte mass-media
pentru a se garanta libertatea
informaþiei.

Student: Existã diferenþieri semnificative în
modurile în care jurnaliºtii
folosesc Internetul ca pe un
instrument de lucru?
Profesor: Evident cã
asemenea particularitãþi existã.
În prezent, pentru jurnaliºtii din
statele occidentale experienþa
Internetului este o condiþie
necesarã a gãsirii unui loc de
muncã, ba chiar un câºtig de
imagine în ceea ce priveºte
gradul lor de profesionalism.
Deja, în Statele Unite, un
jurnalist care nu cunoaºte nimic
despre Internet poate fi acuzat
de neglijenþã profesionalã,
afirma Pascal Lapointe. Massmedia evolueazã odatã cu
tehnologia, iar jurnaliºtii sunt
obligaþi sã se adapteze.
Fireºte, existã ºi ziariºti, în
numãr destul de mare, pentru
care Internetul nu are o
semnificaþie atât de specialã.
Aceastã categorie este
reprezentatã, în special, de
veteranii profesiei, cu o mare
experienþã în colectarea ºi

prelucrarea informaþiei prin
procedeele
tradiþionale.
Motivaþiile sunt diverse.
Tehnofobie? Teamã de
schimbare? Cu siguranþã, nu
putem nega faptul cã fiecare
tehnologie a avut, de-a lungul
timpului, ºi o serie de
repercusiuni negative. Dar vine
o vreme în care a-þi ascunde
capul în nisip este mult mai
periculos
decât
sã
experimentezi
o
nouã
tehnologie, chiar dacã aceasta
nu este bine pusã la punct. Vine
o vreme când a refuza sã urci
într-un tren numai pentru cã nu
are vagon restaurant înseamnã
sã rãmâi în garã, spune acelaºi
Pascal Lapointe.
Existã numeroase diferenþieri în modurile în care
jurnaliºtii folosesc Internetul ca
pe un instrument de lucru. Un
studiu finanþat de Biblioteca
Marii Britanii a delimitat câteva
tipuri majore de jurnaliºti din
perspectiva modalitãþii lor de
relaþionare la Internet. Studiul
împarte ziariºtii în douã
categorii: cea a utilizatorilor ºi
a non-utilizatorilor, fiecare cu
subdiviziunile sale.

Student: Cum este
structuratã categoria utilizatorilor?
Profesor: Categoria utilizatorilor este compusã din
patru subcategorii:
a) Adoratorii Internetului 
ziariºti din generaþia tânãrã,
familiarizatã cu folosirea
calculatorului, un soi de puºti
informaticieni, care au
îmbrãþiºat fiecare aspect al
Internetului ºi au aderat în
totalitate, din punct de vedere
cultural, la acesta. Ei lucreazã
adesea în mass-media nou
apãrute sau pe cont propriu
(freelancers) ºi concep
Internetul ca pe un mijloc de
extindere a democraþiei ºi
libertãþii de expresie. Dedicaþi
în totalitate Internetului, ei îºi
cautã subiectele în principal în
cyberspaþiu ºi sunt apãrãtori
înfocaþi ai avantajelor acestuia.
b) Utilizatorii cu motivaþii
economice  lucreazã în general
în instituþii mici, cu mijloace
financiare modeste, ºi sunt
atraºi de Internet prin bogãþia
de informaþii gratuite uºor
accesibile. Ei sunt înalt
calificaþi
în
operarea
calculatorului ºi a Internetului
ºi fac parte, în general, din
conducerea publicaþiilor.
c) Pragmaticii  acest tip de
jurnaliºti iau în considerare
Internetul ca o bogatã sursã de
informaþii, fãrã a se transforma
în adepþi ai acestuia. Ei
apreciazã, în principal, uºurinþa
accesului la informaþie, dar se
bazeazã în proporþie aproape
egalã pe sursele tradiþionale
(intervievarea directã, cãrþi,
agenþii de presã etc.).
d) Utilizatorii ocazionali 
acest grup include majoritatea
jurnaliºtilor care apeleazã la

Internet atunci când sursele
tradiþionale nu le oferã
informaþia doritã. Nivelul
scãzut de apel la Internet nu
este fundamentat pe o
respingere a acestui mediu, ci
mai degrabã pe o serie de
considerente economice (vitezã
de acces lentã, costuri ridicate).

Student: Cum se configureazã categoria nonutilizatorilor?
Profesor: La rândul sãu,
categoria nonutilizatorilor se
împarte în trei subcategorii:
a) Novicii entuziaºti  aceºti
jurnaliºti nu ºtiu exact ceea ce
poate oferi Internetul, dar sunt
intrigaþi de ceea ce au auzit ºi
manifestã un grad mare de
interes pentru folosirea
acestuia. În aceastã categorie
intrã atât jurnaliºtii foarte tineri,
cât ºi majoritatea celor mai
bãtrâni (peste 50 de ani). În
ceea ce priveºte utilizatorii de
vârstã tânãrã, cauza principalã
a utilizãrii scãzute a
Internetului o constituie
securitatea locului de muncã,
mulþi dintre aceºtia fiind mai
preocupaþi de îndeplinirea
sarcinilor principale în
redacþiile în care lucreazã decât
de cercetarea Internetului în
cãutare de subiecte.
b) Scepticii  în acest grup
intrã, în general, cei care nu
sunt interesaþi de Internet.
Aceºtia au o mare varietate de
motive pentru atitudinea lor ºi
este puþin probabil sã adopte
sistemul chiar dacã ar avea
acces de la birou. Cel mai
frecvent motiv invocat de
jurnaliºtii din acest tip este
problema
autentificãrii
informaþiei.
c) Dinozaurii nostalgici 
sunt acei jurnaliºti care vãd
Internetul ca pe o ameninþare a
accesului lor privilegiat la
informaþie ºi nu sunt interesaþi
de democratizarea acesteia. Ei
resping întregul ethos al
Internetului ca ºi conduitã a
liberului schimb ºi a
împãrtãºirii informaþiilor,
pãzindu-ºi cu gelozie sursele ºi
subiectele documentelor.
Student: Care sunt
trãsãturile definitorii ale
jurnalismului online ºi ce
anume elemente îl disting
de cel tradiþional?
Profesor: Procesul utilizãrii Internetului în jurnalism
nu se opreºte numai la cele
menþionate pânã acum, ci el
afecteazã chiar ºi modalitãþile
tradiþionale de colectare ºi
prelucrare a informaþiei. În
acest sens, se vorbeºte de ani
buni de jurnalismul online, al
cãrui scop este ambalarea
informaþiei în formate specifice
comunicãrii prin Internet.
Jurnalismul online este atât
de nou, încât teoreticienii media
ºi jurnaliºtii îi cautã încã
definiþiile ºi regulile. Cea mai
rãspânditã definiþie a jurnalismului online o prezintã drept

d) analiza ºi auto-analiza
Departamentul pentru Pregãtirea Personalului Didactic ciente;
activitãþilor didactice ºi
educaþionale realizate, în vederea proiectãrii ºi dezvoltãrii
lector univ. dr. Nadia FLOREA
profesionale personale ulterioare.



Student: Care este
Student: Ar fi interesant
statutul practicii pedagogice sã aflãm cum pot fi definite
în Universitatea Spiru obiectivele practicii pedaHaret?
gogice ºi în ce constã
conþinutul acestora?
Profesor: Practica pedagogicã este o disciplinã
Profesor: Obiectivele
obligatorie în planul de
învãþãmânt al Programului de
pregãtire pentru profesia
didacticã. Potrivit Ordinului
MECT nr. 4316 (publicat în
Monitorul Oficial al României 
Partea I, anul 176, nr. 520/10 iulie
2008, anexele 1 ºi 2) privind
aprobarea Programului de studii
psihopedagogice în vederea
certificãrii pentru profesia
didacticã prin Departamentul
pentru Pregãtirea Personalului
Didactic.
Studenþii din anul III,
înscriºi la programul de
certificare pentru profesia
didacticã, efectueazã practicã
pedagogicã la disciplina /
disciplinele ºcolare corespunzãtoare specialitãþii / specialitãþilor universitare, pe care le
urmeazã, conform planului de
învãþãmânt prevãzut în Ordinul
MEC nr. 4316 din 03.06/2008.
Aceastã activitate se
efectueazã în învãþãmântul
general obligatoriu (clasele VVIII ºi a IX-a ºi a X-a), în
conformitate cu Programa ºi cu
Regulamentul de organizare ºi
desfãºurare privind practica
pedagogicã ale Departamentului
pentru Pregãtirea Personalului
Didactic din Universitatea Spiru
Haret.

practicii pedagogice, pentru toate
specialitãþile ºi toate formele de
învãþãmânt, vizeazã un registru
tematic de o mare diversitate,
realizarea lor conferind pregãtirii
personalului didactic consistenþã
ºi profesionalism. Între acestea,
se aflã:
 consolidarea ºi aprofundarea pregãtirii de specialitate,
psiho-pedagogice ºi metodice;
 exersarea, învãþarea ºi formarea abilitãþilor ºi competenþelor necesare exercitãrii
profesiunii didactice;
 cunoaºterea documentelor
ºcolare care fundamenteazã
organizarea ºi conducerea
procesului didactic;
 aplicarea particularizatã la
disciplinele de învãþãmânt a
tuturor componentelor procesului
general de predare-învãþareevaluare (principiile, finalitãþile,
conþinutul, metodele, mijloacele,
formele de organizare, sistemele
de evaluare a rezultatelor
ºcolare);
 formarea ºi dezvoltarea
abilitãþilor practice de proiectare
didacticã, valorificând pregãtirea
teoreticã datã de psihologia
educaþiei, pedagogie, didactica
specialitãþii;
 formarea capacitãþii de
cunoaºtere a elevilor (individual
ºi în grupul ºcolar), în vederea
tratãrii diferenþiate a acestora;

 cultivarea capacitãþii de
autoevaluare / de integrare a
rezultatelor autoevaluãrii în
proiecþia personalã a dezvoltãrii
personale.
În ceea ce priveºte
conþinutul practicii pedagogice, trebuie spus cã acesta
constã în:
 cunoaºterea unitãþilor de
învãþãmânt, a structurilor
organizaþionale ºi a sistemelor
manageriale ale unitãþilor
ºcolare;
 cunoaºterea sistemului de
activitãþi didactice, educaþionale, economico-financiare
ºi administrative ale ºcolilor;
 capacitatea de transpunere
a conþinutului ºtiinþific al
disciplinelor de studiu în
conþinuturi didactice, accesibile
însuºirii acestora de cãtre elevi;
 formarea ºi dezvoltarea
competenþelor de susþinere a
activitãþilor didactice ºi
educative cu elevii;
 dezvoltarea capacitãþilor
de evaluare a activitãþilor
instructiv-educative proprii, ale
elevilor ºi colegilor;
 înþelegerea raporturilor
reciproce dintre ºcoalã, familie,
organizaþiile sociale, ale
administraþiei locale ºi
comunitãþile locale.

Student: Ar fi utile câteva
precizãri în legãturã cu
structura, secvenþele ºi etapele
practicii pedagogice. Care sunt
ele?

Profesor: Aceste elemente, importante în formarea
pentru cariera didacticã sunt

abordate nuanþat. De pildã,
pentru anul III, semestrul 5: a)
pregãtirea ºi efectuarea practicii
observatorii constau în asistenþe
la principalele tipuri de lecþie ºi
asistenþe la alte activitãþi ale
profesorilor mentori, concretizate în fiºe de asistenþã la
lecþii, la lecþii deschise, la ore de
dirigenþie, excursii ºi vizite
didactice, serbãri ºcolare etc.; b)
întocmirea documentelor de
proiectare a activitãþilor
didactice care constau din:
planificãrile calendaristice
anuale, proiecte ale unitãþilor de
învãþare, proiecte de lecþii,
proiecte pentru activitãþi
educative extraºcolare, dirigenþie etc., în conformitate cu
specificul
curriculumului
universitar. Este de remarcat
faptul cã studenþii valorificã
achiziþiile dobândite la Didactica specialitãþii, precum ºi la
celelalte discipline psihopedagogice parcurse pânã la
acest nivel, prin elaborarea
individualã a documentelor
practicii pedagogice prevãzute în
semestrul 5, anul III.
Pentru anul III, semestrul 6,
aceste etape vizeazã: c)
proiectarea, organizarea ºi
desfãºurarea lecþiilor de probã ºi
finale constau din construcþia
unor demersuri didactice
personale, având la bazã strategii
adecvate conþinuturilor ºi
finalitãþilor instructiv-educative
urmãrite, specificului disciplinelor de studiu, stimulãrii
motivaþiei, inte-resului ºi
creativitãþii elevilor ºi a
comunicãrii educaþionale efi-

Întocmirea proiectelor
pentru lecþiile de probã ºi finale
se efectueazã pe baza recomandãrilor profesorului mentor
ºi ale cadrului didactic,
coordonator ºi tutor al acestei
activitãþi din facultate.
Este important de subliniat
faptul cã, în cazul dublei
specializãri, durata practicii
pedagogice este tot de douã
semestre, un semestru pentru
fiecare specializare. În acest caz,
fiecare specializare cumuleazã
într-un semestru toate cerinþele
specificate pentru monospecializare.

Student: De fapt, cum se
concepe organizarea ºi
desfãºurarea
practicii
pedagogice?
Profesor: Facultatea, prin
cadrul didactic coordonator al
practicii pedagogice, asigurã:
 organizarea, desfãºurarea,
îndrumarea, controlul ºi evaluarea
rezultatelor practicii pedagogice
pentru studenþii de la toate
formele de învãþãmânt la care
sunt înscriºi, în colaborare cu
Departamentul pentru Pregãtirea
Personalului Didactic;
 organizarea ºi gestionarea
formaþiilor de practicã pedagogicã, potrivit prevederilor
legale în vigoare, pe baza
înscrierilor studenþilor la
programul de pregãtire pentru
profesia didacticã ºi a solicitãrilor
exprese de înscriere în grupele de
practicã, organizate de facultãþi,

acel tip de jurnalism practicat
prin intermediul Internetului. O
atare definiþie este însã prea
extinsã, ducând la confundarea
Internetului cu termenul online.
În acest sens, se folosesc douã
noþiuni: ediþia (varianta) web ºi
presa online. Ediþia web pentru
tipul de presã scrisã cu trecere
în Internet ºi presa online
pentru tipul de presã conceput
special pentru un mediu online
(Internet, e-mail, intanet,
telefoane mobile).
Ce-i drept, în aceastã
ipostazã, publicaþiile sau ziarele
online se reduc doar la
publicaþiile sau ziarele de pe
Internet, celelalte medii online
neavând încã rãspândirea ºi
importanþa pe care o are acesta.
Existã, totuºi, o serie de
trãsãturi ale jurnalismului
online, prin care se diferenþiazã
de cel clasic, ºi asupra cãrora
cercetãtorii au cãzut, mai mult
sau mai puþin, de acord.
În primul rând, jurnalismul
online înseamnã un mod diferit
de tratare a informaþiei ºi un
mod diferit de organizare a
conþinutului.
Structura
nonlinearã, linkurile, elementele care stimuleazã
interactivitatea sunt câteva
dintre atributele principale care
disting media online de alte
tipuri de jurnalism. Pe mãsurã
ce popularitatea Internetului va
creºte, în urmãtorii ani,
utilizatorii vor fi mai numeroºi
ºi mai pretenþioºi vizavi de
ediþiile online. În acelaºi timp,
nu numai cã se va mãri numãrul
jurnaliºtilor online, ci aceºtia
vor învãþa sã foloseascã la
adevãratul potenþial resursele
Internetului pentru a oferi
informaþie de calitate ºi
elemente care sã adauge
valoare acestei informaþii,
astfel încât sã îi diferenþieze de
concurenþã.
Este unanim acceptat faptul
cã jurnalismul online este acel
tip de jurnalism care foloseºte
aºa-numitele noi media (new
media), adicã suporturile
oferite de tehnologiile moderne
de informaþii ºi comunicaþii,
pentru a disemina informaþia.
Telefonia mobilã, spre
exemplu, devine rapid un
mediu de rãspândire a
informaþiei pe scarã largã, o
datã cu creºterea în popularitate
a unor servicii precum
mesageria scrisã ºi multimedia.
Câteva dintre trãsãturile
care disting jurnalismul online
de cel tradiþional au fost
subliniate de Mike Waard în
cartea sa Journalism On-line.
Majoritatea celorlalte lucrãri de
specialitate par sã fie de acord
cu acest autor. Dupã Ward,
printre caracteristicile jurnalismului online se numãrã:
caracterul sãu imediat,
posibilitãþile multiple de punere
în paginã, folosirea elementelor
multimedia, platformele flexibile de distribuþie, arhivarea,
construcþia ºi receptarea
nonlinearã a conþinutului,
interactivitatea ºi existenþa
linkurilor.
Internetul a smuls radioului
titlul de mediu cu cea mai
rãspânditã reacþie. Dupã cum
scrie Ward, ediþiile web sau
online au potenþialul de a aduce
la zi informaþiile, ºtirile din
showbiz ºi orice altã paginã,
simultan ºi repetat, minut cu
minut, pentru a oferi atât cele
mai noi ºtiri, cât ºi bârfele
despre pop staruri. Un singur
la ºcolile pilot din localitãþile în
care acestea îºi au sediul;
 desfãºurarea activitãþii de
practicã, timp de trei ore pe
sãptãmânã sau comasat, timp de
douã sãptãmâni, în funcþie de
specificul ºi posibilitãþile
fiecãruia;
 îndrumãri ºi consultaþii
generale ºi individuale, dupã
programul afiºat la avizier,
Internet sau televiziune;
 evaluarea practicii pedagogice se face în funcþie de
decizia coordonatorului de
practicã pedagogicã din facultate,
având în vedere urmãtoarele
repere: a) pe baza rapoartelor
întocmite de profesorii mentori
din unitãþile de învãþãmânt în
care se desfãºoarã practica, care
acþioneazã ca agenþi ºi garanþi ai
efectuãrii ºi calitãþii practicii
pedagogice; aceste rapoarte se
preiau de la secretariatul
facultãþii în ultima sãptãmânã de
activitate
didacticã
a
semestrului; notele semestriale la
practica pedagogicã se dau pe
baza Rapoartelor de practicã
transmise la facultãþi. Aceste
Rapoarte se regãsesc ºi în Caietul
de practicã pedagogicã, p.25,
respectiv p.39, ºi, la facultãþile
unde coordonatorul a stabilit
altfel, b) evaluarea pe baza
itemilor obiectivi formulaþi prin
platforma Blackboard;
 notele sunt transmise/
afiºate la data anunþatã pentru
colocviul de practicã pentru toate
formele de învãþãmânt;
 evaluãrile ulterioare (restanþe, mãriri de notã, reevaluãri,
soluþionarea divergenþelor etc) se
fac pe baza Caietului de practicã
pedagogicã completat de student
ºi a altor componente ale
Portofoliului personal de
practicã pedagogicã.

site de ºtiri poate publica zeci
de variante aduse la zi pentru
fiecare articol, la fiecare câteva
minute.
Cum un site de web este
compus dintr-o multitudine de
pagini, Internetul are un avantaj
uriaº în comparaþie cu alte
medii: spaþiu virtual nelimitat.
În presa scrisã, jurnaliºtii se
confruntã cu limitele impuse de
numãrul limitat de pagini ºi de
spaþiul alocat fiecãrui domeniu
ºi articol. În radio ºi televiziune,
timpul este factorul limitator.
Paginile de web sunt legate
între ele, dar pot fi citite ºi
independent, ceea ce mãreºte
cantitatea ºi lãrgeºte aria
conþinutului
informativ,
precum ºi potenþiala audienþã.
Folosirea elementelor
multimedia este un alt factor
care separã jurnalismul online
de cel tradiþional. Site-urile de
web pot oferi o întreagã
varietate de elemente: text,
componente audio ºi video,
elemente grafice ºi mici
programe, care pot fi folosite pe
Internet, cum ar fi formularele
sau chiar jocurile online, care
pot adãuga valoare articolelor.
Folosirea acestor elemente
în site-urile de web este în fapt
primul pas cãtre convergenþa
media, adicã topirea graniþelor
dintre diferitele medii de
informare.
Internetul este mai mult
decât alternativa la presa scrisã,
radio ºi TV; el permite ca textul,
elementele audio ºi video sã fie
combinate într-un mediu unic,
iar site-urile de web precum
CNN.com sau BBC.Co.uk sunt
exemple care ilustreazã modul
în care textul, sunetul ºi
imaginile filmate pot fi
integrate în articolele online.
Internetul
permite,
de
asemenea, difuzarea informaþiei în diferite moduri.
Articolele pot fi publicate în
pagina Web, trimise prin email, în cadrul unui newsleter
electronic, expediate cãtre un
telefon mobil sau incluse întro bazã de date, în care pot fi
cãutate dupã cuvinte cheie.
Arhivele, care permit
cãutarea ºi accesarea imediatã
a articolelor, sunt unul dintre
elementele care fac diferenþa
pentru jurnalismul online. Spre
deosebire de modul în care
decurg lucrurile într-un mediu
tradiþional, utilizatorii siteurilor de ºtiri pot consulta
articolele publicate anterior,
care sunt disponibile la doar
câteva clicuri de mouse
distanþã, iar articolele la zi pot
conþine linkuri cãtre materialele
relevante care existã deja în
arhivã. Oricine a pierdut timp
preþios într-o bibliotecã sau

Student: Care sunt
obligaþiile studenþilor în
proiectarea ºi realizarea
activitãþilor de practicã
pedagogicã ºi în ce direcþii
sunt ele reorientate?
Profesor: Este limpede cã
aceste obligaþii sunt orientate cu
precãdere cãtre atingerea
obiectivelor propuse prin
programa acestei activitãþi.
Aceste sarcini sunt detaliate în
Caietul de practicã pedagogicã.
În vederea realizãrii lor, fiecare
student trebuie:
1. sã se înscrie la programul
de formare pentru cariera didacticã la începutul anului universitar;
2. studenþii de la forma de
învãþãmânt FR ºi ID sã solicite
înscrierea în formaþiile de studiu
pentru practica pedagogicã
(studenþii de la învãþãmântul de
ZI sunt cuprinºi în formaþiile de
studiu pentru aceastã activitate);
3. sã cunoascã Programa
analiticã afiºatã pe site-ul Departamentului pentru Pregãtirea
Didacticã;
4. sã identifice pe site-ul
facultãþii / sã solicite secretariatului facultãþii datele de
contact ale coordonatorului de
practicã pedagogicã: nume,
telefon, email;
5. sã achiziþioneze Caietul
de practicã pedagogicã;
6. sã identifice ºcoala de
aplicaþie ºi profesorul mentor la
care urmeazã sã desfãºoare
practica pedagogicã, prin alegere
personalã sau prin recomandarea
cadrului didactic coordonator din
facultate;

arhivã convenþionalã în
cãutarea unei informaþii va
aprecia aceastã trãsãturã unicã
a Internetului.
Nonlinearitatea este, fãrã
doar ºi poate, încã una dintre
cele mai de preþ trãsãturi ale
jurnalismului online. Atunci
când citesc un articol într-un
ziar, când urmãresc un reportaj
TV sau când ascultã o emisiune
radio, consumatorii de ºtiri
trebuie sã recepteze conþinutul
aºa cum a fost acesta conceput
ºi ambalat de jurnaliºti.
Receptorii nu au de ales, trebuie
sã parcurgã ºtirile aºa cum au fost
acestea formulate. singurul mod
în care se pot implica activ în
receptare este sã renunþe la citit,
sã opreascã aparatul sau sã
schimbe postul. Internetul, pe de
altã parte, oferã jurnaliºtilor
posibilitatea de a formula
informaþiile într-un mod care sã
permitã utilizatorilor sã selecteze
ceea ce este relevant pentru ei ºi
sã consume informaþia în orice
ordine doresc.

Profesor: Internetul oferã
consumatorului, ca niciun alt
mediu, posibilitatea de a recepta
informaþia în mod activ. Cum am
mai precizat, suntem martorii unei
revoluþii a comunicãrii: tranziþia
de la difuzarea informaþiilor preambalate, pentru o audienþã
pasivã, la o audienþã care ia, ea
însãºi, deciziile privind ce, cum ºi
cât primeºte din ceea ce oferã
jurnaliºtii. Feedback-ul (adicã
exprimarea unei reacþii faþã de
conþinutul jurnalistic), limitat la
minimum în cadrul mediilor
tradiþionale de difuzare în masã a
informaþiei, a devenit o trãsãturã
importantã ºi extrem de utilã
pentru presa online, folositã de
majoritatea
site-urilor
profesioniste de ºtiri.
Internetul permite consumatorului sã interacþioneze cu
furnizorul informaþiei (spre
exemplu prin e-mail-uri trimise
jurnaliºtilor, în care cititorii oferã
propria lor perspectivã asupra
articolelor, sau chiar insereazã noi
informaþii). Consumatorii au, de
asemenea, posibilitatea de a
comunica între ei, prin pagini de
mesaje de la cititori sau forumuri
virtuale, unde pot discuta pe
marginea ºtirilor ºi reacþiona la
ceea ce scriu jurnaliºtii. Totodatã,
consumatorii au ocazia de a se
transforma în furnizori de
informaþie, mulþumitã site-urilor de
Web, care încurajeazã utilizatorii
sã-ºi publice propria viziune asupra
actualitãþii ºi sã impunã subiecte
pe care le considerã relevante.

Nu în cele din urmã,
Internetul permite jurnaliºtilor sã
conecteze, prin linkuri, propriile
articole de alte site-uri de Web.
Existenþa linkurilor este
consideratã de unii drept un aspect
mai degrabã descurajant pentru
jurnaliºti, al cãror rol este pus sub
semnul întrebãrii de faptul cã
utilizatorul poate verifica, chiar el,
faptele, accesând, pur ºi simplu,
alte informaþii legate de subiect.
Alþii considerã existenþa linkurilor
drept un avantaj: linkurile pot
oferi, în fapt, mai multã
credibilitate reporterilor. În
mediile tradiþionale de informare,
receptorii infor-maþiilor trebuie sã
îl creadã pe jurnalist pe cuvânt.
Dacã reporterul spune cã a vorbit
cu cutare sau cutare sursã ºi cã a
aflat cutare ºi cutare lucru,
cititorul, ascultãtorul sau
telespectatorul nu are încotro 
trebuie sã digere informaþia ca
atare ºi sã o considere adevãratã.
Internetul, pe de altã parte, oferã
reporterilor posibilitatea de a
trimite cititorul direct la sursã, fie
cã aceasta este un comunicat de
presã sau un alt document arhivat
pe web, o înregistrare audio sau
stenograma unui interviu
înregistrat, ori un raport financiar
dintr-un site al unei companii
comerciale.
Mike Ward, împreunã cu alþi
autori, considerã documentarea
online ca fiind o altã trãsãturã a
jurnalismului online. Totuºi,
utilizarea Internetului pentru
documentare în legãturã cu
subiectele jurnalistice nu este,
desigur, o posibilitate exclusivã a
jurnalismului online. Este
adevãrat cã jurnaliºtii online sunt
condiþionaþi de însãºi natura
mediului de expresie sã utilizeze
cercetarea asistatã de computer.
dar documentarea online este
folositã pe scarã largã, astãzi, de
majoritatea jurnaliºtilor, fie cã
lucreazã pentru presa scrisã, TV,
radio, agenþii de presã sau media
online, pentru cã Internetul se
dovedeºte a fi o valoroasã unealtã
de cercetare fãrã deosebire de
mediul de publicare.
În acelaºi timp, jurnaliºtii
online, nu ar trebui sã se limiteze
la documentarea pe Internet.
Aceleaºi reguli ºi principii
profesionale valabile pentru
jurnalismul tradiþional se aplicã ºi
în mediul online. În unele cazuri,
nimic nu poate înlocui ieºitul pe
teren ºi colectarea informaþiei
de la surse în carne ºi oase, în
spaþiu real.

7. sã desfãºoare activitãþile
propuse prin Programa analiticã;
8. sã consemneze aceste
activitãþi în Caietul de practicã;
9. sã prezinte profesorului
mentor caietul cu notiþele ºi
documentele de proiectare
didacticã realizate la sfârºitul
fiecãrei perioade de practicã
pedagogicã; acesta întocmeºte,
dupã fiecare semestru, Raportul
asupra practicii pedagogice (v.
anexa 2 ºi modelul dat în Caietul
de practicã pedagogicã p.25 ºi
p. 39);
10. sã depunã o copie a
Raportului de practicã pedagogicã în ultima sãptãmânã de
activitate didacticã a semestrului într-una din urmãtoarele
modalitãþi: a) pe bazã de
semnãturã de predare-primire,
la secretariatul facultãþii / coordonatorul de practicã; b) prin
e-mail, scanat, la secretariatul
facultãþii, în atenþia coordonatorului de practicã;
11. sã se prezinte la colocviu,
la data fixatã, cu Caietul de
practicã, cu mijloacele de
învãþãmânt ºi alte materiale
documentare utilizate pentru
realizarea lecþiilor pentru
soluþionarea oricãrei probleme
ivite în procesul de evaluare ºi
de stabilire a notei finale la
disciplina Practicã pedagogicã.
Este esenþial de ºtiut cã:
Toate documentele care
trebuie sã fie întocmite de cãtre
studenþii practicanþi vor fi în
conformitate cu prevederile din
Caietul de practicã pedagogicã,
Editura Fundaþiei România de
Mâine, 2008, capitolele B ºi C.;

Studenþii care predau în
învãþãmânt îºi pot îndeplini
obligaþiile de practicã pedagogicã
în unitãþile în care sunt angajaþi
sau în alte unitãþi ºcolare, în
conformitate cu documentele
care regleazã aceastã activitate
(programa practicii pedagogice,
prevederile ºi documentele
Caietului
de
practicã
pedagogicã etc.).
Documentele practicii
pedagogice (caietul de practicã
pedagogicã ºi celelalte materiale
utilizate pentru realizarea
lecþiilor) constituie Portofoliul
personal de practicã pedagogicã
ºi se pãstreazã de cãtre student
pentru a putea fi valorificate la
Colocviile de evaluare a
rezultatelor practicii pedaogice,
la Examenul final de încheiere a
programului de pregãtire pentru
profesiunea didacticã ºi în
activitatea didacticã viitoare.
Evaluarea activitãþii de
practicã se adapteazã deciziilor
fiecãrui coordonator de practicã
pedagogicã din fiecare facultate:
pe baza rapoartelor, a
adeverinþelor, a portofoliului sau
a evaluãrii computerizate, prin
platforma Blackboard.
Având în vedere permanenta
perfecþionare ºi îmbunãtãþire a
activitãþii de practicã pedagogicã,
vã rugãm sã transmiteþi opiniile
ºi sugestiile dumneavoastrã
conducerii Departamentului
pentru Pregãtirea Personalului
Didactic, la una din adresele: str.
Ion Ghica, nr. 13, sector 3,
Bucureºti,
ushdppd@spiruharet.ro sau
nflorea.dppd@spiruharet.ro.

Student: Ce atuuri puternice are jurnalismul
online?
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GLOBALIZAREA  SFÂRªIT AL DIVERSITÃÞII
ÎN EVOLUÞIA SOCIETÃÞILOR CONTEMPORANE ?
(Urmare din pag. 1)
O a treia categorie de
exegeþi o considerã drept
ansamblul proceselor de
accelerare a interdependenþelor
dintre economiile ºi societãþile
naþionale, o contractare a
lumii, din care dispar barierele
ºi frontierele geografice,
economice, sociale ºi politice.
Din aceste accepþiuni
diverse ale globalizãrii s-au
nãscut ºi cele care o definesc
drept integrare globalã,
reordonare a relaþiilor ºi
interconexiunilor zonale,
regionale, interregionale ºi
internaþionale.
Fiecare în parte ºi toate la
un loc, însã, disting, în mod
diferit, câteva aspecte generale
ale globalizãrii, între care:
a) aspectul (componenta)
material al globalizãrii,
concretizat în valurile din ce
în ce mai extinse ale
circulaþiei
comerþului,
capitalurilor ºi a oamenilor,
pe întregul glob pãmântesc;
b) interdependenþa din ce în
ce mai extinsã a relaþiilor
sociale ºi a activitãþilor
umane la nivel planetar;
c) creºterea presiunilor
pentru intrarea statelor ºi
societãþilor naþionale în
sisteme ºi configuraþii mondiale de interacþiune ºi
interdependenþã; d) implicaþiile ºi repercusiunile
globalizãrii asupra vieþii
individuale ºi locale a
oamenilor, popoarelor ºi
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naþiunilor, a ordinii ºi vieþii
sociale locale ºi a conducerii
proceselor locale. Toate
acestea pun în faþa oamenilor,
statelor, conducãtorilor politicii
ºi economiei etc. o problematicã
nouã ºi genereazã conºtiinþa,
din ce în ce mai evidentã, a
necesitãþii descifrãrii modalitãþilor ºi a sensului în care
evenimente aflate la mari
distanþe pot sã afecteze situaþiile
ºi destinele locale ºi viceversa.
Noul context, aflat în
procese din ce în ce mai marcate
de constituire, ridicã ºi o altã
gravã problemã: este astãzi
posibilã geneza unei societãþi

Una este a celor ce o susþin
ºi încearcã sã o legitimeze ºi alta
este reprezentatã de cei ce criticã
globalizarea, pornind de la
faptul cã însuºi conceptul de
globalizare este ambiguu,
întrucât este greu a determina,
de fapt, dacã ºi în ce mãsurã
globalizarea este cu adevãrat un
fenomen universal ºi prin ce se
distinge el de cele de internaþional sau transnaþional. La
care, ei adaugã faptul cã aceasta
este un model abstract al
economiei, culturii sau societãþii
mondiale, care este greu de
testat, ca realitate efectivã.
Critici la care adaugã ºi
interogaþia: tendinþele evolutive

Opinii
globale, armonioase, echilibrate, întemeiatã pe convergenþa
economiilor naþionale, regionale
ºi interregionale, a culturilor ºi
civilizaþiilor?
Sau creºterea necontenitã a
interdependenþelor va crea noi
coliziuni, animozitãþi ºi
conflicte, va dobândi un
caracter diviziv, va afecta
diferit diferitele societãþi, pe
unele nu le va cuprinde ºi, deci,
le va exclude din fluxurile
mondiale de evoluþie, ceea ce
va face ca ea, globalizarea, sã
fie contestatã.
Luând în considerare aceste
probleme, douã poziþii principale
s-au conturat pe parcurs, în raport
cu globalizarea.

contemporane ale vieþii economice, sociale ºi, mai ales,
culturale, derivate din existenþa
graniþelor ºi guvernãrii naþionale,
producerea bunurilor economice,
materiale, în plan local, a
distribuþiei ºi existenþa puterii
locale, permit generalizarea
tezelor cu privire la globalizarea
efectivã? Nu cumva acest
discurs este menit sã justifice ºi
sã legitimeze un model de
facturã neoliberalã, de generalizare a unei pieþe libere
mondiale ºi de consolidare a
capitalismului americano-anglosaxon, în marile regiuni
economice ale lumii?
Fãrã a adopta, dar ºi fãrã a
respinge categoric nici una nici
alta dintre aceste poziþii,

considerãm cã este legitim a
reflecta la câteva probleme
deschise, a cãror clarificare
revine cercetãrii ºtiinþifice:
a) trãim oare, în mod real,
într-o singurã lume, urmând
aceleaºi þeluri, împãrtãºind
aceleaºi valori, aspiraþii ºi
idealuri?
b) existã, în ultimã instanþã,
un singur mod, o singurã cale
de realizare a transformãrii, a
schimbãrii ºi dezvoltãrii eficiente a societãþilor contemporane
ºi un singur tip de management
al acestor complexe procese
economice, sociale ºi politice?
c) existã posibilitatea creãrii
unei singure ontologii sociale,
în contextul actualei profunde
diversitãþi istorice, sociale,
culturale ºi civilizaþionale,
exprimate în existenþa unei
veritabile lumi a limbilor,
popoarelor, naþiunilor, etniilor
contemporane, tradiþiilor, credinþelor, comportamentelor
individuale ºi colective,
modurilor ºi stilurilor de muncã
ºi de viaþã etc. etc.?
Dacã avem în vedere chiar
ºi numai aceste realitãþi, succint
schiþate, credem cã problema pe
care ne-am pus-o este pe deplin
justificatã ºi cã ea meritã sã fie
dezvãluitã, aprofundatã ºi
clarificatã, pentru a putea adopta
cele mai adecvate ºi mai corecte
poziþii teoretice ºi practice, ca
bazã pentru elaborarea ºi
adoptarea strategiilor, politicilor
ºi problemelor de dezvoltare
naþionalã.

ANGAJAMENT EFICIENT PENTRU REZULTATE POZITIVE
(Urmare din pag. 1)

Odatã cu începerea noului
an
universitar,
noile
amfiteatre ultramoderne din
campusul universitar Splaiul
Independenþei aparþinând
Universitãþii Spiru Haret au
gãzduit
întâlniri
ale
profesorilor cu studenþii de la
toate formele de învãþãmânt
(ZI, ID, FR).
În spaþiul cibernetic,
respectiv pe paginile web ale
Universitãþii, pe Internet,
Avizierele virtuale, respectiv

Bibliotecile virtuale ale facultãþilor au oferit oportunitãþi de
informare ºi orientare profesionalã celor ce studiazã la
Universitatea Spiru Haret.
Platforma Blackboard (a
cãrei capacitate a sporit prin
serverul propriu instalat la
Universitatea Spiru Haret) a
prilejuit interacþiunea studenþi/
cadre didactice pentru clarificarea în timp real a
problematicii de informare ºi
formare prin intermediul
disciplinelor de curs, respectiv seminarii/dezbateri.

Nu în ultimul rând, cele
10.000 de computere din
dotarea Universitãþii Spiru
Haret legate la Internet 24 de
ore din 24 au creat cadrulreþea de interacþiune între
studenþii ID ºi FR cu
profesorii lor. Acelaºi
standard înalt de interacþiune
s-a derulat ºi în reþeaua
internaþionalã din cele nouã
Centre ID din strãinãtate
aparþinând Universitãþii Spiru
Haret.
Într-un astfel de context,
rezultatele pozitive nu au

întârziat sã aparã. Din calcule
statistice preliminare rezultã
cã studenþii care au susþinut
pânã în prezent examene în
sesiunea de iarnã au promovat
în proporþie medie de 83%.
Desigur, cã aceste
rezultate pot fi corectate,
ajustate pozitiv pe mãsura
derulãrii în continuare a
procesului de evaluare/
examinare la cele 30 de
facultãþi/specializãri.
S-a înregistrat in premierã
ºi perfecþionarea calitativã a
asigurãrii resurselor de

examinare, prin faptul cã în
avizierele virtuale mulþimea de
subiecte de examinare au fost
stabilite cu reprezentativitate
mai elocventã.
Aºadar, se dovedeºte
faptul cã managementul
performant al Universitãþii
Spiru Haret este rezultatul
efectiv al angajamentului
neprecupeþit al fiecãruia din
comunitatea academicã a
Universitãþii Spiru Haret,
deopotrivã cadre didactice ºi
studenþi.

NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS
Conf. univ.dr. Maria OSIAC
Facultatea de Limba ºi Literatura Românã
Acest an universitar se aflã,
ºi la Facultatea de Limba ºi
Literatura Românã, sub semnul
unei înalte calitãþi a procesului
de învãþãmânt. Obiectiv pe
deplin realizabil, dacã þinem
seama de condiþiile de studiu,
de baza materialã ºi de cadrele
didactice existente, capabile sã
satisfacã exigenþele unui
învãþãmânt modern, flexibil,
eficient, racordat tot mai mult
la cerinþele de pe piaþa muncii.
Pregãtirile pentru sesiunea
de examene din iarnã au început,
practic, în facultatea noastrã,
odatã cu deschiderea anului
universitar, reluat cu planuri de
învãþãmânt ºi programe analitice
revãzute ºi actualizate,
compatibile cu ale altor instituþii
de învãþãmânt superior de
prestigiu, româneºti ºi strãine.
Pregãtirea s-a realizat în
sãlile ºi amfiteatrele universitãþii, prin participarea la
prelegeri ºi la dezbaterile din
seminar, la cursurile practice de
limbi strãine, în cadrul
emisiunilor transmise de
posturile de radio ºi televiziune România de Mâine.
Într-un format care i-a implicat
activ ºi efectiv, de cele mai
multe ori, ºi pe unii dintre

studenþii de la zi, emisiunile
Teleamfiteatru au oferit
prilejul ºi celor înscriºi la
frecvenþã redusã ºi învãþãmânt
la distanþã sã-ºi lãmureascã o
serie de probleme ce þin de
pregãtirea de specialitate.
Consemnãm ºi iniþiativa
lãudabilã a pu-blicaþiei Opinia
naþionalã de a acorda mai mult
spaþiu consultaþiilor pentru
examene, spaþiu în care
profesorii titulari de disciplinã
au rãspuns ºi rãspund, în
continuare, sãptãmânal, la
întrebãrile studenþilor, sosite,
cel mai adesea, prin e-mail din
diferite Centre teritoriale I.D.
Pentru majoritatea disciplinelor prevãzute în planul de
învãþãmânt existã cursuri
tipãrite, publicate la Editura
Fundaþiei România de Mâine,
pe care studenþii ºi le pot
achiziþiona cu o reducere de 30
%. Prin Internet au fost
publicate sinteze ale tuturor
disciplinelor, fie ele obliga-torii,
opþionale sau facultative ºi s-a
afiºat tematica subiectelor de
examen.
Iatã deci, cã ºi studenþii de
la învãþãmântul la distanþã
beneficiazã de numeroase surse
ºi resurse de învãþare, pot

dialoga permanent ºi eficient,
prin mijloace moderne, cu
profesorii.
Verificarea ºi evaluarea
studenþilor se realizeazã
prin intermediul platformei
Blackboard, unicã în þarã ºi
printre puþinele din Europa ºi
din lume. Aceastã formã de
examinare computerizatã
asigurã, printre altele, deplina
obiectivitate a notãrii ºi aflarea
imediatã a rezultatelor.
Menþionãm cã planurile ºi
programele de învãþãmânt au
acelaºi conþinut pentru studenþii
de la zi, FR ºi ID, prin urmare
 pentru a rãspunde întrebãrii
unui boboc  nici evaluarea
cunoºtinþelor ºi abilitãþilor nu
diferã de la o formã de
învãþãmânt la alta.
Sunt grele examenele?,
ne-ntreba, printre altele, cu
câteva zile înainte de începerea
sesiunii, una dintre boboace.
I-am rãspuns atunci ºi credem
cã  dupã câteva examene
susþinute deja, pânã la aceastã
datã  a aflat, ea însãºi,
rãspunsul. În mãsura în care
opþiunea pentru facultatea
noastrã n-a fost o întâmplare, ci
o alegere bine gânditã, izvorâtã
din dragostea ºi interesul pentru
limbã ºi literaturã, iar rolul de
student a fost luat în serios
odatã cu deschiderea anului
universitar ºi nu cu 2-3 zile

înainte de începerea sesiunii,
examenele nu sunt grele.
Întrebãrile de la probele de
examen sunt elaborate în
conformitate cu obiectivele
cuprinse în programa de
învãþãmânt ºi fac apel atât la
memoria, cât ºi la gândirea
studenþilor, la capacitatea de
sintezã a acestora. Printre ele
sunt întrebãri de tipul
adevãrat-fals, alegere
multiplã,
exerciþii
de
combinare, de completare º.a.
Examenele sunt menite sã-i
pregãteascã pe studenþi pentru
concursurile ce vor urma, sã-i
pregãteascã pentru viaþã, cãci,
aºa cum pe bunã dreptate
afirma Seneca, Non scholae,
sed vitae discimus  Nu pentru
ºcoalã, ci pentru viaþã învãþãm.
Instruirea nu constituie, la
Facultatea de Limba ºi
Literatura Românã, un scop în
sine, ci îºi propune sã-i
pregãteascã pe studenþi pentru
integrarea în viaþa socialã. Aºa
se face cã o parte dintre
absolvenþii noºtri au trecut, din
bancã, la catedrã, titularizânduse în învãþãmânt, sau lucreazã
în domeniul mass-mediei, în
biblioteci, în companii
multinaþionale. Alþii au preferat
sã rãmânã în instituþia noastrã
pentru a-ºi continua studiile
masterale, cãci, din acest an
universitar, în cadrul facultãþii

au început sã funcþioneze douã
masterate: Modele de
interpretare
în
spaþiul
modernitãþii literare româneºti
ºi universale ºi Modernitatea
limbii ºi literaturii române în
secolele XIX, XX ºi XXI.
Paºaport european.
Pentru studenþii de la zi
sesiunea s-a încheiat deja.
Examenele le-au oferit
studenþilor posibilitatea de a se
compara ºi a se confrunta între
ei, de a-ºi aprecia forþele,
volumul ºi calitatea cunoºtinþelor dobândite. Notele
foarte bune primite de cei mai
buni le dau acestora ºansa
obþinerii unor burse de merit,
care-i scutesc de plata uneia sau
a douã dintre ratele de
ºcolarizare.
Pentru mai bine de 3.000 de
studenþi ai facultãþii noastre,
înscriºi la frecvenþã redusã sau
învãþãmânt la distanþã, sesiunea
se va încheia însã pe 15 martie.
Aºa cã, la Sighetul Marmaþiei,
la Alexandria ºi la Botoºani, în
fiecare Centru Teritorial I.D.
din þarã  cãci în toate centrele
facultatea noastrã are studenþi
 la Roma, Paris, Madrid ºi în
New-York, emoþiile sesiunii
continuã. Le dorim tuturor
succes prin muncã susþinutã,
riguros organizatã ºi aprofundarea permanentã a
cunoºtinþelor!

Spaþiul european al învãþãmântului superior
ºi dezvoltarea durabilã
(Urmare din pag. 1)
Dezvoltarea
durabilã
include mai multe domenii ºi
presupune participarea mai
multor generaþii la desfãºurarea
unor acþiuni corelate, atât la
nivel global, cât ºi la nivel local.
Dezvoltarea durabilã este
un proces complex, care poate
fi caracterizat ºi studiat prin
patru dimensiuni:
Ø dimensiunea socialã,
care se referã la combaterea
sãrãciei, la dinamica demograficã, la educaþie ºi culturã,
la sãnãtate ºi la dezvoltarea
aºezãmintelor umane;

Ø dimensiunea economicã
ºi tehnologicã, ce se referã la
consum, la resurse ºi
mecanisme financiare, la
tehnologii curate ºi cooperare
în generalizarea utilizãrii lor;
Ø dimensiunea de mediu,
care se referã la protecþia ºi
calitatea mediului, la managementul resurselor, al
deºeurilor ºi reciclãrii, la
conservarea biodiversitãþii;
Ø dimensiunea instituþionalã, care, chiar dacã este o
componentã a celei sociale, se
prezintã separat, þinând seama
de rolul ei în integrarea ºi
corelarea deciziilor la diferite

niveluri (micro ºi macro) în
asigurarea dezvoltãrii durabile.
Problematica dezvoltãrii
durabile a impus o extindere a
noþiunii de capital. Banca
Mondialã intenþioneazã sã
evalueze sãnãtatea naþiunilor
prin mãsurarea resurselor
naturale (capital natural), în
raport cu valorile realizate
(assets) prin contribuþia omului
(capitalul realizat/built capital)
ºi resursele umane (capital
uman ºi social). Aceastã
abordare presupune cã dezvoltarea durabilã este un proces
prin care se realizeazã ºi se
menþine cât mai mult sãnãtatea
naþiunilor.

Noþiunea de sãnãtate este
de asemenea extinsã, de la cea
naturalã, la cea produsã,
incluzând capitalul uman ºi
social. Se vorbeºte în acest fel
de un stoc de sãnãtate, aptitudini
ºi cunoaºtere, conþinute în fiinþa
umanã, care se poate investi ºi
utiliza în sens util sau în sens
depreciativ.
Se considerã cã societatea
bazatã pe cunoaºtere este o
societate unde se promoveazã
competenþele ºi investiþia în
educaþie. Aceasta din urmã este
importantã nu numai pentru
strategiile macroeconomice, ci
ºi pentru industriile bazate pe
cunoaºtere, care trebuie sa

stimuleze competenþa la nivelul
organizaþiilor.
Societatea cunoaºterii este
fundamental necesarã pentru a
se asigura o societate sustenabilã
din punct de vedere ecologic,
deoarece fãrã cunoaºtere ºtiinþificã, cunoaºtere tehnologicã ºi
managementul acestora nu se
vor putea produce acele bunuri,
organizãri ºi transformãri tehnologice (poate chiar biologice) ºi
economice necesare pentru a
salva omenirea de la dezastru în
secolul XXI. Societatea cunoaºterii este atunci societatea
informaþionalã ºi sustenabilã.
Un alt mod pentru sustenabilitate, în afara societãþii
cunoaºterii, va fi greu de gãsit.

CERCETAREA ªTIINÞIFICÃ ROMÂNEASCÃ 
FINANÞATÃ, NU DECONTATÃ
Paradoxal, în 2009, anul
european al cercetãrii,
creativitãþii, inovãrii, România
beneficiazã de cel mai mic
buget alocat acestui domeniu
din ultimii cinci ani. Un val de
proteste ale cercetãtorilor din
institutele naþionale de
cercetare, proiectare, care au
pichetat Guvernul, Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii
ºi pe cel al Finanþelor, a stârnit
aceastã realitate dramaticã,
dacã se are în vedere faptul
ilogic cã bugetul cercetãrii nu
s-a menþinut în 2009 nici mãcar
la nivelul de anul trecut, ºi
acesta derizoriu, adicã o,54%
din PIB ºi nu o,19% din PIB,
cum prevede acum proiectul de
buget trimis la Parlament. În
asemenea condiþii atât de
frustrante, este limpede cã
proiectele de cercetare, care se
elaboreazã pe mai mulþi ani ºi
ulterior nu mai au suportul
financiar
iniþial,
sunt
ameninþate, mai exact, se aflã
în pericol de a fi îngheþate. Or,
se ºtie, în viziunea Uniunii
Europene, cercetarea trebuie sã
primeascã 3% din PIB pânã în
2010 ºi, în general, în vreme de
crizã se cere sã se investeascã
mai multe fonduri pentru

educaþie, cercetare, dezvoltare,
în esenþã, în tot ceea ce este
legat de factorul uman. Deºi
pare ciudat cã tocmai în
momente de crizã sã existe
asemenea opþiuni strategice,
dacã se analizeazã programele
de redresare economicofinanciarã a unor state membre,
se constatã lesne cã investiþii
puternice se fac în sectoarele
aºa-numite prietenoase cu
mediul, investiþii mai mari ca
de obicei în infrastructurã,
educaþie, cercetare, dezvoltare.
La aceastã soluþie au apelat
statele nordice în timpul crizei
din anii 90, a cãror sãnãtate
economico-financiarã nu
numai cã s-a restabilit, dar
stadiul lor de dezvoltare a
cunoscut culmi de invidiat.
Însã cu cei o,19% din PIB
alocaþi în bugetul pe 2009,
practic, nu se vor mai putea
plãti facturile achiziþiilor
prevãzute în proiectele de
cercetare care se aflã acum în
derulare. De pildã, România
este implicatã în proiectul
CERN Elveþia (organizaþie
europeanã pentru cercetarea
nuclearã) cu resurse de calcul,
procesare ºi stocare de date,
plus partea de analizã de date

interpretate. Or, în momentul în
care finanþãrile nu vor mai fi
asigurate, participarea României
la CERN va intra într-un con
de umbrã, dacã nu chiar sistatã.
Un alt proiect NATO 
ºtiinþa pãcii, aflat ºi el în
pericol de a fi îngheþat, la care
participãm, este cel al
Institutului de Lasere, Plasmã
ºi Radiaþii, obligaþia statului
român constând în a plãti
salariile ºi deplasãrile
cercetãtorilor în acest proiect,
ca partener NATO, adicã 247
mii de euro.
La întrebarea, deloc
retoricã, de ce migreazã atât
de mult cercetãtorii  în alte
ramuri, în alte zone, în alte þãri
 astfel încât, în prezent, au mai
rãmas 7.000 de cercetãtori
atestaþi, care lucreazã în 108
institute naþionale, în 1989
numãrul cercetãtorilor români
fiind de 60.000, un singur
rãspuns cutremurãtor  salariile
mereu de supravieþuire,
umilitoare. Un cercetãtor aflat
la început de drum are un
salariu de 880 de lei net.
Retribuþia creºte pentru cel cu
10 ani de experienþã la 2.000
de lei ºi la 2.400 de lei pentru
cel cu 20 de ani vechime. Cele

mai mari salarii, între 2.500 ºi
3.500 de lei, le au cercetãtorii
cu gradul I ºi cu peste 20 de ani
vechime.
La aceastã realitate crudã
 care este subfinanþarea  se
adaugã tabloul sumbru al
condiþiilor materiale oferite
cercetãtorilor, lipsa utilajelor
ºi a unor echipamente
performante, a unor tehnologii
moderne, a accesului la sursele
de informaþii din þarã ºi
strãinãtate.
Singura speranþã cã, nu
peste mult timp, ceva
semnificativ în condiþia
cercetãtorilor români se va
întâmpla se aºteaptã de la
rectificarea bugetului cercetãrii,
care va avea loc în luna iulie,
iar drumul Golgotei rezervat
acesteia va fi, în sfârºit,
întrerupt. Dincolo de aceste
obstacole se impune reforma
institutelor de cercetare.
Fiecare institut naþional
urmeazã sã fie structurat,
conform unei Strategii naþionale
ºi mai ales rezultatele sale sã
fie atestate internaþional.
Evident, cercetarea ºtiinþificã
româneascã nu mai poate
progresa cu actualul sistem
legislativ. Reforma cercetãrii

trebuie sã impunã finanþarea
cercetãrii ºi nu decontarea ei.
Lipsa unei adevãrate reforme
care sã conducã la rezultate
imediate are o cauzã principalã, autosuficienþa; peste
70% din profesorii universitari
ai României considerã cã
învãþãmântul românesc este
identic cu învãþãmântul
european, pe aceºtia nu îi
intereseazã clasamentele
internaþionale (Shanghai,
Webometric, OSCE etc.), unde
practic nu existãm, iar
politicile de resurse umane
care conduc la un dezastru lent
nu intereseazã pe nimeni.
Apare un decalaj între retoricã,
comportament ºi realitate.
Este exact ce se poate constata
ºi astãzi în programul
Guvernului, în proiectul
bugetului pe 2009 care prefigureazã, nu exagerãm, un
dezastru lent, care va împinge
România dincolo de orice
posibilitate de redresare a
economiei ºi societãþii la un
nivel competitiv pe plan
european. Practic, nu va mai
exista resursã umanã tânãrã
necesarã; aceasta va emigra
în Vest.

Adela DAVIDESCU

Picãturi de memorie...
La început era Cuvântul.
În acest mod emblematic, dar
ºi plin de pudoare, îºi începe
Evanghelia Ioan, referindu-se
la Logosul devenit carne,
Hristos. Rândurile mele nu se
vor o exegezã a textelor sacre,
ci mai degrabã o pledoarie
a Cuvântului înþeles în
totalitatea sa: cuvânt rostit,
scris ºi reprezentat viziv ºi
auditiv cu ajutorul noilor
tehnologii. Cuvânt rostit în
singurãtatea asceticã a
formãrii personale, cuvânt
care ne leagã ºi ne ajutã sã
comunicãm sentimente, trãiri,
cuvânt transmis cu intensitate
din generaþie în generaþie prin
intermediul scriiturii, cuvânt
amplificat, propagat în
ubicuitatea planetei prin
intermediul mass media;
cuvânt încãrcat de semnificaþii, cuvânt arid, cuvânt
acceptat, perceput în totalitatea încãrcãturii sale
emoþionale, cuvânt refuzat,
încãtuºat, neînþeles cãruia i se
substituie, mai nou, gestul
violent, rãzboiul.
Dintotdeauna comunicarea a avut conotaþii pozitive
ºi negative, dintotdeauna
cuvântul a apropiat sau a
despãrþit prieteni, familii,
popoare. Dintotdeauna, însã,
cuvântul a existat ºi a fost
eficace.
Prima etapã a comunicãrii
umane, aºa cum o defineºte
profetic Marshall McLuhan în
lucrarea sa Galaxia Gutenberg,
este aceea a oralitãþii, adicã
memoria organicã aºa cum
o defineºte lui Umberto Eco,
cãreia îi corspunde intelectul,
ceea ce înregistreazã ºi
administreazã în mod sublim
creierul nostru, fiind transmis
ulterior cu francheþe prin
dialogul interpersonal. Aceasta

constituie etapa basic a
formãrii cuvântului, a articulãrii
acestuia, a eforturilor de
reprezentare oralã care constã
în transmiterea unui fapt nu
numai prin gesturi, ci ºi
prin cuvinte; este o etapã
fundamentalã în comunicarea
interpersonalã întrucât obligã
omul sã iasã din individualitatea sa ºi sã se confrunte.
Aceastã fazã a comunicãrii se
poate numi totalã, fiindcã
implicã fiinþa umanã în
totalitatea sa.
A doua etapã fundamentalã
în articularea comunicãrii este
galaxia Gutenberg, aºa cum
o defineºte Marshall McLuhan
în aceiaºi lucrare. Umberto
Eco, în lucrarea sa Memoria
vegetalã, o defineºte memorie
vegetalã, referindu-se la acea
dimensiune care are drept
suport scrisul, papirusurile,
cãrþile, odatã cu apariþia hârtiei.
ªi aceasta este o etapã foarte
importantã în sfera comunicãrii
interpersonale pentru cã obligã
omul la o sintezã a fiinþei sale,
la eleganþã (deºi nu totdeauna
s-au scris lucruri elegante!), la
elaborare. Etapã, în acelaºi
timp, hotãrâtoare pentru cã
experienþa cititului, a lecturãrii
este, la rândul sãu, totalã,
întrucât nu priveºte numai
sufletul, ci implicã întregul
corp. Citind o carte se plânge,
se râde, se încearcã aceleaºi
trãiri ale protagoniºtilor.
Emoþii, dorinþe, pasiuni,
plãcere, suferinþã, bucurie, sunt
sentimente care pot deriva din
simplul gest al lecturii. Cartea
este, în viziunea lui Umberto
Eco o asigurare pe viaþã ºi o
anticipare a nemuririi.
Cu cât mergem înainte,
însã, cu atât ne dãm seama
cã ceea ce numim contact
personal direct scade,
ridicându-se în schimb preþul

comunicãrii (într-o oarecare
mãsurã, în acest sens,
contrazicându-l pe Umberto
Eco, cultura tinde sã devinã un
lux). Deja, în aceastã etapã
trebuie sã plãtim ca sã
comunicãm. Aceastã etapã
implicã un efort major din
toate punctele de vedere, dar
nu este decât o anticipare a
celei de-a treia faze care
interpeleazã ºi mai mult fiinþa
umanã în dorinþa sa de a
comunica ºi a se informa.
O ultimã etapã, definitã de
acelaºi Marshall McLuhan,
este galaxia Marconi
caracterizatã de apariþia
noilor mijloace electronice
de comunicare care sunt
echivalentul
memoriei
minerale a lui Umberto Eco.
Suportul ei este constituit din
semnele sculptate în piatrã,
inciziile pe tãbliþe de argilã,
etc. O perioadã privilegiatã în
care calculatoarele, în ziua de
azi, televiziunea, radioul,
faciliteazã comunicarea, dar
uneori o ºi altereazã.
Lumea virtualã în care
trãiesc copiii de astãzi se poate
defini ca o lume în care deja
pãrinþii fac eforturi sã se
integreze ºi din care bunicii se
simt de mult excluºi; o lume
care s-a substituit comunicãrii
ludice specifice vârstei lor ºi
comunicãrii interpersonale
nemijlocite care îmbogãþeºte
ºi ajutã la creºterea integralã a
eului-copil. Aceastã fazã face
trecerea spre acea fazã
complet tehnologizatã ºi
digitalizatã pe care, tot
profetic, Marshall McLuhan o
numeºte erã digitalã.
Nu putem afirma care este
etapa cea mai privilegiatã,
poate nici nu este corect sã
facem o netã clasificare pentru
cã fiecare fazã dispune
de avantaje ºi de limitãri.

În istoria comunicãrii ºi
a civilizaþiei ceea ce se
întâmplã, de fapt, este cã
mediul sau suportul cel mai
slab asigurã perpetuarea
mediilor sau suporturilor mai
tari. Aºa cum afirmã H. R.
Patapievici (Discernãmântul
modernizãrii), în mod
paradoxal, suportul slab face
sã trãiascã suportul tare.
Suntem aºadar tributari celor
care ne-au precedat ºi au ajutat
la conturarea, chiar prin linii
firave, a acestui imens tablou
al comunicãrii la baza cãrui
rãmâne dibãcia de a folosi
Cuvântul, fãrã sã ignorãm
aportul ºtiinþific în general.
Cert este cã noi trãim
astãzi, iar viaþa noastrã se va
desfãºura în viitor. Viitorul
sunã bine?! Nu pot întrezãri
decât cã se înregistreazã o
reîntoarcere soft la rãdãcinile
comunicãrii interpersonale,
deºi, antrenaþi în vâltoarea
progresului vertiginos al
epocii, cred cã este just sã
avem curajul sã ne însuºim tot
ceea ceea ce ne ajutã sã
ne facilitãm munca, adicã
tehnicile de comunicare,
fãrã sã permitem ca acest fapt
sã contamineze puritatea
colocvialã ºi cheful nebun de
a cutreiera, spre exemplu,
anticariatele în cãutarea unei
cãrþi importante.
În acest sens, la început
era Cuvântul. În acest sens,
îmi place sã cred cã ºi la sfârºit
totul va rãmâne neschimbat.
Adicã va rãmâne, ca un semn
al legãmântului, la fel de
eficace, în totalitatea extensiunii
ºi a puritãþii lui, Cuvântul.

George IVAN

Anul I, Facultatea
de Jurnalism, Comunicare
ºi Relaþii Publice
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OPINIA NAÞIONALÃ

COORDONATE ALE PIEÞEI MUNCII ÎN ROMÂNIA
(Urmare din pag. 1)
Din nefericire, în condiþiile
actualei crize economice
ºi financiare mondiale,
continuãrii proceselor de
privatizare ºi de restructurare,
este de presupus cã numãrul
ºomerilor sã nu se reducã în
mod vizibil, poate în anumite
perioade sau zone chiar sã
creascã, cu atât mai mult cu cât
în ultima perioadã se constatã
faptul cã a intrat în aceastã
categorie un numãr însemnat
de salariaþi proveniþi din
sectorul privat.
Deschiderea cãtre Europa
va avea un efect contradictoriu
asupra pieþei forþei de muncã
ºi, în consecinþã, ºi asupra ratei
ºomajului. În continuare, în
economia româneascã se va
înregistra ºomaj, cu o ratã mai
mare sau mai micã, dar, în
acelaºi timp, piaþa muncii se va
confrunta, la o serie de meserii
ºi profesii, în mod paradoxal,
cu deficit de forþã de muncã.
De altfel, chiar ºi în prezent,
multe locuri de muncã, mai
ales în zona de vest a þãrii, sunt
ocupate de forþã de muncã

provenitã din afara graniþelor muncii din România. Astfel,
României.
deºi existã în continuare o ratã a
ºomajului apreciabilã, în unele
domenii importante ale
Concluzii
economiei se manifestã, aºa cum
Am încercat sã prezentãm o menþionam, un deficit de
radiografie cât mai fidelã a lucrãtori, în unele cazuri chiar
comportamentului pieþei muncii un deficit acut, agenþii
din România, mai ales dupã anul economici fiind obligaþi sã
2000. Concluzia principalã care apeleze la forþa de muncã
rezultã este aceea cã, chiar dacã strãinã. De asemenea, în timp ce
în perioada parcursã din anul economia româneascã simte
1990 ºi pânã în prezent piaþa lipsa unor anumite categorii de
muncii s-a restrâns considerabil, lucrãtori, circa douã milioane de
cu impact negativ asupra români muncesc în strãinãtate,
productivitãþii sociale a muncii în întreaga paletã de activitãþi,
ºi cu efecte asupra calitãþii vieþii, începând cu cele necalificate,
se poate spune cã în România dar ºi în domenii de vârf.
este conturatã o piaþã realã a
În aceste condiþii, sunt
muncii, o piaþã aflatã pe un necesare eforturi susþinute în
trend ascendent, o piaþã în direcþia perfecþionãrii mecaplinã dezvoltare. În aceste nismului de funcþionare a
condiþii, existã motive temeinice pieþei muncii, a compatibilizãrii
ca într-un timp rezonabil, ºi racordãrii acestuia la piaþa
printr-o perfecþionare ºi, mai europeanã în domeniu. Desigur,
ales, printr-o autoreglare continuã, asemenea eforturi trebuie sã
piaþa muncii sã rãspundã atât urmãreascã, în principal,
cerinþelor societãþii ºi economiei atingerea obiectivelor stabilite în
româneºti, cât ºi ale Europei domeniul muncii pentru anul
comunitare.
2010 prin Strategia de la
Pe de altã parte însã, trebuie Lisabona pentru statele membre
remarcat ºi comportamentul ale Uniunii Europene, obiectivul
uneori contradictoriu al pieþei general al politicilor de ocupare

la orizontul acestui an fiind
asigurarea unei rate totale de
70% ºi o ratã de ocupare pentru
persoanele de sex feminin de
60% sau mai mult. La obiectivele
stabilite prin Strategia de la
Lisabona, trebuie adãugat ºi un
altul, definit în anul 2001 de
Consiliul European desfãºurat la

Pentru a atinge asemenea
obiective, în acest moment
României îi mai trebuie:
 11,2 puncte procentuale
pentru a obþine o ratã de
ocupare totalã de 70% pânã în
anul 2010;
 ºapte puncte procentuale
pentru atingerea þintei de 60%

Puncte de vedere
Stockholm, respectiv atingerea
în anul 2010 a unei rate medie
de ocupare pentru persoanele
din Uniunea Europeanã în vârstã
de 55-64 ani de 50%.
Este vorba despre trei
obiective îndrãzneþe, trei þinte
clare pe care ºi le-a propus
Uniunea Europeanã ºi care au
fost asumate de fiecare þarã
comunitarã. Chiar dacã atunci
când aceste obiective au fost
stabilite România nu era
membrã a Uniunii, prin
semnarea Tratatului de aderare
þara noastrã ºi le-a asumat ºi, în
consecinþã, trebuie sã depunã
eforturile necesare pentru a le
îndeplini.

a ratei de ocupare pentru femei
în acelaºi an 2010;
 8,2 puncte procentuale
pentru asigurarea þintei de 50%
a ratei de ocupare a persoanelor
în vârstã de 55-64 ani.
Evoluþia celor trei indicatori
în perioada 2000-2006, dar mai
ales comportamentul actual al
pieþei muncii, nu ne dau speranþe
în realizarea unor asemenea
obiective. Amintim în acest sens
cã în perioada 2000-2006 rata de
ocupare a cunoscut o evoluþie
contradictorie, cu descreºteri
continue pânã în anul 2005 ºi cu
o creºtere de 1,1 puncte procentuale, în anul 2006, faþã de
anul precedent.

Managementul ºi cultura calitãþii
învãþãmântului universitar
(Urmare din pag. 1)
Pentru realizarea acestui
lucru este nevoie de leadership
calitativ ºi de management
strategic în fiecare instituþie de
învãþãmânt superior. La fel, toþi
actorii comunitãþii academice
trebuie implicaþi activ în procesul
de schimbare, inclusiv studenþii
ºi ceilalþi parteneri externi care
au un cuvânt relevant de spus în
privinþa cerinþelor societãþii ºi a
tendinþelor actuale. Numai astfel,
poate fi creat un mediu academic
orientat spre calitate care sã poatã
face faþã competitivitãþii ºi noilor
provocãri sociale.
Cultura calitãþii, ca o problemã a calitãþii instituþionale
interne, este privitã ca o
prioritate atât pentru dezvoltarea
instituþiilor de învãþãmânt
superior, cât ºi pentru aceea a
realizãrii Spaþiului European al
Învãþãmântului Superior. Acest
concept a crescut considerabil
în atenþia actorilor implicaþi în
procesele de asigurare a
calitãþii, precum ºi pentru
proiectele comune ale Asociaþiei
Universitãþilor Europene cu
Comisia Europeanã.
Un exemplu, în acest sens,
este proiectul Quality Culture
Project, care a fost menit sã
ajute universitãþile europene sã
introducã ºi sã întãreascã o
culturã internã a calitãþii, pe
care sã o considere ca pe un bun
propriu al instituþiei ºi comunitãþii academice respective.
Proiectul a fost lansat în
anul 2002 si si-a propus
urmãtoarele obiective:
 creºterea gradului de
conºtientizare a nevoii de a
dezvolta o culturã internã a
calitãþii în universitãþi;
 asigurarea unei diseminãri
extinse a bunelor practici din
domeniu;

 promovarea introducerii
unui management intern al
calitãþii pentru a îmbunãtãþi
nivelurile de calitate;
 sprijinirea universitãþilor în
identificarea celor mai potrivite
proceduri de asigurare a calitãþii,
într-un mod constructiv;
 contribuþia la Procesul
BOLOGNA, prin creºterea
atractivitãþii universitãþilor
europene.
În acest proiect au fost
incluse 40 de universitãþi
europene, grupate în ºase reþele.
Fiecare reþea de universitãþi
a primit 60.000 de EURO
pentru desfãºurarea activitãþilor
inerente proiectului. Prima
acþiune a reþelelor a fost sã
obþinã o analizã SWOT ºi un
plan de acþiune pentru îmbunãtãþirea calitãþii în fiecare
universitate din proiect.
Factorii de succes identificaþi în finalul studiului au fost:
importanþa coordonãrii strategice ºi a conducerii (versus
managementului) pentru existenþa
unei culturi eficiente a calitãþii,
importanþa gândirii strategice ºi
autonomia universitarã ca
factor esenþial al unei culturi
interne a calitãþii.
De asemenea, concluziile
studiului Asociaþiei Universitãþilor
Europene au fost ca:
 82% din instituþii sã
monitorizeze calitatea internã a
predãrii;
 53% din instituþii sã
monitorizeze calitatea internã a
cercetãrii;
 48% din instituþii îºi
propune sã dezvolte asigurarea
calitãþii la nivel european, în
vederea recunoaºterii reciproce
ºi a transparenþei.
Metodele de ameliorare a
acestei situaþii, conturate în

final de cãtre realizatorii
studiului au fost:
 implicarea întregii comunitãþi academice, inclusiv a
studenþilor ºi personalului
administrativ, de cele mai multe
ori uitaþi, în procesul de
reflecþie asupra misiunii ºi
scopurilor instituþiei;
 dezvoltarea unei strategii
de comunicare ce îmbinã atât
canalele de comunicare de sus
în jos, cât ºi pe cele de jos în sus,
a documentelor scrise ºi a
întâlnirilor formale ºi informale;
 identificarea ºi împuternicirea campionilor culturii
calitãþii, care sã contribuie la
dezvoltarea ºi implementarea
unei strategii de culturã a
calitãþii;
 crearea de echipe în
cadrul instituþiei, care sã
asigure mixarea ideilor ºi
diseminarea lor în rândul
comunitãþii academice;
 abordarea problemelor
care dau temeri prin dezvoltarea
unei organigrame coerente a
personalului academic;
 sprijinirea unei culturi
interne a calitãþii prin resurse
umane ºi financiare adecvate.
Principalii actori identificaþi
cu un rol esenþial în formarea
culturii calitãþii au fost:
 rectorul;
 Campionii calitãþii;
 administratorii resurselor
financiare;
 administratorii resurselor
umane;
 studenþii;
 actorii externi instituþiei.
Proiectul a fost, apoi, reluat
în runda II  anul 2004,
respectiv III  anul 2005,
ultimul având ca scop introducerea ºi întãrirea unei culturi

interne a calitãþii în instituþiile
de învãþãmânt superior, ceea ce
a permis acestora, în acelaºi
timp monitorizarea sistematicã
a propriilor activitãþi ºi întãrirea
capacitãþii lor de a se adapta
unui mediu cu schimbãri rapide.
Referitor la implicarea
studenþilor, ca actori cu rol
esenþial în dezvoltarea unei
culturi interne a calitãþii în
mediul academic, în manualul
pentru
studenþi
privind
asigurarea calitãþii, citat mai sus,
sunt prezentate o serie de
aspecte importante în ceea ce
priveºte contribuþia studenþilor
la acest demers. În primul rând,
el trebuie raportat la nivelul
relaþiei dintre instituþie, personal
ºi studenþi. Rolul studenþilor în
perspectiva dezvoltãrii culturii
calitãþii este destul de neclar
conturat ºi se impune intensificarea eforturilor instituþiilor
europene de învãþãmânt superior.
Existã o multitudine de
agenþii de asigurare a calitãþii
în toatã lumea. Momentan, între
acestea ºi procedurile utilizate
de ele se poate observa o
oarecare uniformitate ºi armonizare. Într-adevãr, în multe
þãri, regiuni ºi culturi se dezvoltã
stiluri proprii în ceea ce priveºte
asigurarea calitãþii activitãþii
academice. Unele agenþii sunt
conduse de cãtre stat, altele sunt
independente, sau alte multe
forme intermediare. Deºi existã
o anume convergenþã a acestora
la nivelul unui model global al
calitãþii, existã încã o mare
divergenþã la nivel de metodologii, protocoale, tehnici de
evaluare ºi rezultatelor obþinute.
Astfel, consecinþele evaluãrilor
pot fi multiple ºi astfel toate
funcþiile asigurãrii calitãþii,

precum ºi ale acreditãrii vor
varia într-un anume grad.
Oportunitãþile ºi beneficiile
instituþiilor de învãþãmânt
superior sub egida globalã a
calitãþii ar fi acelea ca instituþiile
sau programele evaluate sau
acreditate de aceste agenþii
recunoscute la nivel global sunt
prestigioase, au ele însele o
calitate sigurã ºi meritã toatã
încrederea societãþii. Acestea
implicã însã aspecte precum
mobilitatea studenþilor, credite de
studii transferabile, recunoaºterea
ºi echivalarea diplomelor.
În procesul de asigurare a
calitãþii învãþãmântului, universitãþile ar trebui sã vizeze
respectarea urmãtoarele principii:
1. În condiþiile globalizãrii,
obþinerea unei înalte competitivitãþi impune o calitate
ridicatã a învãþãmântului
superior.
2. Un nivel ridicat al
calitãþii presupune creºterea
capacitãþii de inovare ºi îmbunãtãþirea continuã a proceselor
educaþionale.
3. În baza autonomiei
universitare, universitatea este
unul dintre principalii agenþi ai
asigurãrii calitãþii propriilor
activitãþi.
4. Asigurarea calitãþii ºi
managementul calitãþii reprezintã o parte integrantã a
funcþiilor universitãþii.
Pentru a putea face faþã
cererii de servicii educaþionale,
instituþiile de învãþãmant
superior trebuie sã aibã o
viziune clarã asupra viitorului
ºi sã anticipeze schimbãrile ce
pot surveni fie pe piaþa
educaþiei, fie pe piaþa muncii,
pãstrând permanent legãtura cu
partenerii în amonte ºi în aval.

Ion Petrescu

Volumul se înscrie în
literatura de specialitate privind
managementul, în general, ºi
cel comparat, în special, în
cadrul cãreia se defineºte prin
obiectul de studiu ºi prin mediul
de referinþã. Conceptele prezentate au, în acelaºi timp,
relevanþã ºi pentru toate
firmele româneºti  cum
precizeazã autorul în
Prefaþa acestei lucrãri.
Structuratã în patru
pãrþi ºi în 14 capitole,
urmate de o postfaþã ºi o
foarte bogatã bibliografie,
lucrarea abordeazã o
întinsã problematicã de
mare actualitate, vizând
aspecte manageriale,
juridice, politice, demografice, politologice,
sociologice, etice etc., ºi
este realmente un util
instrument de lucru, un
ghid eficient ce oferã cu
generozitate cititorilor, pe
lângã arsenalul teoretic,
metodologic ºi aplicativ
al managementului comparat, un pachet consistent
de termeni de comparaþie.
În prima parte a
lucrãrii, mai concret primul
capitol, suntem familiarizaþi cu
noþiunile fundamentale, conceptele principale utilizate
în managementul comparat,
precum ºi cu aspecte de ordin
metodologic al acestuia,
realizeazã un succint, dar
instructiv istoric, asupra
trecutului dezvoltãrii ºtiinþei,

care studiazã procesele ºi
relaþiile manageriale din
organizaþii ce funcþioneazã în
contexturi culturale naþionale
diferite, accentul fiind pus pe
identificarea ºi analizarea
similitudinilor ºi deosebirilor
manageriale. Sunt invocate

principalele ºcoli de management comparat  ºcoala
dezvoltãrii economice, ºcoala
mediului sau environmentalistã,
ºcoala comportamentistã,
ºcoala sistemelor deschise,
ºcoala de management comparat
axatã pe rolul culturii,
subliniindu-se caracteristicile
lor definitorii.

Preocupat de a oferi cât mai
multe informaþii, autorul prezintã modelele de management
comparat, semnificaþia lor,
utilitatea acestora, constrângerile
sau insuficienþa unora, identificând tipologia studiilor
managerial-comparatiste cu
ajutorul cãrora se urmãreºte
pregãtirea constructivã
ºi echilibratã a viitorului
companiilor, firmelor,
organizaþiilor, structurile
ºi modelele specifice
transnaþionale, favorizându-se transferul
internaþional de knowhow managerial.
Convergenþe
manageriale în Uniunea
Europeanã, managementul în Marea Britanie
într-o viziune comparatã,
potenþialul, resursele ºi
imaginea modelului
francez de management,
managementul corporatist în Olanda, modelul
suedez de management,
particularitãþile managementului spaniol,
trãsãturile culturale, strategii ºi
organizare managerialã în
SUA, precum ºi concepte
organizaþionale noi în uzine
nord-americane, modelul de
management est-european,
caracteristicile economicosociale ale contextului managerial japonez  sunt câteva

presupune demersuri ferme
pentru reducerea ºomajului în
rândul acestora, dar ºi pentru
limitarea migraþiei, legale dar
mai ales ilegale, pentru
persoanele tinere, în primul rând
a celor cu un nivel ridicat de
pregãtire. În ultimii 4-5 ani, se
constatã unele preocupãri în
aceste direcþii, dar acutizarea
fenomenelor specifice actualei
crize economice ºi financiare
impune amplificarea lor. Avem
în vedere, de exemplu, eforturile
financiare de susþinere, de
stimulare a tinerilor aflaþi încã
pe bãncile ºcolii, asigurarea de
retribuþii corespunzãtoare, în
concordanþã cu calitatea muncii
depuse, altfel exodul de materie
cenuºie, de tineri remarcaþi prin
rezultate bune în pregãtirea
profesionalã va continua, se va
intensifica chiar, cu repercusiuni
pe termen mediu ºi lung.
 Creºterea ratei de
ocupare pentru femei, care ar
implica existenþa unor raporturi
echilibrate între activitatea
profesionalã ºi viaþa familialã,
o împãrþire justã a rolurilor
ºi responsabilitãþilor în familie.
În acelaºi timp, sunt necesare
mãsuri legislative, economice

ºi sociale care sã conducã la
stimularea activitãþii femeilor
în economie, în societate, în
paralel cu uºurarea muncii
acestora în gospodãrie.
 Dezvoltarea unor noi
forme de solidaritate între
generaþii, distribuþia justã a
oportunitãþilor între acestea,
bazatã pe suportul comun,
reciproc ºi pe transferul de
cunoºtinþe ºi experienþã
reprezintã o altã soluþie
potenþialã. Generaþia aflatã în
plinã maturitate, generaþia pe
umerii cãreia apasã prezentul ºi
viitorul nostru, trebuie sã aibã
în permanenþã în vedere cã
persoanele aflate în ultima parte
a activitãþii lor economice, cele
în vârstã de 55-64 ani, se
constituie într-o resursã cu
adevãrat valoroasã, reprezentând
nu doar legãtura cu trecutul ci,
mai ales, prin experienþã, prin
seriozitate ºi înþelepciune ºi, nu
în ultimul rând, prin aderenþa la
valori ºi tradiþii, cu viitorul.
 Promovarea calitãþii
ocupãrii forþei de muncã, în
direcþia creºterii competitivitãþii pe piaþa muncii, unei
corelãri eficiente între sistemul
educaþional ºi de formare

ºi cerinþele pieþei muncii,
îmbunãtãþirea accesului pe
piaþa muncii ar conferi acestora
noi deschideri. În acelaºi timp,
trebuie sã se punã capãt
harababurii existente în
sistemul nostru de învãþãmânt,
clasa politicã, indiferent de
culoare, împreunã cu societatea
civilã, dar mai ales cu elevii ºi
studenþii, cu dascãlii acestora,
sã-ºi asume responsabilitatea
stabilirii unei strategii realiste,
eficiente în domeniu, a unei
strategii coerente, stabile, care
sã aibã în vedere specificul
economiei ºi societãþii noastre,
cerinþele pieþei europene
a muncii, dar ºi tradiþiile
învãþãmântului românesc.
O strategie care trebuie sã
þinã seama de interesele
copiilor, ale tinerei generaþii
ºi mai ales ale þãrii.
Sistemul legislativ în
domeniul muncii, deºi aliniat la
prevederile actelor normative
comunitare, trebuie sã fie
abordat ca un sistem dinamic,
deschis ºi flexibil, astfel încât
acesta sã rãspundã prompt
cerinþelor ºi realitãþilor economice
ºi sociale româneºti, în general,
ale pieþei muncii, în particular.

GURU mondial al calitãþii  J. M. JURAN

Management comparat
Apãrutã sub egida prestigioasei Edituri a Fundaþiei
România de Mâine, lucrarea
Management comparat, ce
poartã semnãtura remarcabilului
prof. univ. dr. Ion Petrescu,
abordeazã complexa problematicã a managementului
comparat dintr-o perspectivã
interculturalã care se constituie
într-o sursã de înnoiri în plan
conceptual ºi operaþional în
acest domeniu. În ultimii ani,
numeroºi manageri, oameni de
afaceri, economiºti, politologi ºi
geoeconomiºti acordã atenþie tot
mai mare managementului
comparat, pe care îl considerã
ºtiinþa ce le oferã capacitatea de
a-ºi însuºi rapid ºi eficace
elementele de noutate ºi
performanþã în realizãrile
celorlalte þãri, cu impact pozitiv
asupra gradului de civilizaþie ºi
dezvoltãrii economice, precum
ºi standardul de viaþã al
populaþiei propriei lor þãri.
În aceastã etapã, în care
procesul de globalizare se
amplificã, criza economicã ºi
financiarã mondialã face
ravagii în toatã lumea, este
nevoie, mai mult ca oricând, de
manageri bine pregãtiþi în plan
profesional, managerial.
Asemenea specialiºti se
formeazã ºi la Universitatea
Spiru Haret, cursurile de
management comparat fiind
înscrise, alãturi de disciplinele
fundamentale manageriale, în
Planurile de învãþãmânt ale
facultãþilor cu profil economic.

Din pãcate, aceeaºi evoluþie
a cunoscut-o ºi rata de ocupare
pentru femei, singurul an în care
aceasta a crescut fiind 2006 (cu
1,5 puncte procentuale).
Ce soluþii ar fi apte pentru
perfecþionarea mecanismului de
funcþionare a pieþei muncii în
þara noastrã trebuie sã aibã în
vedere, în principal, urmãtoarele
aspecte:
 Îmbunãtãþirea gradului
de ocupare a resurselor de
muncã pe principalele ramuri
ale economiei naþionale,
coroborat cu o repartizare
judicioasã a acestora pe
sectoare de activitate, cu
efecte benefice asupra ºomajului.
În acest sens, este necesar sã se
acþioneze mult mai energic în
direcþia reducerii persoanelor
ocupate în sectorul primar al
economiei, mai ales a celor din
agriculturã, pentru crearea de
noi locuri de muncã, precum ºi
pentru limitarea numãrului de
persoane ocupate în activitãþile
subterane, nedeclarate, concomitent cu o mai susþinutã
preocupare pentru reconversia
forþei de muncã disponibilizate.
 Creºterea ratei de
ocupare a persoanelor tinere

puncte de referinþã care conferã
lucrãrii o valoare enciclopedicã.
Extrasele din surse de
autoritate ºtiinþificã recunoscute pe plan internaþional,
problemele abordate în aceastã
eruditã lucrare ºtiinþificã,
utilizarea comparativã a
aceloraºi surse de informare reprezintã o adevãratã
provocare, un îndemn la
reevaluarea imaginii managementului autohton.
Într-un context european ºi
mondial cu interese socialpolitice ºi economice atât de
diverse, autorul a avut
potenþialul ºtiinþific, creator ºi
curajul de a deveni un veritabil
formator de opinii, prin
descifrarea ºi interpretarea
conceptelor, prin incursiunile în
trecutul frãmântat ºi laborios al
dezvoltãrii managementului
comparat, cum se precizeazã
în lucrare, prin argumentarea
ºtiinþificã a evoluþiilor regãsite
atât în teoria, cât ºi în
practica managerialã, punând în
evidenþã dinamismul, complexitatea ºi intensitatea
dezvoltãrii ºtiinþifice, tehnice,
informaþionale, ecologice,
educaþionale, economice. Sunt
repere care dovedesc cã
lucrarea depãºeºte vizibil
limitele unui simplu manual
universitar, deºi caracterul ei
didactic este pregnant, trãdând
primul ei rost.

Adela DEAC

De ce J.M. Juran?
Cine este J.M. Juran?
Joseph Moses Juran este
Guru mondial al
calitãþii, o legendã a
managementului calitãþii.
Cetãþean american de
origine românã, s-a
nãscut, la Brãila 
România, în 1904 ºi a
încetat din viaþã, la New
York  SUA, în data de
28 februarie 2008.

Acum 10 ani, în luna
februarie a anului 1999,
Fundaþia Premiul Român
pentru Calitate J. M. JURAN
(PRC-JMJ), organizaþie independentã, neguvernamentalã,
apoliticã, cu activitate
non-profit, a dobândit personalitate juridicã.
Principalul instrument prin
intermediul cãruia Fundaþia
PRC-JMJ urmãreºte realizarea obiectivului sãu de
stimulare a societãþii româneºti
pentru aplicarea celor mai
eficiente metode de management
ºi, în particular, de management
al calitãþii ºi validarea nivelurilor de excelenþã atinse de
acestora rezidã în instituirea,
administrarea ºi acordarea
periodicã, la nivel naþional, a
Premiului Român pentru Calitate
 Premiul pentru Excelenþã 
J. M. JURAN.

La vârsta de 8 ani a
emigrat, împreunã cu
pãrinþii sãi, în Statele
Unite ale Americii. Din
anul 1924, având studii
superioare de drept ºi
inginerie, a început o
carierã industrialã ºi
ºtiinþificã în care
inteligenþa, tenacitatea
ºi creativitatea au avut un rol
esenþial.
Joseph Moses Juran a avut
o îndelungatã ºi prodigioasã
activitate: licenþiat în inginerie
electricã al Universitãþii
Minnesota, doctor în ºtiinþe
juridice al Universitãþii din
Loyola, profesor de inginerie
industrialã al Universitãþii din
New York, consultant ºi/sau
expert al mai multor companii,
inclusiv al Administraþiei SUA
pentru economia mondialã.
În perioada rãzboiului,
Juran a lucrat la programul
Lend-Lease, prin care SUA
furnizau echipamente Marii
Britanii ºi aliaþilor sovietici.
Ulterior, a activat la Universitatea
din New York ca profesor de
inginerie industrialã, dezvoltând ºi o practicã de consultanþã.
Munca lui a decuplat definiþia
calitãþii de ideea de lux,

încercând sã îi convingã pe
manageri cã este mai ieftin sã
planifice calitatea de la început,
decât sã se confrunte cu produse
defecte ulterior.
El a ajuns la aceastã
concluzie dupã ce a observat cã
80% dintre probleme sunt
provocate de 20% din cauze.
A numit acest principiu
Principiul Pareto, dupã
economistul italian Vilfredo
Pareto, care a constatat cã 20%
din oameni controleazã 80% din
bogãþie. Juran a folosit iniþial
acest principiu pentru a identifica
cele mai comune surse ale
defectelor, dar a devenit mai
cunoscut datoritã ideii cã 20%
din clienþi oferã 80% din
profituri. El a denumit aceste
douã grupuri cei mulþi utili ºi
cei puþini vitali.
Calitatea nu trebuie lãsatã în
seama departamentelor de
inspecþie, susþinea Juran,
ci nivelurilor de vârf ale
managementului, ºi sã devinã o
preocupare deplinã pentru orice
afacere, la fel ca aspectul
financiar. Trilogia Juran este
un alt concept, potrivit cãruia
controlul din inspecþia tradiþionalã de dupã producþie trebuie
sã fie precedat de sisteme care
au planificat calitatea încã de la
început, ºi sã fie urmat de o
ameliorare continuã a produsului.
Japonezii nu au avut niciun
motiv sã nu încerce aceste idei,
îºi amintea Juran în 2004. Ei
aveau o reputaþie groaznicã în
ceea ce priveºte calitatea. Au
fost nevoiþi sã renunþa la faima
de a produce rebuturi. Pentru cã
erau convinºi de nevoia acestei

schimbãri, au fost deschiºi faþã
de ideile privind calitatea.
Succesul nu a întârziat sã aparã.
Japonia a ajuns la statutul de
superputere economicã, ºi aceasta
prin calitate, a subliniat Juran.
Contribuþia excepþionalã
a dr. Josseph M. Juran la
dezvoltarea managementului
calitãþii i-a fost recunoscutã prin
acordarea a peste 40 de medalii
ºi titluri onorifice. Cele mai
importante sunt National Medal
of Technology  înmânatã în
1992 de preºedintele George
Bush pentru contribuþia sa de
o viaþã la stabilirea principiilor
ºi metodelor prin care
întreprinderile îºi pot dezvolta
propria capabilitate de a fi
competitive pe piaþa mondialã,
ºi Order of the Sacred Treasure
 acordat de Împãratul Japoniei
pentru dezvoltarea controlului
calitãþii în Japonia ºi facilitarea
relaþiilor de prietenie între SUA
ºi Japonia.
În anul 1992, când cel mai
înalt for ºtiinþific al þãrii
Academia Românã l-a ales
printre membrii sãi de onoare,
primind cu recunoºtinþã onoarea
de a fi inclus în rândul nemuritorilor, Joseph M. Juran spunea:
Sunt, desigur, recunoscãtor
pentru onorurile pe care le-am
primit din partea instituþiilor
româneºti. Sunt, de asemenea,
conºtient cã naþiunea a îndurat
mulþi ani dificili ºi cã drumul
înainte este lung ºi dificil. Dar
mai ºtiu încã, dupã zeci de ani
de experienþã, cã atingerea
conduitei calitãþii este un
element vital pentru atingerea
unei economii prospere.

M. IORDACHE

ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIALE ROMÂNEªTI  între evoluþie ºi involuþie

Omul organizaþional

comportamentale (P. Nica,
1996).
Deºi situaþia actualã
în care se aflã România,
caracterizatã prin crize
profunde, dezechilibrare la
Participarea indivizilor la
toate nivelurile sistemului
activitatea întreprinderii este
social global: economic,
nu doar o modalitate de
social, politic, cultural etc.,
exprimare a libertãþilor de
impune crearea ºi dezvoltarea
opþiune, ci ºi o modalitate de
unei structuri de tip Z, care sã
satisfacere a nevoilor fiziologice,
aibã în prim-plan reþeaua
de siguranþã, psiho-sociale, de
(care organizeazã, conduce
recunoaºtere socialã ºi de
ºi controleazã întreaga
autorealizare.
activitate) ºi teoria omului
S-a observat cã oamenii au
complex (cunoscut sub toate
aspiraþii, idealuri, dorinþe, iar
aspectele sale: social, psihic
gradul de îndeplinire a acestora
etc.), realitatea este alta.
le afecteazã comportamentul,
Stilul de conducere
în general, ºi cel organizaþioautoritar,
nal, în particular.
principiul
De aceea, modul
Omul economic ºi raþional  motivat de stimuli economici
individului
în care manageOmul social  stimulat de nevoi sociale
conducãtor
mentul organiOmul care se autoactualizeazã  motivat de autorealizare ºi autoactualizare sunt primorzaþiei se ocupã
în made rezolvarea
Omul complex este antrenat de o mare varietate ºi variabilitate de factori diale
nagementul
lor influenþeazã,
românesc ºi
pozitiv sau negativ, modul în al omului social, motivat de motivaþii. Performanþele ºi determinã un comportament
care se lucreazã în întreprindere. nevoi sociale, satisfãcute numai satisfacþia þin de diverºi factori, din partea salariaþilor tradiEvoluþia vieþii economice, în relaþiile cu ceilalþi. Modelul individuali ºi organizaþionali, þional, un comportament de
sociale, politice a determinat a încercat o apropiere, o luaþi în complexa lor interacþiune mult depãºit în þãrile cu o
deplasarea atenþiei de la convergenþã între sentiment ºi (conform acestui model, economie dezvoltatã, care este
factorul de producþie, material, obligaþie, dar munca a rãmas, în japonezul William G. Ouchi a o îmbinare a modelului de om
spre factorul uman, caracterizat
economic cu cel de om social.
printr-un anumit comportament,
SOCIOLOGIA TRANZIÞIEI
Toate acestea se maniavând la bazã, dupã cum am
festã pe fondul unor judecãþi
mai spus, motivaþii, interese, esenþã, aceeaºi, o muncã sim- elaborat Teoria Z, având în asupra naturii muncii (ºi aici
sisteme de norme ºi valori etc. plificatã, de rutinã.
centru grupul, reþeaua, ºi nu intervine contradicþia) în mare
Relaþia dintre natura acestui
Cercetãrile ulterioare au individul)
mãsurã pozitive. Peste 80%
comportament ºi stilul de demonstrat cã pierderea
Dar ce aplicaþie au aceste dintre salariaþi considerã cã
conducere practicat a dezvoltat sensului muncii s-a datorat modele la întreprinderile existã o bunã concordanþã
teorii care au creat diferite ima- tocmai nevoii de folosire a româneºti ? Rãspunsul s-a între munca ºi pregãtirea lor
gini ale omului organizaþional. capacitãþii creatoare a omului, conturat odatã cu evidenþierea profesionalã, peste 65%
Mai întâi a apãrut modelul nevoii de a fi util, productiv, noilor tendinþe în mana- considerã cã au o activitate
variatã ºi interesantã, iar 60%
de om economic ºi raþional, fapte neglijate în cadrul gementul românesc.
potrivit cãruia omul este modelelor anterioare. Modelul
Deºi Teoria X era valabilã apreciazã cã munca lor
motivat de stimuli economici, de om care se autoactualizeazã în S.U.A. în urmã cu 75 ani, solicitã noi cunoºtinþe
iar acþiunea lui este îndreptatã (Teoria Y, în concepþia lui s-a constatat existenþa unei profesionale. Munca nu este
cãtre obþinerea câºtigului Mc.Gregor) vine în sprijinul experienþe asemãnãtoare în doar un simplu instrument
economic maxim; aceºti acestei idei ºi are la bazã, nu întreprinderile est-europene, prin care omul obþine
stimuli fiind deþinuþi de cãtre principiul muncii simplificate, care au funcþionat în economia satisfacþii materiale; ea este o
organizaþie, omul apare ca un ci cel al muncii îmbogãþite. planificatã centralizat. Intrarea activitate specific umanã, prin
agent pasiv, care poate Oamenii sunt, în primul întreprinderilor româneºti în care omul devine o fiinþã
fi controlat ºi manipulat. rând, motivaþi de nevoi de competiþia mondialã implicã ºi valorizatoare; ea este integratã
Din acest întreg angrenaj, autorealizare ºi autoactualizare, înlocuirea acestor practici în personalitatea acestuia.

Lector.univ.drd.
Daniela PÂRLEABUZATU






sentimentele sunt excluse sau
minimizate, datã fiind natura lor
iraþionalã (corespunzãtor acestui
model, Douglas Mc.Gregor
elaboreazã binecunoscuta
Teorie X). Modelul a avut, cum
era de aºteptat, consecinþe
negative, din care cea mai
importantã se referã la faptul cã
muncitorii erau priviþi ca simpli
executanþi, nedându-li-se
posibilitatea de a-ºi afirma
gândirea creatoare, spiritul de
iniþiativã ºi de inovaþie, în
condiþiile unei complexitãþi din
ce în ce mai mare a muncii.
Ca urmare a apariþiei noilor
teorii asupra relaþiilor umane,
s-a dezvoltat un nou model, cel

nevoi de afirmare a talentelor
ºi aptitudinilor lor, într-o muncã
creatoare, cu sens. De aceea, ºi
gradul de responsabilitate faþã
de muncã este mai mare, iar
nevoia de dezvoltare a personalitãþii umane, satisfãcutã.
Totuºi, pe mãsura aplicãrii
acestui nou model, s-a constatat
faptul cã oamenii sunt fiinþe
complexe, nu numai munca lor,
motivaþiile care îi antreneazã sunt
diverse ºi ei reacþioneazã diferit
nu numai la stimulente de ordin
economic sau social, dar ºi în
situaþii diferite. Ca urmare, a
apãrut modelul omului complex,
care manifestã o mare varietate
ºi variabilitate de atitudini ºi
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Epistola a III-a
Dragã cititoare,
dragã cititorule,
Cunoaºtem ºi recunoaºtem
suferinþa prin gânduri ºi
sentimente, dar mai ales prin
experienþã. Trãim cu suferinþa.
Ea ne marcheazã existenþa de la
naºtere pânã la boalã ºi moarte.
Femeile suferã enorm când
dau naºtere. Noi, bãrbaþii,
recunoaºtem aceastã suferinþã
doar teoretic. Se spune cã
bãrbaþii ar fi politicoºi. Femeile
sunt lãsate mereu sã pãºeascã
înainte. Doar pe un singur drum,
ultimul, bãrbatul merge de cele
mai multe ori înaintea femeii.
Iubirea este perceputã de
multe ori eronat ca suferinþã
din pricina egoismului, geloziei
sau posesiei. Adesea singurãtatea este trãitã ca suferinþã,
cu toate cã Seneca afirma
magistral cã în singurãtate este
siguranþã.
Bãtrâneþea înseamnã suferinþã. Sãrãcia atrage suferinþa.
Izolarea ºi uitarea sunt,
neîndoielnic, suferinþe mari.
Nimic nu se comparã cu
suferinþa unei mame ce ºi-a
pierdut fiul. Tragedia greacã
abundã în scene care evocã
suferinþa cauzatã de puterea
crudã a destinului (moira).
Cerbul plânge dupã ciuta lui
pierdutã în cea mai adâncã
noapte. Mãrturiseºte aceasta

poetul meu de suflet. Identificã-l
ºi citeºte-l, rogu-te!
Boala este cea mai vie dintre
suferinþe. Moartea induce
suferinþa celorlalþi. Bocitoarele
cântã cu amar durerea. Însã,
neamurile tracice, iar, între ele
ºi geto-dacii, deplângeau
venirea pe lume ºi se bucurau
la capãt de drum, odatã cu
eliberarea sufletului din acest
cuib de plângeri  lumea
pãmânteascã. Inzii contemplã
arderea trupului celui drag fãrã

epistole
sã se bucure sau sã jeleascã,
întrucât ei cred în peregrinarea
dintr-o existenþã în alta ºi în
renaºterea într-o altã formã.
Individul moare, dar specia
continuã. Viaþa nu moare
niciodatã.
Prin credinþã, speranþã ºi
dragoste putem înfrânge
suferinþa. Dacã nu reuºim sã
omorâm suferinþa, o putem
adormi. Prevenirea este cea
mai indicatã soluþie. În Japonia,
de pildã, aproape nimeni nu mai
moare de cancer pentru cã se
fac controale severe, obligatorii
ºi periodice începând cu o
anumitã vârstã. Medicina
alopatã dã rezultate imediate,
dar formele alternative de

medicinã au efecte pe termen
lung. Este nevoie de rãbdare,
curaj, încredere ºi îndeosebi de
o mare putere de luptã pentru a
îndepãrta durerea.
Sarvam dukham, sarvam
anityam (Totul este suferinþã,
totul este efemer), rostea cu
înþelepciune Buddha. În religia
buddhistã, suferinþa (dukha)
joacã un rol central. Adevãrurile
nobile enunþate de Buddha sunt:
suferinþa, originea suferinþei,
distrugerea suferinþei ºi calea de
mijloc. Astfel, este enunþatã
universalitatea suferinþei, numai
cã Buddha nu se complace în
deplângerea soartei umane, iar
în locul unei filosofii pesimiste,
cu care ne-a obiºnuit ºi amãgit
existenþialismul, buddhismul
insistã asupra realismului critic.
În acest sens, dupã enunþare, se
identificã întâi cauza, iar apoi se
gãsesc mijloacele pentru a stârpi
suferinþa. Cea mai elocventã
metodã o reprezintã calea celor
opt poteci, a echilibrului. Sunt
evitate în viaþã extremele. În
buddhism, aºadar, suferinþa este
înþeleasã ca un rãu în sine. Orice
tip de suferinþã, fie ea fizicã,
psihicã, mentalã sau spiritualã
trebuie stârpitã din rãdãcinã.
Drept antidot al suferinþei,
buddhismul propune compasiunea, în vreme ce religia
creºtinã cultivã mila ºi smerenia.
În culturile creºtine, suferinþa are ºi un rol pozitiv. De
exemplu, la originea creaþiei
artistice se aflã adeseori
suferinþa (funcþia katharsis a
artei). În misticã, sufletul uman
se elibereazã de lumea simþurilor prin katharsis ºi se
ridicã spre a se reuni cu Unul.
În actul creaþiei a fost imperios
necesarã zidirea simbolicã a
Anei ºi a copilaºului din pântec
pentru ca mãnãstirea Argeºului
sã nu se mai surpe, ci sã se
înalþe falnicã la cer ºi trainicã
peste veacuri. Nu este vorba
despre crimã în balada popularã
româneascã Monastirea
Argeºului, ci de o jertfã întru
izbãvirea creaþiei artistice.
Suferinþa este aºezatã la
temelia operei de artã.
De la durere la plãcere. În
a patra epistolã, mã gândeam
sã vorbim despre fericire.
Sãnãtate ºi serenitate!
Cu sinceritate,
al dumneavoastrã,

Mircea ITU

I. L. Caragiale meloman?
(Continuare din pag. 1)
Meloman înzestrat cu o
memorie muzicalã de excepþie
Ion Luca Caragiale ºi-a clãdit
opera dupã principiile arhitecturii melodice. Construitã
polifonic, dupã mai bine de o
sutã treizeci de ani opera lui
Caragiale nu a fost îngropatã,
ci dimpotrivã. Cititorul educat,
spectator de bunã credinþã nu
va înceta niciodatã sã spere cã,
la un moment dat, folosirea
socialã abuzivã a scenariilor ce
i-au obosit retina, va rãmâne
apanajul cutiei scenice. Oricum
însã, publicul iniþiat a înþeles un
adevãr profund ºi indubitabil:
Caragiale rãmâne maestrul de
la care a învãþat cã imaginaþia
satanicã, bazatã pe repetiþie
ciclicã, pe imitaþie, pe spiritul
de negaþie ºi pe subversiune,
nu-l ajutã sã evolueze sau sã
progreseze spiritual.

Caragiale cârciumar
sau conducãtor al unui
cenaclu empromtu?
Într-o lume care se schimbã
dintr-o clipã în alta, în care
personajele au valoare statisticã,
iar mãºtile nu un conþinut
sufletesc complicat, cunoaºterea
detaliilor ce se ascund în spatele
acestor aparenþe ºi folosirea lor
la momentul oportun reprezintã
calea cea mai sigurã de a avansa.
Caragiale mediteazã la acest
aspect ºi, dupã ce îºi identificã
poziþia în teatrul statistic al
lumii, pare iluminat în privinþa
sa ºi al rostului sãu în lume: Eu
stau într-un local ieftin de
consumaþiune, într-o berãrie
popularã, pierdut în mulþime ºi
mã gândesc: eu nu sunt un cine,
eu sunt un ce; în masa omenirii,
eu sunt un numãr trecut la
statistica populaþiei, ºi poate
chiar acolo trecut cu vederea,
fiindcã, la ultimul recensãmânt
al populaþiei Capitalei, mai la
toþi din mahalaua noastrã au
mers agenþii cu catastifele, la
mine n-au venit. Nu sunt vreun
ambiþios, dar gândul acesta mã
mâhneºte... Sã te vezi, sã te
înþelegi aºa de mic, aºa de
neînsemnat! Sub povara acestei
gândiri, oftez ºi-mi aplec jos
fruntea cu umilinþã. (Amicul X
în Ion Luca Caragiale Opere,
vol. I, Editura Naþional,
Bucureºti, 2000, p. 421).
Caragiale cârciumarul a trãit
într-o lume în care micile
localuri bucureºtene ar putea fi
asemãnate cafenelelor pariziene
ºi celor nemþeºti frecventate de
floarea intelectualitãþii româneºti.
În aceastã ambianþã au fost citite
de Caragiale pentru prima datã
poeziile lui Octavian Goga, aºa
cum reiese din cartea lui Octavian
C. Tãslãuanu Octavian Goga,
Amintiri, Editura Bucovina
I.E. Torouþiu, Bucureºti, 1939.
Tot în aceastã ambianþã
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Caragiale însuºi îºi redacta
creaþiile pentru gazetele la care
colabora sau al cãror proprietar
era. D. Teleor ºi Caragiale
scriind poezii pe hârtii de
împachetat mãsline în bãcãnie
sau în cafenea sunt ipostaze ale
aceleiaºi perso-nalitãþi pentru
care berãria, cafeneaua, bãcãnia
sau birtul sunt ºi locuri de
refugiu, dar ºi de inspiraþie ºi de
creaþie.
Aceasta este ºi lumea momentelor memorabile, pe care
Ion Luca Caragiale o surprinde
cu rafinamentul unui grafician al
cuvintelor. Este lumea taifasului
pe tema problemelor zilnice ale
discursului public românesc, pe
care personajele le trateazã în stil
familiar. Din acest amestec de
stiluri, care genereazã comicul
situaþiilor ºi al limbajului, se
desprind problemele etern
discutate de români de 150 de ani
încoace, precum: corupþia, micile
afaceri, marile scandaluri
financiare, banii, birocraþia,
politica, problema introducerii
pedepsei cu moartea (O
lacunã), problema justiþiei ºi a
deciziilor sale (Justiþie, Justiþia
românã, Art. 214, Logica
baroului), problema câºtigurilor
fabuloase ºi a pierderii averilor
peste noapte (Douã loturi),
scandalurile erotice, libertatea
presei ºi capacitatea ei de a-ºi
exercita acest drept. Civilizaþia
schiþelor lui Caragiale se naºte în
acest mediu în care douã coduri
se împletesc: cel politic  specific
filosofiei naþionale, ºi cel
dinamic, pitoresc. Eroii lui
Caragiale capãtã la o bere
volubilitatea pe care altminteri
nu o aveau. Vinul devine o
oglindã pentru oamenii din
scrierile lui Caragiale. El dã pe

faþã gândurile lor ºi paharele
pline îi fac vorbãreþi. Caragiale
verificã ºi înregistreazã cu mult
talent urmãrile cuvintelor lui
Plinius: In vino veritas.
Interesant este de observat
cã scriitorul este regizorul
acestei scene a berãriei sale. El
observã cu discreþie, ascultã cu
bãgare de seamã ºi întreabã cu
inteligenþã, cu maliþiozitate ºi
decupeazã replicile cu precizie
chirurgicalã. Naratorul, care
aproape cã se identificã cu
autorul, stã de vorbã cu personajele, dã scurte indicaþii de
regie ºi realizeazã conexiunea
dintre momentele comice.
Berãria este locul în care s-a
mutat agora oamenilor comuni,
a micilor funcþionari, a copiºtilor
ºi a micilor negustori, în care
foarte rar intrã ºi o femeie. Eroii
acestor locuri sunt de obicei
personaje ale cãror nume
sugereazã teoria lui Laurence
Sterne din Tristam Shandy în
privinþa numelor care predispun
la formarea caracterului.
Oamenii aceºtia, remarcase
Garabet Ibrãileanu, au de multe
ori numele de familie terminat
în -escu ºi sunt oameni fãrã
strãmoºi. Ei sunt când nervoºi,
când îºi fac confidenþe narând
odisee comice cu substrat
tragic, în limbajul în care se
strecoarã digresiunea mitocanului, care îºi întrerupe
discursul cu zic sau zice.
La Caragiale limbajul deconspirã
originea de obicei umilã ºi
pretenþiile de anulare a acesteia
prin statut social sau prin
educaþie. Este lumea celor care
au uitat de unde au plecat, care
nu au un cult al strãmoºilor
pentru cã exact ca ºi aceºtia nu
au un nume faimos.
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De la Vlad Þepeº ...

vanserai cu 50 de camere.
Casele erau dispuse pe ambele
maluri ale Dâmboviþei, care era
Dar sã ne întoarcem în timp traversatã de 21 de poduri de
ºi sã depãnãm pe scurt istoria lemn.
urbei La 20 septembrie 1459,

(Continuare din pag. 1)

Vlad Þepeº pomenea pentru
prima datã numele de Bucureºti
într-un act prin care întãrea
proprietãþile unor boieri. Peste
doar câþiva ani, la 14 octombrie
1465, Radu Vodã decidea ca
Bucureºtiul sã fie una din
reºedinþele domneºti ale Þãrii
Româneºti; în anii 1558-1559,
Mircea Ciobanu construia
Biserica Domneascã de la Curtea
Veche, cel mai vechi lãcaº de cult
din Bucureºti, pãstrat în forma lui
originalã. Abia în anul 1659, în
timpul lui Gheorghe Ghica,
Bucureºtiul devenea capitala
Þãrii Româneºti.
Una din primele descrieri
ale oraºului apare într-un
document din 1563, dat de
judeþul Neculae al lui Bobanea
ºi de cei 12 pârgari ai sãi, din
care aflãm cã oraºul avea lângã
Biserica ºi Curtea domneascã
un bazar cu numeroase prãvãlii,
dintre care unele þinute de
negustorii greci.
La 1574, avocatul Pierre
Lescalopier nota cã oraºul era
înconjurat cu întãrituri din
trunchiuri mari de copaci înfipþi
în pãmânt unul lângã altul; cu
acelaºi fel de trunchiuri de
copaci erau podite ºi strãzile, iar
casele nu i se pãreau frumoase.
Alt cãlãtor strãin, genovezul Franco Sivori, secretar al
domnitorului Petru Cercel
(1583-1585), gãsea oraºul
interesant, dar dintre toate
construcþiile remarca doar una
amplasatã pe o înãlþime,
probabil biserica lui Radu
Vodã. Casele i se pãreau mici,
dar comode.
Bucureºtiul mai apare
descris
în
însemnãrile
ambasadorului suedez Paul

Peste câþiva ani, la 1661, pe
o porþiune a uliþei Târgului de
Afarã (azi Calea Moºilor) se
fãceau primele încercãri timide
de pavare a strãzilor cu piatrã
de râu.
Florentinul Antonio del
Chiaro,
secretarul
lui
Constantin Brâncoveanu, ne-a
lãsat ºi el o descriere a oraºului,
în 1709, din care aflãm cã:
oraºul avea o formã aproape
rotundã, circuitul
sãu fiind foarte
mare; oraºul nu
avea ziduri de
apãrare; numãrul
locuitorilor sãi,
apreciat
la
50.000, i se pãrea
foarte mic în
comparaþie cu
întinderea
aºezãrii, casele
fiind rare, ca niºte
insule, ºi izolate
unele de altele,
prin
marile
grãdini cu pomi
fructiferi, ceea
ce dãdea oraºului
un aspect plãcut ºi
vioi.
Din perioada
1760-1782 sunt
primele atestãri ale breslelor
meºteºugãreºti ale oraºului:
croitori, cizmari, cavafi
(confecþionau încãlþãmintea
cea mai ieftinã), cojocari,
pânzari, ºalvaragii (croitori de
ºalvari), zãbunari (croitori de
haine lungi bãrbãteºti cu sau
fãrã mâneci, împodobite cu
cusãturi), blãnari, ilicari
(croitori de ilice).
Cam în aceeaºi perioadã
(anii 1765-1766) iau fiinþã

Strassburg la curtea lui Leon
Vodã (1629-1632). La 1654,
Paul din Alep socotea cã oraºul
avea 6000 de case, dar alt
cronicar, turcul Evlia Celebi,
aproxima numãrul caselor la
12.000, ce pare exagerat. Tot
Paul din Alep ne informa
despre casele oraºului cã erau
din lemn ºi acoperite cu trestie
sau ºindrilã ºi cã, pe lângã
aceste case, existau 100 de
prãvãlii, 7 hanuri ºi un cara-

primele manufacturi care
produceau hârtie ºi postav.
O dovadã clarã a emancipãrii oraºului o constituie
amenajarea, la 1779, a primelor
ciºmele publice.
De pe la 1790 încep sã se
întocmeascã planuri ale
Bucureºtiului, de cãtre topometriºtii Ferdinand Ernst ºi
Franz Purcel, care vor fi
completate abia la 1852 de
cãtre maiorul Boroczin.

ªcoala de indianisticã
Asociaþia
culturalã
româno-indianã, constituitã în
1993, a formulat dezideratul
unei ºcoli de indianisticã.
Proiectul se reia acum, la alte
dimensiuni ºi deschideri, în
colaborare cu Universitatea
Spiru Haret, integrând ºi
Academia Internaþionalã Mihai
Eminescu România-India, ºi
Societatea de Etnologie din
România.
Obiectivele Asociaþiei
sunt:
 valorificarea tradiþiei
indianistice ºi orientalistice ca
parte a culturii române, în context internaþional-universal;
 crearea ºi aproprierea
unor modele cultural-spirituale
în contextul mondializãrii ºi al
crizelor curente, în continuitate
cu modelul Eminescu-Tagore
sau Gandhi-Dr. King;
 încurajarea studiilor
comparate, interculturale,
postcoloniale, postcomuniste,
post-postmoderniste.
Asociaþia va dezvolta programe diverse, cum ar fi:
 module didactice, discipline masterale, cursuri pe

teme aprofundând curente de
gândire clasice ºi moderne,
limba sanscritã, limba hindi,
indo-eminescologie, indobrâncuºologie, indo-eliadologie etc.;
 simpozioane ºi discuþii
upaniºadice deschise (în
cheie cultural-academicã, ºi
astfel neexpuse manipulãrii
sau represiunii);
 întâlniri spirituale,
schimburi de vizite ºi viziuni
creative novatoare. Marelui
sanscritist Satya Vrat Shastri i
s-a decernat titlul de Doctor
Honoris Causa al unei universitãþi româneºti; ar putea urma
Margaret Chatterjee (filosofie),
Andre Beteille (sociologie).
Proiectul ºcolii indianistice
a fost relansat pe canalul
TVRM Cultural, în emisiunea
Echipele Gusti. Societatea
românã încotro, la care va fi
invitat ºi E.S. Debashish
Chakravarti, Ambasadorul
Indiei.

Dr. George ANCA,

Facultatea de Sociologie
ºi Asistenþã Socialã
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Un recensãmânt din 1798
înregistra doar 6006 case ºi
30.030 locuitori Oraºul era
acum vestit prin cele 60 de
hanuri, multe în jurul Curþii
Vechi, care constituia nucleul
vieþii economice ºi sociale.
Trebuie consemnat cã în 1808
s-a construit Hanul lui Manuc,
celebru în secolul al XIX-lea;
în anul 1812, în Hanul lui
Manuc, s-a semnat Tratatul de
la Bucureºti dintre Rusia ºi
Turcia.
Teribila ciumã din 18131814, botezatã în popor Ciuma
lui Caragea, a fãcut câte 100
de victime pe zi ºi a depopulat
oraºul.
Morþii erau îngropaþi în
câteva cimitire înfiinþate în
grabã lângã Vãcãreºti, dar ºi în
mari gropi comune, despre
locaþia cãrora nu se mai ºtie
precis, neexistând planuri cu
amplasamentele respective.
Unii istorici au lansat chiar
ºi cifra totalã a morþilor ciumaþi:
40000, care însã este exageratã!
Din însemnãrile de la 1822
ale elveþianului François
Recordon, fost secretar al lui
Caragea Vodã între 1815-1818,
aflãm cã uliþele erau în
majoritatea lor podite cu
scânduri ºi le descrie astfel:
Sub scândurile aºezate aºa
cum da Dumnezeu, se scurgeau
apele cerului ºi lãturile

turn ce se umfla mult la partea
ei superioarã), în ºalvari ºi
caftan, pe de alta, bonjuristul
întors de la Paris ferchezuit ºi
imbrãcat în frac, pantaloni în
dungi, jiletcã vãrgatã ºi joben.
Alt moment din istoria
Bucureºtiului: la 1854 se
inaugura Grãdina Ciºmigiu,
despre care un german,
Ferdinand Lasalle scria cã:
întrece cu mult tot ce poate
arãta Germania.
În 1857, Bucureºtiul
devenea primul oraº din lume
care introducea iluminatul cu
petrol lampant; la Viena,
aceastã invenþie s-a introdus
în 1859.
Dupã Unirea celor douã
principate la 1859, oraºul
declarat capitala noului stat,
intra într-un proces de
urbanizare tot mai evident. La
1860 se începea pavarea
strãzilor cu piatrã cubicã în
locul bolovanilor de râu; la
1869 se inaugura Calea feratã
Bucureºti-Giurgiu, precum ºi
prima garã din capitalã, Gara
Filaret, iar la 25 septembrie
1872 se inaugura Gara de Nord,
cãreia i s-a spus la început
Gara Târgoviºtii, ºi se dãdea
în exploatare Calea feratã
Bucureºti-Ploieºti. Tot în anul
1872, se dãdea în exploatare
prima linie de tramvai cu cai,
tramcar, care circula pe

oamenilor, se usca noroiul ºi
putrezeau ºobolanii, iar peste
ele sãltau butuci ºi caleºti în
hopuri grele, pentru prãpãdul
ºalelor.
Alt cãlãtor strãin, Royer,
pare ºi el obsedat, la 1830, de
aceleaºi uliþe podite cu lemn
despre care nota: ªi chiar nu
este rar sã vezi cum aceste
scânduri prost legate între ele
aruncã pe trecãtori în sus în aer
ºi cãzând iar jos, îi stropesc cu
o ploaie de noroi
negricios
ºi
mirositor.
Un recensãmânt
din 1831 înregistra
10.000 de case ºi
60.587 locuitori.
Potrivit lui Al.
Tzigara  Samurcaº
abia din prima
jumãtate a secolului al XIX-lea
avem o serie de
ilustraþii ce înfãþiºau
Bucureºtii,
datorate, în genere,
unor artiºti strãini
care au trecut pe la
noi; din 1837 ne-au
rãmas desenele lui
August Raffet, iar
din 1841 desenele
lui
Charles
Doussault, între
care atât de mult
reprodusã imagine
în cãrþile noastre de
istorie a unei strãzi cu faimoase
muºarabieuri ºi streaºinile
scoase mult în afara zidurilor
cu un caracter oriental foarte
pronunþat.
Cãtre 1848, oraºul era locul
de confruntare a douã lumi: pe
de o parte, lumea ancoratã în
trecut, cu influenþe atât de
puternice ale Stambulului
turcesc, reprezentat de boierul
bãrbos cu acel caraghios ºi
anacronic iºlic (cãciula ca un

traseul Gara de Nord, Calea
Griviþei, Strada Luteranã,
Teatrul Naþional, Piaþa Sfântul
Gheorghe. Ultimele tramcare
au fost scoase din circulaþie
în 1929.
Dintr-un recensãmânt
efectuat la 1877, aflãm cã
atunci oraºul avea 177.302
locuitori, iar în anul urmãtor, în
Bucureºti, existau 31.303 case.
Dupã 1880, s-au fãcut
primele lucrãri de amenajare a
cursului Dâmboviþei, iar în
1882 s-a introdus prima
instalaþie de iluminat electric
la Palatul Regal din Calea
Victoriei ºi, apoi, la Palatul
Cotroceni, Teatrul Naþional ºi
Grãdina Ciºmigiu. Tot acum se
deschidea alt capitol important
în istoria oraºului: începeau
ºantierele la construcþii
monumentale ºi emblematice:
Atheneul Român, Clãdirea
CEC, Palatul de Justiþie,
Ministerul de Agriculturã ºi
Domenii, Palatul Poºtelor.
Clãdirea Atheneului Român îºi
va deschide porþile în 1888.
Ca o confirmare a acestei
activitãþi de emancipare fãrã
precedent, pânã atunci, a fost
inaugurarea, în 1894, a primei
linii de tramvai electric, pe
ruta Bulevardul CotroceniObor, care era printre primele
în Europa. Puþini cunosc
astãzi cã arhitectul Ion
Dumitru Berindeiu (18711928), autor a 54 clãdiri, între
care: Palatul Cantacuzino din
Calea Victoriei, Casa Asan din
Piaþa Lahovary ºi Palatul
Administrativ din Iaºi, poate
fi socotit primul mare urbanist
al României, cu proiectele lui
pentru ªoseaua Jianu,
Lãrgirea Cãii Victoriei (19041906), proiectele pentru
Parcul Herãstrãu, Parcul
Ioanid ºi Parcul Carol.

DAV O S
Sã fim sinceri
cu noi: câþi puteam
spune cu douãzeci
de ani în urmã, luaþi
pe repede, la întrebarea  ce este
Davos? Uºor puteam sã spunem cu
oarece siguranþã: un
soi select de mãsline din Insula
Creta, ori o marcã
de parfum sau cea
mai recentã marcã
de pantofi de lux
trimisã la Bruxelles.
Acum ºtie toatã
lumea despre ce este
vorba: un orãºel
elveþian, o comunã
mai mare de fapt, un
gen de Azuga, unde
în ianuarie, din 1971
încoace, devine salã de
conferinþe pentru frunþile
încinse ale Planetei. Chiar aºa:
la Davos, staþiunea de rãsfãþ
a schiului montan  pentru cã
mai este ºi celãlalt mod de a
schia, la ºes, manã cereascã
pentru cei ce nu au munþi (vezi
Finlanda)  împãraþi ºi regi
s-adunã nu pentru a se
confrunta cu cine ºtie ce
uragane ridicate de semilunã,
ci cu unele mult mai greu de
numit ºi înfruntat. Când
cineva îþi declarã rãzboi, ºtii
de regulã ce ai de fãcut:
bãrbaþi ºi femei, toþi mânã pe
armã... Te simþi dezorientat în
cazuri atipice. Rãzboiul civil
se înscrie în aceastã regulã 
nu ºtii cine ºi de unde trage.
Crizele economice se înscriu
în aceeaºi parantezã. Nu
înþelegi decât cu oarece
greutate de unde þi se trage,
dar în mod cert ai dificultãþi în
a ºti cum sã te aperi.
Forumul Economic Mondial de la Davos se vrea un
melting pot apt sã caute rãspunsuri. Nu ºi sã dea soluþii.
Dar dacã ºtii din ce parte vine
incendiul, þi-e mai uºor sã te
dumireºti în legãturã cu ce ai
de fãcut.
N-am fost la ediþia din
acest an a Forumului de la
Davos. Dar ca cetãþean
planetar urmãresc degajat sau
îngrijorat, relaxat sau crispat
oriunde se afiºeazã scoruri din
competiþii care cred cã mã
privesc pânã ºi pe mine,
anonimul de la peluzã. ªi
Crans-Montana ºi Davos,
localitãþi de carte poºtalã
dintr-o Elveþie eminamente
destinatã sã umple albume de
vacanþã, au acelaºi interes: sã
convoace în aceleaºi încãperi
inºi de peste mãri ºi þãri cu un
scop de-a dreptul banal: sã
stea de vorbã. Banal, spun,
câtã vreme nu e nevoie sã iei
la picior meridiane ºi paralele
doar de dragul de a-þi înscrie
în propriul C.V. reuºite de
felul: azi-salutat cu Bill Gates;
stat la masã cu George Soros;
zâmbit peste scaune lui Al Gore.
Dreptu-i: au fost ºi ediþii
când protagoniºtii în cauzã
erau martori la serbãri galante
cu muzici ºi costume adecvate.
Explicaþii avem: aºa erau
vremurile ºi înþelepþii ºtiu cã
dacã nu sunt probleme nu
trebuie sã le inventãm. Nu este
cazul acum. Omenirea trece
prin defilee primejdioase
pentru zilele de azi, dar mai
ales pentru cea de mâine. Pe
cale de consecinþã, recreaþia
s-a terminat ºi ne întoarcem în
sala de clasã unde ne aºteaptã
o tablã plinã cu ecuaþii fel de
fel. ªi cu necunoscute pe
mãsurã. Impresionante nu atât
prin numãrul lor, cât mai ales
prin gravitate. Motiv pentru
care Davos a devenit un punct
focal de interes. De cel mai
mare interes. Preþ de cinci zile,
douã mii ºi jumãtate de nume
cu rezonanþã de pe Planetã
ºi-au luat hamul ºi praºtia ºi au
migrat cãtre o Elveþie în straie
de zãpadã, dar respirând pe
mai departe, stresatã de dileme
precum: mergem mai departe
pe Omega ori optãm definitiv
pentru Schaufausen?
ªefi de stat ºi de guvern,
simandicoºi manageri de

companii de gabarit global,
voci de incontestabilã autoritate
la scara Planetei ºi-au dat mâna
peste þarã întrebându-se cu glas
tare: e iarnã ºi e frig, Seniori 
ce ne facem?
Un domn cu identitate
aparte ºi voce distinctã. L-am
numit pe Klaus Schwab, fondatorul Forumului de la Davos ºi
preºedintele sãu, a atras atenþia
asupra rostului reuniunii din
acest an: sã emitã mesaje cãtre
liderii politici de pretutindeni
astfel ca ei, plenipotenþiarii
Terrei, sã dezvolte politici care
sã rãspundã suferinþelor presante ce decurg din starea
bolnãvicioasã în care ne aflãm,
cea mai gravã din anii treizeci
ai secolului trecut. Nimic nu
trebuie sã ocolim din greutãþile
cu care ne confruntãm astãzi,
spune domnul Schwab, deloc
incomodat de apãsãtoarea
asemãnãtoare a limbajului
domniei sale cu desbiciuitul
limbaj de lemn în vogã cândva
(sã facem totul). El a definit
ºi rosturile întâlnirii din acest
an. S-a construit o platformã, un
podium, o tribunã dacã vreþi,
pentru patru lideri ai momentului din G-8  premierii
Germaniei, Japoniei, Rusiei ºi
Marii Britanii  ca de la acest
nivel sã ajute comunitatea
internaþionalã sã înþeleagã
originile crizei pentru a
declanºa gãsirea de soluþii
bazate pe înþelegerea situaþiei în
care ne aflãm. S-a intenþionat
aºezarea la aceeaºi masã a
preºedinþiei G 20 (premierul
britanic Gordon Brown) cu
lideri de pe alte continente 
Africa (preºedintele Africii de
Sud), Asia (premierul Coreii de
Sud), America Latinã (preºedintele Mexicului) într-o dezbatere publicã despre riscuri
sistemice în sistemul financiar
ºi cu privire la stabilizarea
economiei globale. S-a intenþionat colectarea de sfaturi
practice din partea participanþilor adresate Organizaþiei
Naþiunilor Unite în sfera
suferindã a stãrii climatice.
Am ºi urmãrit la amãnunt
unele dezbateri. Multe mi-au
scãpat. Dar, vorba cuiva: eu nu
sunt clasa muncitoare... Nu ce
aud ºi ce cred eu este important.
Important este sã audã ºi sã
tragã concluzii cine trebuie. Am
cutreierat la pas listele de
participare la Davos-ul din
acest an. Mã veþi înþelege cu ce
tristeþe am constatat o realitate:
noi n-am fost acolo. Vasãzicã
ai ocazia sã asculþi ce zic
gânditori din felurite þãri despre
starea atmosfericã prãbuºitã
peste noi. Poþi conspecta pe
gratis studii de autoritate ºi
profunzime zãmislite  pentru
tine gratuit de minþi, orice s-ar
spune, luminate, recunoscute ca
atare. Ca într-un banc rãsuflat:
oi spune un banc reuºit, eu le
am pe ale mele, mi s-a îmbolnãvit motanul.
Chiar sã nu fi gãsit nimeni
resurse pentru a evalua
pierderile ce se nasc din
ignorarea unor astfel de ºanse
de a câºtiga fãrã efort special
din efortul altora?
Era suficient, cred eu,
unul, sã priceapã acest adevãr
elementar: Davos  un os de
ros cu folos...

Neagu UDROIU

Reflecþii sãptãmânale

Cura j sau ER OISM?

Alexandru LUCINESCU

O searã obiºnuitã în Braºov.
Este 29 ianuarie 2008 ºi pe
bulevardul 15 noiembrie doi
bãrbaþi se urcã într-o maºinã,
având asupra lor încasãrile unei
case de schimb valutar. În acel
moment, o persoanã trage
asupra lor, ocupantul locului
din dreapta este ucis, iar ºoferul
rãnit. Atacatorul smulge geanta
cu bani ºi încearcã sã disparã,
dar este urmãrit de un trecãtor.
Agresorul trage din nou ºi acest

om este împuºcat în inimã. Va
muri în scurt timp. Numele lui:
Gheorghe Lala. Totul a durat
câteva zeci de secunde, dar a
generat o dezbatere care se
desfãºoarã ºi astãzi.: acþiunea
lui Gheorghe Lala a dovedit
curaj sau imprudenþã? Oameni
de presã ºi cetãþeni obiºnuiþi
s-au implicat în aceastã
dezbatere. Din punct de vedere
oficial, însã, Gheorghe Lala a
dat dovadã de curaj, fiind

decorat post-mortem cu
Ordinului Naþional Serviciul
Credincios în grad de Cavaler
în semn de recunoºtinþã ºi
apreciere pentru spiritul civic
ºi curajul de care a dat
dovadã, aºa cum declara
Preºedintele României.
Aº dori sã intervin în
aceastã discuþie punând în
evidenþã presupoziþia care se
aflã la baza ei, ºi anume ideea
cã un om curajos nu poate sã
fie imprudent. Curajul implicã
estimarea corectã a riscurilor ºi
renunþarea la acþiune atunci
când ºansele de reuºitã sunt
foarte mici sau inexistente. Un
om curajos este raþional ºi
calculat. Într-o scrisoare cãtre
Alecsandri, Ion Ghica povesteºte cã în anii de liceu a sãrit
în apãrarea unui coleg mai mic
 Nicolae Bãlcescu  lovit de
cel mai temut elev al ºcolii;
a fãcut acest lucru din
indignaþiune, fãrã a þine cont
de riscurile pe care ºi le asuma
ºi de ºansele de izbândã. Nu a

fost, deci, un act de curaj. Se
poate spune cã Gheorghe Lala
a acþionat spontan, fãrã sã-ºi
estimeze ºansele în faþa unui
agresor înarmat. El nu avea nici
pregãtirea necesarã pentru a
face faþã unei asemenea situaþii
ºi nu dispunea nici de mijloace
adecvate. Din acest punct de
vedere, am putea vorbi mai
degrabã de curajul criminalului,
dacã în definirea curajului nu
ar figura urmãrirea unui scop
nobil. Dacã despre Gheorghe
Lala nu se poate spune cã a dat
dovadã de curaj, se poate spune
cu siguranþã cã a dat dovadã de
eroism. Eroul îºi asumã orice
risc atunci când acest lucru este
necesar pentru a face ceea ce
este nobil. Gestul lui Mircea
Vulcãnescu de a se întinde pe
cimentul rece al celulei de la
Aiud pentru a salva viaþa unui
alt deþinut nu este o dovadã de
curaj, ci de eroism.
Gheorghe Lala a fost decorat
pentru curaj, dar a fost un
EROU.
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Tratamentul aplicat de români prizonierilor americani
Prof. univ. dr. Alesandru DUÞU
Populaþia
civilã
ºi
autoritãþile române au avut faþã
de
prizonierii
aviatori
americani ºi englezi o
comportare corectã la care
aceºtia nu se aºteptau. Cu mici
excepþii, majoritatea au declarat
cã, dupã paraºutare, imediat ce
au aflat cã sunt americani ºi nu
ruºi, sãtenii au încetat orice
acþiune de molestare, i-au dus
în case unde s-au aºezat la
masã, le-au dat sã mãnânce, sã
bea, au stat de vorbã cu ei, le-au
dat o micã provizie de merinde,
dupã care au anunþat jandarmii
ºi i-au predat. Singurele
nemulþumiri, menþioneazã
documentele vremii, au
provenit din faptul cã în unele
locuri jandarmii ºi poliþiºtii le-au
ridicat plãcile de identitate ºi
unele obiecte personale, fãrã a
li se da adeverinþe. În rest, au
exprimat mulþumiri pentru
modul în care au fost trataþi ºi
au rugat sã nu fie predaþi
autoritãþilor germane.
Prizonierii valizi (41),
capturaþi în urma raidului
american din 1 august 1943, au
fost internaþi, iniþial, în
Bucureºti,
în
curtea
Seminarului Central, iar cei
rãniþi (69) la Sinaia, în Spitalul
de Zonã Interioarã nr. 415. La
24 septembrie 1943, prizonierii
din Bucureºti au fost transferaþi
la Timiºul de Jos, în apropierea
Braºovului, unde au fost cazaþi
în douã clãdiri (vila
funcþionarilor
Primãriei
municipiului Braºov  56 de
locuri  ºi vila Primãriei
oraºului Giurgiu  30 de
locuri), situate la 250 de metri
una de alta, unde li s-au
asigurat, într-o frumoasã zonã
montanã turisticã, condiþiile
necesare unei convieþuiri
civilizate.
Cazarea

consemna un document al
Marelui Stat Major  este
asiguratã în foarte bune
condiþiuni ºi pentru iarnã, toate

camerele având sobe de
teracotã, instalaþii de baie ºi
closete în interior.
În
conformitate
cu
prevederile Convenþiei de la
Geneva ºi ale altor documente
adoptate pe plan internaþional,
pe care România le-a aplicat în
spiritul ºi litera lor, ofiþeriiprizonieri au primit solda
corespunzãtoare gradelor din
armata românã, au dispus de
popotã (cantinã) separatã,
costul mesei (în limita sumei de
200 de lei) reþinându-se din
soldã. Suma rãmasã disponibilã
era folositã de fiecare prizonier
pentru cumpãrãturi, inclusiv
pentru alimente neraþionalizate.
Deoarece art. 11 al Convenþiei
de la Geneva nu prevedea
acordarea de soldã ºi pentru
subofiþeri ºi trupã, acestora li
s-au alocat sume pentru hranã,
igienã, tutun etc., egale cu ale
ostaºilor români. Ulterior,
guvernul a hotãrât sã plãteascã
soldã ºi subofiþerilor ºi trupei
ºi sã înfiinþeze ºi pentru ei o
popotã, cheltuind pentru fiecare
120 de lei zilnic. Cazarmamentul a constat din paturi
individuale (cu somierã pentru
ofiþeri), saltele ºi perne (din
lânã pentru ofiþeri ºi din paie
pentru subofiþeri ºi trupã),
cearºafuri ºi feþe de pernã,
pãturi etc. În ceea ce priveºte
echipamentul, prizonierii au
purtat, iniþial, uniformele avute
în momentul capturãrii,
ulterior, Marele Stat Major
hotãrând echiparea lor cu efecte
româneºti, tip aviaþie.
Condiþiile bune de cazare a
prizonierilor americani în
lagãrul de la Timiºul de Jos au
fost constatate ºi apreciate de
delegaþii ale Crucii Roºii
Internaþionale ºi din România.
Cu ocazia uneia dintre aceste
vizite, maiorul american Jaeger
a apreciat cã nu au a se plânge
de nimic ºi sunt mulþumiþi de
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modul cum sunt cazaþi ºi
trataþi. În lagãr programul era
lejer, zilele ºi nopþile fiind
petrecute, aºa cum arãta ºi
Donald R. Falls, jucând bridge
ºi citind diferite cãrþi puse la
dispoziþie de Crucea Roºie.
Uneori fãceau câte o partidã de
volei pe terenul de joc amenajat
de ei. În primãvara anului
1944, în urma sporirii
numãrului de prizonieri
americani ºi englezi, ca urmare
a reluãrii bombardamentelor
efectuate asupra României, în
Bucureºti a fost înfiinþat
Lagãrul nr. 14. Chiar dacã, aºa
cum releva ºi Donald R. Falls,
grupul din Bucureºti nu s-a
bucurat de stilul de viaþã luxos
al camarazilor lor de la Timiºul
de Jos ºi aceºtia au avut
posibilitatea sã se întreacã în
turnee de bridge, sã monteze un
spectacol de estradã ºi alte
mijloace de amuzament.
Modul civilizat în care au
fost trataþi prizonierii americani
ºi englezi în România a fost
reliefat de înºiºi prizonieri în
scrisorile pe care le-au trimis
celor dragi de acasã. Câteva
dintre ele sunt semnificative:
Guvernul român face tot ce se
poate ca sã ne facã ºederea cât
se poate de confortabilã. Totul
este splendid (locotenent Paul
A. Lahr); Niciodatã n-aºi fi
crezut cã pot sã fie aºa de
ospitalieri cu inamicii lor
(locotenent John J. Roades);
Natural cã fiind prizonieri de
rãzboi suntem lipsiþi de câteva
(puþine) libertãþi, dar suntem
trataþi foarte bine (locotenent
James C. Lambadi); Românii
fac tot posibilul ca sã ne facã
cât mai fericiþi ºi confortabili
(locotenent
W.A.Kine);
Guvernul român ne-a dat un
lagãr care din toate privinþele
poate fi comparat cu lagãrele
noastre
de
prizonieri
(locotenent Anthen W.Mack);
Suntem trataþi, într-adevãr,
bine, mai mult ca niºte musafiri,
nu ca niºte prizonieri

(locotenent James W.Stone);
Este o vacanþã pentru nebunul
nostru de echipaj (locotenent
Jojn Aleins); Ne trateazã mai
bine ca pe soldaþii lor
(locotenent Frederich C. Mee)
etc. O impresie deosebitã a
produs permisiunea de a se
oficia, în fiecare duminicã,
slujba religioasã catolicã
pentru care toþi bãieþii sunt
foarte recunoscãtori, dupã
cum îºi informa familia
Thomas Fallon, precum ºi
excelentele condiþii din spitale,
unde lumea ne trateazã ca ºi
cum am fi de-ai lor (James
E.Mann).
Acelaºi comportament l-au
avut autoritãþile române ºi în
ceea ce priveºte repatrierea
rapidã a prizonierilor, dupã
trecerea României de partea
Naþiunilor Unite, la 23 august
1944. Între 1 ºi 3 septembrie,
în cadrul a trei misiuni aeriene
efectuate de 55 bombardiere
B.-17, escortate de 277 de
avioane de vânãtoare P.-38 ºi P.51, au fost transportaþi la bazele
din Italia 1 161 foºti prizonieri
de rãzboi, dintre care 1 117
americani, 31 englezi, 12
olandezi ºi un francez. Chiar
dacã au trebuit sã suporte, în
special, în vara anului 1944,
alãturi de întreaga populaþie a
Capitalei,
consecinþele
intensificãrii
bombardamentelor aeriene ale
propriilor camarazi, prizonierii
americani ºi englezi s-au putut
convinge în continuare de
spiritul de umanitate ºi de
sentimentele creºtineºti cu care
au fost întâmpinaþi de cãtre
români.
Concluzionând asupra
tratamentului aplicat, maiorul
Donald R. Falls consemna :
Omenia instituþiei militare ºi
administraþiei din lagãr au
demonstrat un respect adevãrat
pentru adversar. În multe ocazii
americanii au fost trataþi la fel
sau chiar mai bine decât recruþii
lor.

Cântecul, înþeles ca stare de
revoltã non-violenþã asemeni
firului de iarbã care are forþa de
a strãpunge asfaltul, modelat de
arcuirea celebrei flãcãri
albastre, are darul de a ne aduce
pe fiecare mai aproape de
Dumnezeul nostru ºi, de ce
nu?, de Dumnezeul absolut.
Superba definiþia poeticã,
arcuire de trup de voce de
suflet, pentru a desemna starea
de cântec a celebrei artiste care
a plãtit cu viaþa supradoza de
artã. Ce pãcat cã finalul teluric
a fost o supradoza de heroinã!
ªi doamne ce supradozã de
cântec prezenþa ea la
Woodstock în 1969! ªi cântã, ºi
cântã. ªi revolta împotriva
societãþii alienanþe care avea sãi devoreze pe mulþi dintre acei
idoli ºi în final simbolul însuºi.
Societatea de consum, asemeni
rechinilor, simþea mirosul de
sânge. Acum, la peste 30 de ani
de atunci, aproape toate

simbolurile acelei generaþi au fost
confiscate de o societate rapace,
societate care confiscã ºi
comercializeazã tot. Pânã ºi
revoluþiile, cã acum rapacitatea
s-a globalizat. Însã cântecul
rãmâne. ªi acum ca ºi atunci când
ascultam vocea ei cad bucãþile
de inimã/se sparg sonor în jur.
Fericitã ºi ineditã expresie
poeticã sugerând starea
ascultãtorului vrãjit pânã la
transã, pânã la atomizare ºi
disocierea de propriul trup pe
care ajunge sã-l simtã strãin ca
pe o hainã strãinã luatã de la
garderobã. Iar sufletul ajuns
târâtor pe caldarâm înþelege
parcã faptul cã mai mult nu se
poate. Cã se atinge absolutul.
Cã strigãtul împrumutat ar
putea fi ultima ºansã de
regãsire. Un poem remember,
o reverberaþie peste timp ca un
text arcuit în imaginaþie, gata sã
elibereze gândul salvator, ca o
sãgeatã bine þintitã în trãirea
noastrã poeticã. E timpul.

Branding-rebranding

Comunicarea de marcã

 Spune-mi ºi mie o poveste!
Da sã nu fie cu balauri ºi zmei fioroºi, ca o sã visez urât!
Parcã m-am cam sãturat de Ileana cea bãlaie ºi de plicticosul
Fãt-Frumos! ºi sã ºtii cã nu mã înnebunesc nici dupã elfii ãia
rãutãcioºi...
Oamenii au nevoie de
poveºti. Unii au gusturile puse
la punct, dorinþele precis
conturate ºi vor sã audã un
anumit gen de poveºti.
Poveºti cu zâne ºi vrãjitoare,
poveºti de import cu magicieni
ºi
spiriduºi,
poveºtile
Sheherezadei, cu final neaºteptat,
inspirate din realitate...
Sunt fel ºi chip. Cum sã alegi
dintre toate pe cea mai potrivitã?
Cum sã gãseºti începutul-ºoc,
eroii irezistibili, naraþiunea
captivantã? O poveste care sã nu
trimitã la culcare! Din contrã,
care sã trezeascã pofta de viaþã
ºi imaginaþia. Sã mobilizeze, la
o adicã...
O poveste care sã fie pe
placul ascultãtorului.
Cam la asta cugetã brandurile înainte de a începe sã-ºi
depene povestea.
... Pentru cã, de fapt, mãrcile
nu pot supravieþui, fãrã o istorie
personalã.
Se zice despre unele ca au un
spirit inovator - vezi Honda,
animatã de al sãu Power of
Dreams ºi vizionatã cu
rãsuflarea tãiatã în capodoperele
publicitare Mecanismul, Sã
urãºti ceva, Corul , despre
altele cã au o personalitate
carismaticã - Virgin, absentã de pe
piaþa româneascã, cel puþin la
nivelul comunicãrii, dar
îndrãzneaþã la limita impertinenþei

în abordarea de peste Ocean;
altele sunt foarte locvace 
vesela Coca-Cola cu a ei Sete
nestãvilitã de viaþã, înnoindu-ºi
des garderoba comunicãrii ºi
permanent prezenþa în calupurile
publicitare, mã rog, fiecare cu
atributul sau cel mai de preþ. Dar,
indiferent cum ar fi, toate au câte
o poveste de spus.
ªi de fapt, pe noi, muritorii
de rând, tocmai aceastã istorioarã
a lor este ceea ce ne uneºte, ne dã
un scop comun în lumea
mercantilã a consumismului. Prin
poveste, noi facem cunoºtinþã cu
marca, ajungem sã o testãm ºi, în
final, dacã suntem pe deplin
convinºi de firul ei epic, sã
aderãm.
Poveºtile brand-urilor sunt
mai aparte decât celelalte ficþiuni.
Sunt strategice  calculeazã efecte de perspectivã ºi
construiesc cu multã migalã un
edificiu complex.
Sunt interactive, percuteazã la
dorinþele noastre, ne vin în
întâmpinare, mereu atente la
schimbãrile vremurilor ºi ale pieþei.
Vizând un impact major
asupra publicului ascultãtor (ºi
potenþial cumpãrãtor), poveºtile mãrcilor trebuie sã instituie
un sistem de valori ºi credinþe
cu scopul de a-ºi crea susþinãtori, loialiºti, evangheliºti.
Putem vorbi astãzi de
existenþa unui cult Apple (vs.

Finanþarea partidelor politice ºi a campaniilor electorale
Interferenþe ale contabilitãþii. Legislaþia ºi practica din România

Conf. univ. dr. Aurelian Virgil BÃLUÞÃ
Facultatea de Management Financiar-Contabil
Legislaþia privind finanþarea partidelor politice ºi a
campaniilor electorale din România a atins un grad ridicat
de maturizare. Este o legislaþie închegatã, exigentã,
conform dezvoltãrii actuale a sistemului informaþional din
societatea româneascã. În ultimii ani s-au fãcut paºi
importanþi de la faza reglementãrilor evazive ºi permisive
la un tot coerent, care oferã ocazia societãþii civile sã se
pronunþe asupra transparenþei ºi corectitudinii
mecanismelor de susþinere a accesului la puterea politicã.
Cu toate aceste progrese, existã încã o serie de aspecte pe
care legislaþia specificã nu le-a clarificat expres ºi care pot
fi soluþionate apelând la normele contabile.

Documentul justificativ
la contractul donaþie

Existã posibilitatea teoreticã
ca un partid sã includã printre
clauzele
standard
ale
contractului de donaþie pentru
finanþarea activitãþii curente sau
a campaniei electorale ºi
menþiunea
urmãtoare:
prezentul contract þine loc de
chitanþã. Într-o astfel de
situaþie, în trezorerie (registrul
de casã sau în contul bancar)
urmeazã sã fie menþionat ca
document justificativ chiar
contractul de donaþie (pe baza
clauzei menþionatã mai sus). În
acest sens, pot fi utilizate
urmãtoarele argumente:
Ordinul
Ministrului
Finanþelor Publice nu exclude
folosirea altor documente
justificative decât chitanþa
pentru
înregistrarea
în
trezorerie. Menþiunea expresã
privind rolul contractului de
donaþie ca document de
trezorerie este acceptatã de
ambele pãrþi; practic, chitanþa
are rolul de a-l proteja pe
plãtitor, dacã acesta acceptã
regimul juridic de decontare în
momentul în care semneazã
contractul.
Totuºi, principiul libertãþii
de alegere a pãrþilor, atunci când
nu sunt afectate interese de ordin
public, trebuie sã prevaleze faþã
de orice altã interpretare a legii.
Documentul justificativ
chitanþã este evocat de pãrþi în
contractul de donaþie, dar
ambele acceptã sã îl înlocuiascã;
dovedesc cã ºtiu regimul juridic,
implicit pentru operaþiile de
trezorerie, dar doresc sã îl
modifice cu un regim formulat
expres în acordul lor de voinþã.
Într-o altã opinie, pe care o
susþine Autoritatea Electoralã
cause you got dem ol kozmic blues again mama
Permanentã, se cere întocmirea
unei chitanþe la fiecare contract
Dana STÃNESCU
de donaþie. Ce argumente se
aduc în susþinerea acestei
to Janis Joplin
opþiuni? Trebuie fãcutã
ea cântã
distincþia între documentele
arcuire de trup de voce de suflet
justificative pentru venituri ºi
într-o rugãciune pânã acolo sus la dumnezeul ei
cele pentru trezorerie; în
ºi lumina o învãluie
contabilitatea de angajamente,
ºi cântã ºi cad bucãþile de inimã
spre deosebire de contabilitatea
se sparg sonor în jur
bazatã pe trezorerie, nu poate sã
I know, honey, I know so well how it is
fie utilizat acelaºi document
sã iþi simþi corpul ca pe o hainã strãinã luatã de la
justificativ atât la venituri, cât ºi
garderobã
la trezorerie; contractul de
sã îþi târãºti sufletul pe caldarâm
donaþie
este
document
ca pe o povarã inutilã
justificativ pentru venit, în timp
degetele sã þi le numeri
ce chitanþa sau alt document
ghemuit într-un colþ
justificativ decât contractul
îngenunchiat a neputinþã
propriu-zis vor fi documentate
ºi sã plouã în tine
justificative pentru trezorerie.
but thats the end of the road,
De asemenea, în timp ce
the end of the world,
chitanþa este prevãzutã distinct
thats the way back to your home,
ca document justificativ într-un
the way back to your love
act normativ (OMFP 1850/
doar o datã mai împrumutã-mi strigatul
2004), contractul de donaþie nu
într-o altã încercare
este menþionat în nici un act
de a nu mã rãtãci de mine
normativ ca fiind document
împrumutã-mi ruga
pentru trezorerie; pãrþile îºi pot
mercedez benz and booze and psychedelic dreaming
alege liber documentul
just you and Bobby McGee once again
justificativ pentru înregistrarea
acum, hai, pune microfonul jos
tranzacþiei reciproce numai
you little girl blue
dintre documentele care au un
e timpul ca eu sã pãºesc în cântec
rol specific recunoscut de lege.
Practica aratã însã cã poate
sã aparã un decalaj de timp între
momentul semnãrii contractului de donaþie ºi momentul
încasãrii efective. Într-o astfel de
situaþie este dificil de înregistrat
IBM), unui club Nike (vs. Adidas), experþi în marketing ºi comunicare, pe baza aceluiaºi document
unei comunitãþi Coca-Cola (vs. manageri de brand cu notorietate, justificativ atât venitul, cât ºi
Pepsi), de Starbuck-iºti, etc ºi asta îºi construiesc istorioarele trezoreria.
Controlul financiar
pentru cã au fost apãsate urmãrind câteva repere sfinte:
efectuat de Autoritatea
butoanele potrivite ale crezului. Decizia: Trebuie sã ºtie exact ce
Electoralã Permanentã
Cu alte cuvinte, cele mai vor sã spunã. Pentru cã acum
renumite mãrci au devenit ceea ce comunicã însuºi conþinutul brandsunt tocmai datoritã istorioarelor ului  cine este, ce face, pentru cine
face, de ce este atât de important
cu parfum nemuritor.
Departe deci de a fi o ce face ºi cât de diferit este de toþi
lucrãturã de umpluturã, aceste ceilalþi din piaþã. Consecvenþa:
Devenite
tradiþionale,
brand stories reprezintã însuºi Trebuie sã se asigure cã o spun (ºi
Colocviile de iarnã, ediþia a II-a,
motorul unei afaceri. Cu cât sunt o demonstreazã) în acelaºi fel, organizate de Uniunea
mai interesante ºi mai coerente, oriunde, în faþa oricui. Numai aºa, Editorilor din România (13-14
cu atât ele pot propulsa mai întreaga comunicare, fiecare februarie a.c.), care asigurã
eficient succesul material al lansare de produs sau serviciu nou, peste 80% din producþia ºi
mãrcii respective.
promoþiile, extensiile de brand pot difuzarea de carte, au dezbãtut
De aceea, povestitorii crea un tot unitar, ce oglindeºte impactul crizei economicofinanciare asupra producþiei de
trebuie sã lucreze cu multã prezenþa mãrcii respective pe piaþã. carte ºi de manuale ºcolare. S-a
migalã ºi inspiraþie.
Temperament (vana/svung): Nu ajuns la concluzia cã producþia
Alan
Thys,
celebru în ultimul rând, trebuie sã-i insufle de carte, dar ºi de manuale
storyteller, relateazã despre poveºtii scãpãrarea de geniu, ºcolare, este în crizã de mai
activitatea sa în cadrul buticului savoarea aparte. Abia împodobitã mulþi ani, Ministerul Educaþiei,
de management al inovaþiei cu un fel de penaº sclipitor, Cercetãrii ºi Inovãrii alocând
2,3 euro din costurile
FutureLab, subliniind cã îºi personalitatea mãrcii þâºneºte doar
manualelor ºcolare pentru un
petrece întreaga zi încercând sã expresiv ºi emoþionant prin toþi singur elev. Se pare cã românii
punã mesajul unei companii/ porii comunicãrii. ªi tocmai nu mai sunt interesaþi sã
unei mãrci/unei persoane într-o
cãrþi, iar pasionaþii de
datoritã acestui element de cumpere
lecturã sunt din ce în ce mai
formã atrãgãtoare pentru public.
unicitate consumatorul face pasul puþini, ceea ce a determinat
ªi de fiecare datã, adaugã el,
hotãrâtor de la Am nevoie (de un scãderea drasticã a producþiei
spune povestea într-un mod
lucru) la Vreau neapãrat (acel de carte. Criza culturii scrise spuþin diferit, pentru a menþine
lucru)! Priza cu realitatea: Toate a accentuat, dar a debutat acum
treazã atenþia ascultãtorilor.
poveºtile,
oricât de multã 20 de ani, România fiind
Tot aºa, Arthur Germain,
plasatã printre ultimele þãri din
manager ºi brandteller al imaginaþie s-ar pune la bãtaie, Europa atât în ceea ce priveºte
companiei Communication trebuie sã inoveze pe marginea lectura, cât ºi producþia de
Strategy Group, vine cu mai bine unor date ºi fapte precise ºi a unor carte. Astfel, românii au devenit
europenii cei mai puþini
de 20 de ani de experienþã în misiuni/scopuri bine definite.
Pentru cã a spune poveºti pasionaþi de lecturã. Tristã,
comunicarea corporatistã ºi
incredibilã constatare!
editorialã, mãrturisind cã în tot înseamnã aici un alt mod de a
La ora actualã, piaþa de
face
afaceri.
(Va
urma)
acest timp nu a fãcut decât sã-ºi
carte ºi manuale este evaluatã
perfecþioneze stilul de a spune
la aproximativ 80 de milioane
Dana PÃTRÃNOIU,
poveºti despre brand-uri.
euro ºi are tendinþe de a scãdea
studentã, anul III, I.D.
cu peste 30-40% în acest an. La
Oricine ar fi ei, copywriteri
Facultatea de Jurnalism,
aceastã situaþie se adaugã faptul
anonimi din agenþii de publicitate,
Comunicare ºi Relaþii Publice
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Ion CORBU
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Obiectul
controlului
financiar efectuat de Autoritatea
Electoralã Permanentã este, de
asemenea, insuficient precizat în
legislaþia actualã, deºi s-a fãcut
un mare progres faþã de
reglementãrile anterioare.
Conform opiniei multor
practicieni, controlul Autoritãþii
Electorale Permanente este unul
de tip contabil care trebuie sã
urmãreascã:
 respectarea plafoanelor de
cheltuieli maxim admise prin
lege;
 depunerea la timp a
declaraþiilor impuse de lege în
sarcina partidelor ºi alianþelor
participante la alegeri;
 modul de transpunere a
datelor din contabilitatea
campaniei în contabilitatea
curentã, ca instrument de
validare finalã a activitãþii
financiar- contabile legatã de
procesul electoral;
 corectitudinea completãrii
formularelor cerute de legislaþia
pentru finanþarea campaniei
electorale;
 respectarea corelaþiilor din
formulare.
În viziunea Autoritãþii
Electorale Permanente, obiectul controlului trebuie sã se
extindã asupra documentelor
justificative, conform practicilor din controlul fiscal.
Documentele justificative
reprezintã baza informaþiilor ºi
înregistrãrilor din contabilitatea
campaniei electorale. Fãrã
controlul asupra documentelor,
operaþiile de verificare ar pãstra
un aspect pur formal. Critica la
punctul de vedere al Autoritãþii
Electorale Permanente se
bazeazã pe argumentul cã
partidele nu sunt plãtitoare de
impozit pe profit. Includerea
unor documente sau a altora în
circuitul contabil al partidelor
politice face obiectul, în primul
rând, al comisiilor proprii de
cenzori. Efectul identificãrii
unor documente necorespunzãtoare în contabilitatea
campaniei îl poate reprezenta cel
mult transferarea unor tranzacþii
contabile în contabilitatea
curentã a partidului, fãrã impact
asupra relaþiilor dintre partid ºi
interesul public. Pe de altã parte,
Autoritatea
Electoralã
Permanentã are menirea de a
separa cheltuielile ºi veniturile
campaniei electorale de cele
curente. Interesul public
urmãreºte, în primul rând,
efortul fãcut de fiecare agent
electoral (partid, alianþã)
concretizat în cantitatea de
resurse consumate (exprimat în
bani), pentru obþinerea unui
anumit rezultat electoral.
Consumul de resurse pentru
activitatea curentã are o
importanþã secundarã pentru
interesul public, în aceastã
accepþie. În consecinþã, se
impune lãrgirea controlului la
nivel de document justificativ.
Trebuie sã reþinem cã în
litera ºi spiritul legislaþiei
actuale, centrul atenþiei este
concentrat pe consumul de
resurse legat de campanie.
Interesul public priveºte, însã,
ansamblul cheltuielilor fãcute de
partidele politice pentru
susþinerea activitãþii curente ºi
a imaginii proprii. O astfel de
abordare nu se reflectã însã în
legislaþie, ceea ce face ca
punctul de vedere al Autoritãþii
Electorale Permanente sã fie
mai corect la acest moment.

Producþia de carte lovitã de
criza economico-financiarã

Practica privind legislaþia
finanþãrii campaniilor electorale
a identificat o problemã deosebit
de sensibilã: momentul
controlului efectuat de
Autoritatea
Electoralã
Permanentã. Se aflã în
contradicþie urmãtoarele norme
aplicabile:
 termenele imperative din
legislaþia electoralã privind
validarea mandatelor ºi nevoia
unui suport care sã ateste
legalitatea finanþãrii campaniei
electorale a celor aleºi ºi
validaþi;
 termenele specifice
circuitului
documentelor
justificative ºi al proceselor de
prelucrare contabilã a acestora;
 necesitatea aplicãrii unui
control intern propriu al
partidelor politice ca entitãþi care
fac obiectul legii contabilitãþii
înaintea controlului extern
efectuat de Autoritatea
Electoralã Permanentã.
Faþã de aceste exigenþe
divergente, sunt posibile douã
opþiuni: efectuarea controlului,
conform normelor imperative
ale Legii 334/2006, respectiv în
15 zile de la încheierea
campaniei electorale; desfãºurarea controlului extern, dupã
însumarea termenelor legale de
emitere a facturilor aferente
campaniei electorale, procesare
documente financiar-contabile,
efectuare a controlului intern al
persoanei juridice. Pentru cã
Legea 334/2006 a fost
consideratã o lege specialã,
practica concretã a mers în
sensul efectuãrii controlului
Autoritãþii
Electorale
Permanente imediat dupã
alegeri, cu posibilitatea
participãrii organelor interne de
control
ºi
a
oricãror
reprezentanþi ai partidelor
politice. Sumele pentru care nu
exista document justificativ la
data controlului au putut fi
înregistrate în contabilitatea
curentã a partidului.
Un aspect cu implicaþii
asupra finalizãrii procedurilor
privind finanþarea campaniei
electorale îl reprezintã locul în
care trebuie sã se desfãºoare
controlul efectuat de Autoritatea
Electoralã
Permanentã.
Legislaþia specialã nu stabileºte
exact unde se deruleazã acest
control. Teoretic, existã
urmãtoarele
posibilitãþi:
controlul trebuie sã se deruleze
la sediul filialelor partidelor de
cãtre organele teritoriale ale
Autoritãþii
Electorale
Permanente; controlul trebuie sã
se deruleze la sediul central al
partidului controlat.
Fiecare dintre aceste soluþii
are argumente pro ºi contra. În
favoarea controlului efectuat la
sediul filialelor se modificã
adevãrul dupã care controlul
financiar se desfãºoarã, de
regulã, acolo unde sunt
documentele primare ºi unde pot
fi descrise cât mai aproape de
realitate situaþiile de fapt.
Autoritatea
Electoralã
Permanentã are constituite,
potrivit legii, unitãþi teritoriale;
singura raþiune de existenþã a
acestora este tocmai derularea
controlului financiar ulterior la
sediile locale ale partidelor;
organul central urmeazã sã facã,
în aceste condiþii, controlul la
sediul central al partidelor,
conform principiului simetriei
organizaþionale.
Realitatea demonstreazã
faptul cã operativitatea
controlului de orice tip sporeºte
dacã acesta se desfãºoarã pe
principii descentralizate.
Ce raþionamente pledeazã
pentru desfãºurarea controlului
la sediul central?
Controlul financiar se
desfãºoarã la sediul persoanei
juridice, conform OG 15/1994.
Este adevãrat cã legea generalã
nu poate dispune, ca regulã
generalã, în legea specialã.
Existã aici însã cazul în care
întâlnim tãcerea legii speciale.
Prin urmare, pot fi extinse
dispoziþiile dintr-o lege generalã
în legea specialã. Includerea în

corpul legii speciale se face în
condiþii
de
lipsã
de
reglementare, nu în contradicþie
cu aceasta.
Trebuie precizat ºi faptul cã
fragmentarea controlului unei
entitãþi de orice tip, inclusiv a
unui partid politic, nu este
specificã legislaþiei din
România. Nu este în
concordanþã nici cu doctrina
financiarã sau a controlului
financiar. Prin efectuarea
controlului la sediul central al
partidelor de cãtre organul
central al Autoritãþii Electorale
Permanente ºi la filialele
teritoriale de cãtre organele
regionale ale instituþiei de
control are loc tocmai o astfel
de fragmentare a actului de
control.
Se impune sã prezentãm ºi
sistemul de interese implicat în
stabilirea locului în care trebuie
efectuat controlul financiar
ulterior al finanþãrii campaniei
electorale. Partidele preferã ca
acest control sã se realizeze la
sediul filialelor. Avantajele
acestei opþiuni sunt: economie
de resurse, prin eliminarea
deplasãrii
mandatarilor
financiari de la filialele judeþene
la sediul central; deplasarea
centrului de greutate al
responsabilitãþii
privind
rezultatele controlului financiar
al campaniei electorale de la
sediul central al partidelor cãtre
filiale.
Dar Autoritatea Electoralã
Permanentã are ºi ea motive sã
susþinã derularea controlului la
sediul central pentru cã: poate sã
aducã resurse umane de la
centrele regionale; concentreazã în acelaºi loc rãspunderea
pentru efectuarea controlului cu
cea pentru raportarea în faþa
opiniei publice sau a
Parlamentului.
În practica finanþãrii
campaniei electorale din
România problema locului unde
se realizeazã controlul financiar
a fost tranºatã, conform opþiunii
Autoritãþii
Electorale
Permanente (a organului de
control).

Modul de înregistrare
a datelor financiare
Valorificarea activitãþii
desfãºuratã de mandatarii
financiari ai partidelor ºi
filialelor
acestora,
a
reprezentanþilor Autoritãþii
Electorale Permanente ºi a altor
persoane implicate în aplicarea
Legii 334/2006 depinde în mare
mãsurã de modul de înregistrare
a datelor finan-ciare din
campania electoralã. Fiind unul
din punctele cheie al acestei
activitãþi intense, modul de
înregistrare devine astfel foarte
important. Normele legale nu
sunt foarte clare nici la acest
capitol. Urmeazã sã fie aplicate
reguli prin simetrie juridicã.
O primã opþiune este
înregistrarea datelor într-o
balanþã de verificare. În
contabilitate, se utilizeazã
balanþa de verificare ca
instrument de sistematizare,
calcul ºi control.
A doua opþiune este
înregistrarea datelor într-un
raport special. În final, se poate
considera cã raportul detaliat al
veniturilor ºi cheltuielilor din
campania electoralã (formularul tipizat al Autoritãþii
Electorale
Permanente)
reprezintã acel document de
sintezã atât pentru partid, cât ºi
pentru public. În contabilitatea
fir-melor moderne se utilizeazã
sistemul rapoartelor speciale ca
mijloc de urmãrire ºi gestiune.
Programele din clasa ERP
uºureazã aceastã misiune.
Sistemul de prelucrare a datelor
este chiar adaptat rapoartelor
contabile ºi manageriale
solicitate de entitate. S-a ajuns
ºi la faza adaptãrii la client a
structurii ºi conþinutului
rapoartelor contabile sau
manageriale. Contabilitatea
partidelor nu poate sã evite
aceastã tendinþã a contabilitãþii
de la nivel de firmã.

Organizaþii cultural-ºtiinþifice sub
egida Universitãþii Spiru Haret

cã ministerele Culturii ºi
Educaþiei au redus sever
bugetele destinate achiziþionãrii
de cãrþi ºi publicaþii,
incertitudinea
asupra
programelor de sprijin gen 100
de euro pentru profesori a
devenit ºi mai nemiloasã, ceea
ce au determinat editorii sã
anunþe, în acest cadru,
recesiunea în domeniu ºi sã
adopte mãsuri anticrizã. Între
acestea se înscriu scãderea
planurilor editoriale cu 3540%, reducerea personalului cu
10-25%, asigurarea unui
management strict al resurselor
umane. În plus, activitatea de
editare nu va mai fi consideratã
producþie, ci prestare de servicii
în domeniul comunicaþii ºi
informare,
generând
imposibilitatea editorilor de a
accesa fonduri UE destinate
dezvoltãrii producþiei.
De fapt, producþia de
manuale este afectatã ºi din
cauzã cã MFCI alocã anual
doar ºase milioane de euro,
investiþia pe care o realizeazã
anul acesta fiind, cum
aminteam, de doar 2,3 euro
pentru toate manualele unui
singur elev.
În aceste condiþii de
austeritate, editurile nu vor mai
putea sã subvenþioneze
producþia de carte, consecinþele
fiind dintre cele mai grave.

Dr. George ANCA, Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã
Cadrele didactice, stu- insinuat în societatea de astãzi.
denþii, masteranzii ºi docto- Este vorba chiar de o
ranzii Universitãþii Spiru Haret reinaugurare, în continuitate cu
au, din anul academic 2008- opera
etnologicã
ºi
2009, oportunitatea sã înscrie antropologicã a înaintaºilor, a
un nou capitol în viaþa unor cãrei cunoaºtere ºi aplicare, pe
organizaþii cultural-ºtiinþifice viu, ar deschide perspective noi
naþionale, cu caracter inter- conºtiinþei cercetãtorilor de azi
cultural ºi interdisciplinar: ºi de mâine.
Societatea de Etnologie din
Asociaþia
culturalã
România, Academia Inter- Româno-Indianã/Romanian
naþionalã Mihai Eminescu Indian Association (RICA)
România-India, Asociaþia ambiþioneazã, începând din
Culturalã Româno-Indianã, 1993, coagularea unei ºcoli de
Grupul
Român
pentru indianisticã în România, cu
Pugwash. Le prezentãm, maxime în corespondenþele
telegrafic:
celor douã culturi, precum
Societatea de Etnologie Eminescu-Tagore. Printre
din România. A fost inau- programele
culturale
guratã în 1990 din iniþiativa ºi desfãºurate: ciclul Ore
sub preºedinþia acad. Romulus indiene,
Cercul
de
Vulcãnescu, discipol al lui Upanishade, teme antroDimitrie Gusti, are filiale în þarã pologice în cheie indoºi este activã în cadrul Uniunii europeanã, religii indiene etc.
Internaþionale a ªtiinþelor Se considerã a fi de bun augur
Etnologice ºi Antropologice ºi reluarea publicãrii revistei
(congresul din Mexico al Bibliotheca indica, sau
acesteia l-a sãrbãtorit, în Latinitas.
adunarea generalã, pe etnologul
Academia Internaþionalã
român, la 80 de ani). De altfel, Mihai Eminescu Fondatã în
societatea ar putea purta 1981, la Universitatea din
numele
Vulcãnescu. Delhi, a avut, în timp, ca
Programele beneficiazã de preºedinþi: Amrita Pritam,
creativitatea noilor generaþii de Alexandru Surdu, Eugen
studioºi, la confluenþa cu o Todoran, Dimitrie Vatamaniuc.
moºtenire de neneglijat, în Pornind de la preocupãri de
pofida proliferãrii spiritului de indo-eminescologie, inclusiv
deconstruire, anti-tradiþie, pânã traducerea în sanscritã a
A. D. la urmã, anti-românesc, Luceafãrului, tipãrirea,

Interpretarea similitudinii dintre
întreg ºi parte ne îndreptãþesc sã
abordãm problema din aceastã
perspectivã. În acelaºi timp,
balanþa de verificare se
întocmeºte, de regulã, în
cazurile în care normele
contabile o impun în mod
expres. Nu existã nici o
prevedere expresã care sã cearã
întocmirea unei balanþe de
verificare speciale pentru
campania electoralã. De fapt,
organele de control ale
Autoritãþii Electorale Permanente nici nu au solicitat balanþã
de verificare pentru înregistrarea
datelor din campania electoralã.
Nimic nu opreºte însã
conducerile partidelor sã solicite
întocmirea unei balanþe de
verificare pentru datele aferente
finanþãrii campaniei electorale.

Contractul de donaþie
Derularea concretã a
controlului financiar a ridicat o
problemã complexã: posibilitatea existenþei contractului
de donaþie în timpul campaniei
electorale pentru activitatea
curentã a partidului. Partidele
îºi continuã activitatea lor
curentã. Una din sursele
principale de finanþare a
activitãþii curente o reprezintã
donaþiile, aºa cum prevede ºi
Legea 334/2006. Dacã este
suprimatã o sursã importantã de
venit,
orice
activitate,
economicã sau non-profit, se
poate bloca. Fãrã donaþii,
activitatea curentã a partidului
ar fi deci blocatã. Vom elimina,
deci, o astfel de ipotezã în
abordarea contractelor de
donaþie. În concluzie, aºa cum a
acceptat
ºi Autoritatea
Electoralã
Permanentã,
contractele de donaþie pentru
activitatea curentã vor coexista
în timpul campaniei electorale
cu acele contracte destinate
finanþãrii campaniei electorale.
De altfel, în contabilitate pot fi
înregistrate contracte de acelaºi
tip cu destinaþii diferite. Este
importantã urmãrirea lor prin
intermediul unor conturi
analitice sau a unor rapoarte
speciale.

Corelaþia între venituri
ºi cheltuieli
Unul din obiectivele
controlului financiar, conform
Legii 334/2006, îl reprezintã
verificarea corelaþiilor aferente
contabilitãþii
campaniei
electorale. Între acestea, un loc
special îl ocupã corelaþiile dintre
contractele semnate ºi facturile
primite de partid, pe de o parte,
ºi cheltuielile înregistrate în
campania electoralã, pe de altã
parte. La prima vedere pare ceva
simplu, care intrã în logica
oricãrui control financiar.
Egalitãþile sau mai exact relaþiile
care trebuie urmãrite sunt
urmãtoarele: valoarea din
facturile primite care trebuie sã
fie în limita sumelor înscrise în
contractele de achiziþie; ºi suma
înre-gistratã la fiecare categorie
de cheltuialã, care se cerea sã fie
în concordanþã, acolo unde este
cazul, cu valoarea facturilor
primite de partid. Fac excepþie
cheltuielile de naturã salarialã,
chiriile de la persoane fizice ºi
alte cheltuieli pentru care
documentul justificativ nu este
factura.
Toate aceste corelaþii sunt
specifice contabilitãþii oricãrei
entitãþi care are obligaþia de a
conduce ºi organiza contabilitatea.
În concluzie, se poate
remarca faptul cã existã, în
contabilitate un numãr foarte
mare
de
interferenþe.
Parcurgerea de cãtre toþi
studenþii (indiferent dacã sunt de
la facultãþile economice sau nu)
a programei de contabilitate le
va permite sã rezolve un numãr
mare de probleme în timpul
vieþii active. Tocmai de aceea
acest articol a avut rostul de a
exemplifica aplicarea contabilitãþii într-un domeniu care
pare a fi pur social.
pentru prima oarã (ediþia
naþionalã facsimilase paginile
în devanagari, neexistând în
România, la publicare,
alfabetul
respectiv)
a
Gramaticii sanscrite în
versiunea lui Eminescu, 2004,
Caietul I (Caietele II ºi III încã
aºteaptã!), Clasici români în
sanscritã , Academia
Eminescu s-a putut posta, fie ºi
printre cele invizibile, ca un
semn încã afirmativ în
atmosfera
deconstruirii
militante a lui Eminescu, iar
devenirea ei, în macrolaborator
universitar  sã ne amintim
efemera (din ordin comunist
efemerã),
dar
poate,
nemuritoarea
Catedra
Eminescu, cãreia i-a dat viaþã
Ioan Alexandru, chiar ºi ca
acoperire a predãrii subversive
atunci a limbii ebraice, a
Bibliei.
Grupul Român pentru
Pugwash a început în 1990, în
legãturã cu participarea
româneascã la sesiunile
bianuale
ale
ªcolii
Internaþionale de Studiere a
Conflictelor, ISODARCO,
Italia, preºedinte, Augustin
Petre. S-a numãrat printre
organizaþiile care au cerut
public eliberarea Grupului
Ilaºcu.
Aceastã scurtã prezentare
premerge chiar primului call
for papers, care va fi, sperãm,
plural, venit de la competenþe
ºi energii ce vor face faima
universitãþii ºi a þãrii.
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Programele Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
TVRM Educaþional
LUNI  23 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 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
13:20 Promo
13:30 Film documentar: Spaþiul, ultima frontierã
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Dorin
Sarafoleanu la dispoziþia dvs.
14:58 Promo
15:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
15:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
17:20 Promo
17:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
19:20 Promo
19:30 Haretiºtii. Emisiune de Mugur Popovici
20:00 Apel telefonic.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Jurnale în stil Caragiale.
Emisiune de Viorel Popescu
21:30 Dialog, ºtiinþã, religie.
Emisiune de Carmen Fulger
22:00 Film documentar: Cinemania
22:30 Film serial: Destine furate  Filipine (ep. 65)
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  24 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 Preluare TVRM Cultural
09:20 Promo
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
13:20 Promo
13:30 Invitatul de la ora 13.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Florin Tudose
la dispoziþia dvs.
14:58 Promo
15:00 Din sãlile de concerte.
Emisiune de Mihai Darie
15:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
17:20 Promo
17:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
19:20 Promo
19:30 Spectacol de Dragobete.
Emisiune de Georgel Nucã
20:30 Jurnale în stil Caragiale.
Emisiune de Viorel Popescu
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. 66)

TVRM Cultural
LUNI  23 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  24 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

23:15 Comentariul zilei.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret* (r)
04:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr.
Constantin Dumitrache la dispoziþia dvs (r)
05:00 Arta de a trãi (r)

MIERCURI  25 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 Preluare TVRM Cultural
09:20 Promo
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
13:20 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 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
17:20 Promo
17:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
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. 67)
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  26 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 Preluare TVRM Cultural
09:20 Promo
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
13:20 Promo
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 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
19:20 Promo
19:30 Top sport. Emisiune de Cristina Matei
20:00 Profil spiritual.
Emisiune de Valeriu Râpeanu
21:00 Academica  Cãrþi ºi probleme.
Emisiune de Mihai Ungheanu
22:00 Jurnale în stil Caragiale.
Emisiune de Viorel Popescu
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  25 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  26 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

Stimaþi cititori,

Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei Opinia naþionalã.
De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii, informaþii, idei de
larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile viitoare.
Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.

Dragi studenþi!

Aveþi întrebãri la care doriþi sã primiþi lãmuriri de la cadrele didactice?
Vã rugãm sã le transmiteþi Opiniei naþionale! Tot aici veþi gãsi ºi
rãspunsurile.
Transmiteþi corespondenþa dumneavoastrã la adresele:
 Bulevardul Timiºoara nr. 58, Sectorul 6, Bucureºti
 e-mail: opinia@spiruharet.ro; on@spiruharet.ro;
opinianationala@yahoo.com
 fax: 021.444.20.91
Telefon: 021.444.20.85

22:30 Film serial: Destine furate  Filipine (ep. 68)
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)

VINERI  27 februarie 2009
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 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
13:20 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 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
17:20 Promo
17:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
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)

SÂMBÃTÃ  28 februarie 2009
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 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
11:50 Promo
12:00 Agricultura ºi alimentaþia.
Emisiune de Gheorghe Predilã
12:57 Promo
13:00 Academica  ªtiinþã.
Emisiune de Alexandru Mironov
14:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de Valeriu Marinescu
14:30 Adevãratele stele.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
15:58 Promo
16:00 Clubul diplomaþilor.
Emisiune de Mihaela Mihailide
16:30 Cinepanorama.
Emisiune de Eugen Atanasiu
17:00 Idei în dialog. Emisiune de Corneliu Toader
18:30 Arta de a trãi.
Emisiune de Mihaela Coveºanu
19:30 Am venit cu drag la voi.
Emisiune de Georgel Nucã
21:30 Lumea pe dos. Emisiune de divertisment
cultural politic. Realizator Viorel Popescu
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

VINERI  27 februarie 2009
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

SÂMBÃTÃ  28 februarie 2009
06:00 Promo
06:30 Cafe concert

Opinia
naþionalã

22:30 Film artistic românesc: O scrisoare
pierdutã (II) (1953) Regia Sicã
Alexandrescu. Comedie de moravuri
electorale cu acþiunea plasatã la sfârºitul
secolului XIX într-un oraº de provincie
din Vechiul Regat. Una dintre primele ºi cele
mai prestigioase puneri în scenã a celei mai
cunoscute piese a lui Ion Luca Caragiale,
aceastã bijuterie artisticã a fost prezentatã
la televiziune în anul 1953. Preluat dupã o
reprezentaþie superbã þinutã pe scena
Teatrului Naþional, acest spectacol-film îi are
în distribuþie pe unii dintre cei mai mari
actori români din toate timpurile: Nicki
Atanasiu, Alexandru Giugaru, Radu Beligan
ºi Grigore Vasiliu-Birlic
00:00 Adevãratele stele (r)
01:30 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
02:30 Academica  ªtiinþã (r)
03:30 Am venit cu drag la voi (r)
05:30 Clubul diplomaþilor (r)

DUMINICÃ  29 februarie 2009
06:00 Promo USH
06:10 Cinepanorama (r)
06:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
07:00 Deutsche Welle. Emisiune de Diana Popescu
07:30 Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
08:00 Luminã în suflet. Emisiune de Sorin Bejan
09:00 Grãdiniþa fermecatã.
Emisiune de Carmen Fulger
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
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 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
 Spectacol de 1 Martie
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 
Povestea lui Han Xin (China). Gen: istoric,
acþiune (2005). Regia: Wai Han Tao, Huang
Wai Ming, Li Ji Qioang. Actori: Jacklyn
Wu Chien Lien, Kristi Yeung Yu, Hu Jun,
Xiao Rong Sheng. În anul 221 i.Hr.,
împãratul Qin Zheng a cucerit ºi unificat cele
aflate ºi a inaugurat dinastia Qin, ªase State
autointitulându-se Primul Împãrat. Rãzboinicii
celor ªase State dezmembrate ºi-au unit
forþele ºi s-au rãsculat împotriva Dinastiei
Qin, numai cã a fost nevoie de multe lupte
ºi acte de curaj ca sã se poatã distruge
puternica Dinastie Qin ºi sã se instaureze
o nouã dinastie
00:00 Dor de-acasã (r)
02:00 Cum vã place! (r)
03:00 Contrapunct (r)
04:00 Sub semnul muzelor (r)
05:00 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
*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

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

INVITATUL DE LA ORA 13
Pare uºor sã aduci în studio invitaþi de marcã. Pentru cei care sunt simpli telespectatori,
ori ascultãtori, lucrurile apar ca mergând de la sine. Nu este chiar aºa. Datoritã presiunii
posturilor de radio ºi tv, invitaþii cu renume, oamenii care înseamnã ceva în profesia lor,
au devenit rezervaþi. Pe scurt, nu vine oricine, oriunde, oricând.
Realizatorul SORIN LUPAªCU a avut ideea de a da factor comun radioului ºi
televiziunii. Prin reputaþia pe care o are ca specialist în muzica tânãrã ºi în cea uºoarã,
Sorin Lupaºcu aduce în studioul de radio al postului rrm STUDENT FM 103,4 nume
rostite cu respect în lumea artisticã româneascã. În transmisia directã, Sorin Lupaºcu
poartã un dialog viu, destins ºi antrenant cu invitaþii sãi. Postul de televiziune TVRM
CULTURAL preia în totalitate emisiunea pe care o ºi reia sâmbãtã, tot la ora 13. ªi
postul TVRM Educaþional preia o parte din acesta întâmplare artistica ineditã. Publicul
este astfel în legãturã directã cu vedetele reale ale României ºi, prin intermediul
realizatorului, sau direct, prin telefon, intervine. Sunt difuzate ºi piese muzicale ale
invitatului, astfel încât ansamblul emisiunii este echilibrat prin diversitate ºi culoare.
Vã provocãm sã urmãriþi emisiunea INVITATUL DE LA ORA 13, difuzatã în
direct, în fiecare marþi la ora 13, pe rrm STUDENT FM 103,4 ºi TVRM CULTURAL.
De la ora 13,30 emisiunea intrã ºi pe TVRM EDUCATIONAL. Urmãriþi fiecare ediþie
pentru a vedea ce surprizã v-a mai pregãtit Sorin Lupaºcu. În mod sigur, este una foarte
plãcutã !

Gavrilã INOAN,

director de programe TVRM CULTURAL

DUMINICÃ  29 februarie 2009
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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DRAGOBETE
Tinerii mergeau în pãdure
unde culegeau flori ºi apoi, în
jurul focurilor aprinse pe
dealurile din jurul satelor,
fetele ºi bãieþii discutau vrute
ºi nevrute, însã, cel mai
adesea, se spuneau glume sau
jatii cu substrat erotic sau se
fãceau hore. Fetele, cum
simþeau apropierea prânzului,
începeau sã coboare în fugã
spre sat, în sudul României
aceastã goana fiind numitã
zburãtorit.
Conform
obiceiului, fiecare bãiat
urmãrea fata care îi era dragã.
Dacã flãcãul era iute de picior
ºi fetei îi plãcea respectivul
urmãritor, atunci fata se lãsa
prinsã ºi avea loc o
îmbrãþiºare, urmatã de o
sãrutare mai lungã în vãzul
tuturor. Sãrutul acesta
semnifica, în fapt, logodna
ludicã a celor doi, cel puþin
pentru un an de zile. De multe
ori, astfel de logodne în joacã
prefaþau
logodnele
ºi
cãsãtoriile adevãrate.

Vlad PESCARU

Pe vremuri, în preajma zilei de 1 martie, cel mai adesea pe 24 februarie, tinerii
«þineau sau fãceau Dragobetele», conform etnografului Marcel Lutic de la Muzeul
de Etnografie al Moldovei. Erau ºi alte zile în care se sãrbãtorea Dragobetele: 28
februarie, 1, 3 ºi 25 martie, zile aflate în preajma zilelor Babei Dochia ºi a
echinocþiului de primavarã. Mai ales în sudul României, existã o perioadã întreagã,
la îngemãnarea lunilor februarie cu martie sau, cel mai adesea, în martie, care stã
sub semnul Dragobetelui.
Majoritatea denumirilor pentru aceastã sãrbãtoare sunt calchieri dupã numele
din slava veche a sãrbãtorii creºtine a Aflãrii Capului Sfântului Ioan Botezãtorul,
sãrbãtoare numitã în spaþiul slav Glavo-Obretenia. Românii au adaptat, ca ºi în
cazul altor sãrbãtori din calendarul popular (Circovii, Ciurica, Probajenii sau
Obrijenia, Procoava, Ovidenia, Zacetania, Stratenia s.a.), aceastã denumire din slavã,
aºa apãrând în veacurile Evului de Mijloc denumirile Vobritenia, Rogobete,
Bragobete, Bragovete (unele dintre ele, foarte apropiate de mult mai cunoscutul
Dragobete), pânã când, probabil ºi sub influenþa principalelor caracteristici ale
sãrbãtorii, s-a impus pe arii destul de extinse, mai ales în sudul ºi sud-vestul
României, denumirea Dragobete.
O altã explicaþie datã de unii filologi asupra provenienþei numelui Dragobete
porneºte tot de la douã cuvinte vechi slave dragu ºi biti, care s-ar traduce prin
expresia a fi drag. Alþi filologi, adepþi ai autohtonismului total al sãrbãtorii,
explicã denumirea prin douã cuvinte dacice, trago - þap ºi pede - picioare,
aceste douã cuvinte transformându-se, în timp, în drago, respectiv bete. In
parantezã fie spus, credem cã dacii au avut o divinitate celebratã în aceastã perioadã
Curãþenie în casã
a anului, divinitate al cãrei nume nu ni s-a pãstrat, dupã cum multe alte nume ale
divinitãþilor dacice nu ne mai sunt cunoscute.
de Dragobete
Culegãtorii de folclor de la sfârºitul veacului al XIX-lea ºi din prima parte a
Dragobetele trebuia þinut cu
secolului al XX-lea au mai înregistrat ºi alte denumiri pentru aceastã sãrbãtoare,
orice
preþ: Dacã nu se fãcea
precum Ioan Dragobete, Dragostitele, Sântion de primãvarã, Cap de
cumva Dragobetele, se credea
primavarã sau Cap de varã întâi, dar ºi Dragomiru-Florea sau Granguru. cã tinerii nu se vor îndrãgosti

Zburãtoritul fetelor
ºi al bãieþilor
Modul în care se sãrbãtorea
aceastã zi era legat de pregãtirile
care se fãceau în gospodãrie
odatã cu venirea primãverii.
Potrivit tradiþiei, Dragobetele era o zi frumoasã pentru
bãieþii ºi fetele mari, ba chiar
ºi pentru bãrbaþii ºi femeile
tinere. Dimineaþa devreme,
tineretul se îmbrãca în haine de
sãrbãtoare ºi, dacã vremea era
urâtã, se strângea în cete pe la
casele unora dintre ei. Dacã
vremea era frumoasã ieºeau
afarã din sat, mai ales pe
dealuri, bãieþii adunând lemne
pentru foc, iar fetele culegând
urzici ºi flori de primavarã, flori
folosite apoi, adesea, în
descântecele de dragoste. O
parte din aceste flori, în special
tãmâioarele ºi viorelele, erau
pãstrate cu grijã pânã pe 24
iunie, la Sânziene, când se
culegeau alte flori considerate
surori ale acestora, numite roji
(trandafiri sãlbatici) ºi oglici
(flori mici, galbene), din care
se fãcea un buchet care se
arunca pe o apã curgãtoare. Se
credea cã fetele care procedau
astfel sãvârºeau o faptã bunã,
echivalentã cu o jumãtate de

sãrindar în cer, cãci altfel aceste
flori nu s-ar fi întâlnit sau
logodit niciodatã.
De asemenea, etnograful
Marcel Lutic mai spune cã
prin unele locuri, existã
obiceiul ca fetele mari sã strângã
apa din omãtul netopit sau de
pe florile de fragi. Aceastã apã,
pãstratã cu mare grijã, se

în anul care urma. In plus, un
semn rãu era dacã o fatã sau un
bãiat nu întâlneau la Dragobete
mãcar un reprezentant al
sexului opus, opinia generalã
fiindcã, tot anul, respectivii nu
vor mai fi iubiþi, iar dacã o fatã
ieºea împreunã cu un bãiat ºi nu
se sãrutau, se credea despre ei
cã nu se vor mai iubi în acel an,
cã doar nu degeaba se spunea
cã Dragobetele sãruta fetele!
Aºadar, bucuria ºi veselia erau,
trebuiau sã fie coordonatele
esenþiale ale acestei sãrbãtori a
dragostei!, a menþionat
specialistul de la Muzeul de
Etnografie al Moldovei.
Nu doar tinerii sãrbãtoreau
Dragobetele, ci ºi maturii
aveau partea lor. Astfel, femeile
credeau cã dacã atingeau un
bãrbat strãin de sat, deveneau
pe datã dragãstoase în tot anul
care urma! Gospodinele aveau
mare grijã sa dea mâncare bunã
orãtãniilor din curte, dar ºi
pãsãrilor cerului, nici o vietate
nefiind vânatã, blestematã sau,
Doamne fereºte, sacrificatã la
Dragobete.
Sãrbãtoarea dragostei era
socotitã una de bun augur
pentru treburile mãrunte din
casã. Astfel, se scuturau toate
þoalele ºi se aºezau lucrurile
prin casã ca sã vie binele ºi
averea sã se întoarca în casa.
Sãrbãtoarea Dragobetelui nu
era socotitã de bun augur
pentru treburile mari, aºa cã
oamenii evitau sã munceascã
prin ogrãzi sau la câmp de
teama cã vor ciricãi toatã
viaþa. Oricum, oamenii
observaserã cã oricare dintre
lucrurile mãrunte începute,
acum mergeau mai cu spor.
Era, de altfel, o perioadã a
multor
începuturi
sau
întoarceri:
pãsãrile
se
împerecheau ºi începeau sã-ºi
facã cuiburi, copiii nu mai
mâncau aºa de mult. In acest
sens, ruºii aveau un proverb
despre ziua Dragobetelui ºi
anume Se întoarnã pãsãrile la
cuib ºi copiii (de) la hranã.
Cloºtile încep a cloci, gãinile
încep sã se ouã, vitele nu mai
mãnâncã aºa de mult, toate
acestea fiind dovezi ale
depãºirii
unui
prag
calendaristic.

spunea cã ar avea proprietãþi
magice, cã este nãscutã din
surâsul zânelor, putând face
fetele mai frumoase ºi mai
drãgãstoase. Dacã nu erau
omãt ºi fragi, se strângea apã
Zânul Dragostei
de ploaie sau cea de izvor,
acest lucru fãcându-se mai ales
Despre semidivinitatea
atunci când Dragobetele se
sau zânul numit Dragobete, se
þinea în luna martie.
ºtie cã era închipuit ca un flãcãu
voinic, puternic, frumos ºi tare
iubitor, putând fi întâlnit prin
pãduri. Inspira dragoste curatã
ºi încredere, însã, unele fete ºi
femei doreau sã fie pedepsite de
Dragobete, lucrând intenþionat
de ziua lui, iar apoi luând
drumul pãdurii, aici fiind
nevoite sã se lase iubite de
Dragobete sau de un flãcãu
confundat cu Dragobete, de aici
apãrând expresia, des folositã
pe vremuri, Nu te-o prinde
Dragobetele prin pãdure.
Chiar dacã mai pedepsea
femeile, în general, se
considera cã Dragobetele
ocrotea ºi purta noroc
îndrãgostiþilor, tinerilor în
general, putând fi socotit un
veritabil Cupidon românesc.
De altfel, Dragobetele,
alãturi de zânele care luau
forma Dragostelor, era socotit
o personificare magicã a iubirii.
In aceastã ipostaza, el îi inspira
pe îndrãgostiþi, astfel încât
aceºtia îºi spuneau cuvinte
anume, cuprinse, se zice, întrun Reþetar de cuvinte vrãjite,
reþetar folosit cu precãdere la
Dragobete, aºa cum arata
Marcel Lutic, care a adaugat cã

spuse pe un anumit ton,
asemãnãtor unei adieri a
vântului de primãvarã,
cuvintele nu trebuiau auzite
decât de fiinþa iubitã, altfel
puterea lor dispãrea. Din acest
reþetar nu lipseau cuvinte
precum aproape, dor,
dragoste, drag, dulce,
farmec, fior, inimã,
iubire, înger lin, luminã, rugãciune ºi, invariabil,
prenumele fiinþei iubite! Pe de
altã parte, aceastã zi era una
dintre cele mai bune zile din tot
anul pentru fãcut de ursit sau de
dragoste.

Logodna pãsãrilor
Dacã aceastã sãrbãtoare
avea o mare însemnãtate în
vremurile de demult, originea
acestei sãrbãtori ar fi în ciclurile
naturii, mai ales în lumea
pãsãrilor, aceste vieþuitoare
fiind socotite de cãtre strãmoºii
noºtri cele mai apropiate de

dragostei, ar descinde dintr-o
strãveche Zeiþã pasãre.

Dragobetele Iovan,
fiul Babei Dochia
Unele legende româneºti îl
prezintã pe Dragobetele Iovan
ca pe fiul Babei Dochia, în timp
ce altele amintesc de limba
pãsãreascã. La sãrbãtoarea
Dragobetelui sunt amintite
elementele referitoare la
trecerea de la iarnã la
primãvarã, de la frig la cald, de
la întuneric la luminã,
reprezentate prin focurile
aprinse pe dealuri, hora
flãcãilor ºi fetelor, florile culese
de fete, veselia caracteristicã
acestei sãrbatori, descântecele
care se fãceau acum cu atâta
spor, îmbrãþiºarea ºi sãrutul de
dupã goana ritualã, ca niºte
peceþi ale dragostei care se
transformã, adesea, în

Un rival al Sfântului V
alentin
Valentin
Sfântul Valentin a trãit în secolul al doilea ºi a fost un preot în zilele
împãratului Claudiu al II-lea. Biserica era persecutatã ºi Roma era
implicatã în multe campanii militare sângeroase. Claudiu a interzis toate
cãsãtoriile ºi logodnele în Roma ºi a dat o lege care interzicea cãsãtoria
între tineri, considerând cã soldaþii necãsãtoriþi se luptau mai bine decât
cei cãsãtoriþi pentru cã nu aveau pe nimeni care sã îi aºtepte acasã. Preotul
Valentin a fost unul dintre cei care i-a ajutat pe tineri sã se cãsãtoreascã
în secret, în ciuda legii. Valentin a fost în cele din urmã prins, încarcerat
ºi torturat pentru cã a încãlcat comanda împãratului Claudiu. Se spune
cã Asterius, unul din judecãtorii lui Valentin, avea o fiicã oarbã, iar
Valentin s-a rugat alãturi de ea, astfel cã ea s-a vindecat. Ca rezultat,
Asterius a trecut la creºtinism. In 269, Valentin a fost condamnat la
moarte. Legenda spune cã ultimele sale cuvinte au fost scrise cãtre fiica
lui Asterius ºi erau al tãu Valentin, aceasta fiind motivaþia pentru
scrisorile ºi felicitãrile de Ziua Indrãgostiþilor. In 496, papa Gelasius a
oficializat data de 14 februarie ca ziua Sfântului Valentin. Treptat, 14
februarie a devenit ziua în care se fãcea schimb de mesaje de dragoste, iar
Valentin a devenit sfântul patron al îndrãgostiþilor. Ziua era sãrbãtoritã
prin trimiterea de cadouri cu mesaje de dragoste. Se mai spune cã ziua
Sfântului Valentin a fost introdusã de Biserica Catolicã în scopul de a
înlocui sãrbãtoarea pãgânã a Lupercalei cu o sãrbãtoare a dragostei curate.
Lupercalia era o sãrbãtoare închinatã fertilitãþii ºi lui Faun, zeul
agriculturii, când aveau loc diverse ritualuri pentru fertilitatea naturii ºi
nu numai. Una din practicile care aveau loc în timpul Lupercaliilor era ca
tinerele fete sã fie trase la sorþi. Numele acestora era scris pe o plãcuþã ºi
introdus într-o urnã. Fiecare bãrbat necãsãtorit scotea din urnã o plãcuþã
cu numele unei femei, care urma sã îi fie sortitã. Uneori, aceste perechi,
astfel constituite, se cãsãtoreau.
universul socio-uman. In acest
context, nu e deloc o întâmplare faptul cã pasãrea era
consideratã reprezentarea
uneia dintre cele mai vechi
divinitãþi ale naturii ºi
dragostei.

Marcel Lutic aratã cã
românii numeau sãrbãtoarea
Dragobetelui ºi Logodnicul
pãsãrilor. Se spunea cã,
acum, acestea se împerecheazã
ºi îºi fac cuib, de la pãsãri
obiceiul fiind preluat ºi de cãtre
oameni. Se pare cã motivaþiile
preluãrii erau mai profunde, din
moment ce pãsãrile erau privite
ca mesageri ai zeilor, cuvântul
grecesc pasãre însemnând
chiar mesaj al cerului sau
prevestire. Dupã unii etnologi,
logodna de primãvarã a
pãsãrilor a devenit, în timp, ºi
o sãrbãtoare a iubirii la oameni,
ziua însurãþirilor ºi înfrãþirilor,
a logodnelor ludice sau reale
ale tinerilor. Pe de altã parte,
accentul pus pe pãsãri ºi pe
femei trimite la fecunditate, atât
pãsãrile, cât ºi femeile fiind
simboluri ale creºterii ºi
înmulþirii. Dragobetele, el
însuºi, afirmã alþi etnologi, zân
de esenþã solarã, apropiat de
divinitãþi ale naturii ºi

spunându-i sã nu se întoarcã
pânã când lâna nu devine albã.
Fata a încercat sã spele lâna, dar
chiar dacã degetele sale au
început sã sângereze, culoarea
lânii rãmânea tot neagrã. De
disperare, pentru cã nu se putea
întoarce acasã la soþul iubit, a
început sã plângã. Impresionat
de durerea fetei, Domnul Iisus
Cristos i-a apãrut în cale ºi i-a
dat o floare roºie, spunându-i sã
spele lâna cu ea. Mulþumindu-i,
fata a pus floarea în apã, a spãlat
lâna ºi a constatat cu uimire cã
lâna s-a albit. Fericitã cã a reuºit
sã ducã la bun sfârºit aceastã
sarcinã grea, ºi-a îndreptat paºii
spre casã, dar nu a fost primitã
bine, soacra sa, din contrã,
auzind povestea fetei, a acuzat-o
cã Mãrþiºor (aºa îi spunea fata,
deoarece nu-l recunoscuse pe
Iisus) era iubitul ei. Dupã
aceasta întâmplare, Dochia a
pornit împreunã cu turma sa spre
munte, fiind convinsã cã
nume pare a proveni din primãvara venise deja, altfel de
calendarul bizantin, care, pe 1 unde ar fi putut Mãrþiºor sã aibã
martie, celebra Sfânta Martirã floarea? Pe parcursul cãlãtoriei
Evdokia. Una din variante este
varianta mitului Traian ºi
Dochia, despre care celebrul
critic literar George Cãlinescu
spunea cã este rezultatul unei
întregi experienþe de viaþã a
poporului român. Se spune cã
Dochia ar fi fost fiica regelui dac
Decebal, de care s-a îndrãgostit
Traian, cuceritorul Daciei.
Urmãritã fiind de trupele lui
Traian, aceasta se ascunde pe
muntele sacru, Ceahlãu,
împreunã cu oile. Este ajutatã de
Maica Domnului, care o
transformã împreunã cu turma
sa într-un complex de stânci. O
altã variantã povesteºte despre
Baba Dochia care a avut un fiu,
pe numele sãu Dragobete, care
s-a cãsãtorit împotriva dorinþei
ei. Pentru a-ºi necãji nora, într-o
zi rece de iarnã, i-a dat acesteia
un ghem de lânã neagrã ºi a
trimis-o la râu sã-l spele,

Nãvalnicul zân
al dragostei din
tradiþia românilor

legate
de
fertilitate,
revigorarea naturii, trezirea la
viaþã. Aceastã sãrbãtoare
marca revigorarea naturii ºi nu
numai, ci ºi a omului care, cu
O altã tradiþie spune cã aceastã ocazie, se primenea.
Dragobetele a fost transformat Era o sãrbãtoare a revigorãrii
într-o buruianã, numitã vegetaþiei, a vieþii în creºtere,

logodne ºi cãsãtorii, aºa cum
mai aratã Mircea Lutic.
Baba Dochia (sau Baba
Odochia) simbolizeazã unul
dintre cele mai importante
mituri româneºti. Existã multe
variante ale acestui mit, al cãrui

sale, ºi-a scos, rând pe rând, cele
douãsprezece cojoace pe care le
purta, pânã a rãmas fãrã nici
unul. Dar vremea s-a schimbat.
Pe cât de frumos fusese la
începutul zilei, pe atât de urât se
fãcuse acum. Ningea ºi totul
începuse sã îngheþe. Dochia a
îngheþat împreunã cu oile sale,
transformându-se, conform
legendei, în stanã de piatrã.
Rocile se pot observa ºi astãzi
pe muntele Ceahlãu ºi sunt o
mãrturie vie a acestui mit
românesc.

Nãvalnic, de Maica Precista,
dupã ce acesta, din nesãbuinþã,
a îndrãznit sã îi încurce ºi ei
cãrãrile. Zân al dragostei,
Dragobete este zeul dragostei la
românii de pe ambele maluri
ale Dunãrii, zeu pastoral
câmpenesc, codrean. Este
imaginat ca un tânãr frumos,
puternic ºi bun, inspirator al
pornirilor senzuale, dar curate,
al dragostei fireºti.
Tot de Dragobete se
amintesc ºi ritualuri ale
înfrãþirii de cruce între tineri.

o datã cu trecerea la anotimpul
de primãvarã, când durata zilei
creºte, în contrapondere cu
noaptea care descreºte; ca
dovadã, ºi zilele sunt mai
însorite. Se pare cã, în aceastã
perioadã, pãsãrile, vegetaþia, dar
ºi oamenii se puneau în acord cu
natura, era o nuntã a naturii,
însemnând renaºterea acesteia,
retrezirea la viaþã, ceea ce este
ºi semnificaþia centralã a
sãrbãtorii de Dragobete.
Ca formã de manifestare,
Dragobetele nu cunoaºte o

Aceºtia, fete cu fete ºi bãieþi
cu bãieþi, îºi crestau în formã
de cruce încheieturile de la
mâini pe care ºi le uneau, astfel
încât sã curgã sângele
amestecat prin vene.
Ovidiu Focºa spune cã
despre Dragobete se crede cã
este un protector al pãsãrilor,
fiind o sãrbãtoare strâns legatã
de fertilitate, fecunditate ºi de
renaºterea naturii. Cam mai
toate sãrbãtorile din luna
martie, fiind legate de
începutul unui an agrar, erau

arie foarte largã la noi în þarã,
ea s-a rãspândit mai mult în
prezent, ca o contrapondere a
sãrbãtorii de Sfântul Valentin,
este o sãrbãtoare autohtonã,
fiind numitã ºi Cap de
primãvarã, mai ales în
Dobrogea, nefiind o datã fixã
pentru ea. Este la fel ca
sãrbãtoarea mãrþiºorului, a
Alexiilor de la mijlocul lunii
martie, începutul unui noi
ciclu agrar. Dragobetele este
vãzut ºi ca un zân al iubirii la
români.

