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Resurse de îmbunãtãþire a calitãþii managementului
instituþiilor de învãþãmânt
Prof. univ. dr. Delia Silvia OLARU
Decanul Facultãþii de Marketing
ºi Afaceri Economice Internaþionale
Dificultãþile cu care se confruntã
instituþiile de învãþãmânt în prezent
referitoare la problematica
managementului calitãþii sunt: lipsa
strategiilor ºi a politicii în domeniul
managementului calitãþii la nivel
instituþional ºi abordarea fragmentarã a asigurãrii calitãþii în
detrimentul abordãrii sistemice,
insuficienþa informãrii ºi instruirii
personalului universitãþilor de toate
nivelele în domeniul managementului calitãþii ºi sistemelor de calitate
,abordarea problemei calitãþii de pe
principii de identificare a
neconformitãþilor ºi corectare a
acestora în loc de prevenire a
apariþiei problemelor, insuficienþa
orientãrii spre necesitãþile clienþilor
ºi partenerilor ºi focalizarea pe
posibilitãþi interne, rezistenþã la
schimbãri ºi complexitatea promovãrii schimbãrilor în mentalitate,
atitudini, comportament.
În domeniul managementului
instituþiilor de învãþãmânt,
deficienþele rezidã din:

- orientarea spre soluþionarea ºi
atenuarea problemelor calitãþii pe
mãsura apariþiei lor, ºi nu pe
sporirea continuã a calitãþii
proceselor ºi activitãþilor ce
genereazã aceste probleme;
- dualitatea structurilor
organizatorice în învãþãmânt ºi
tendinþa de autoizolare a personalului ºi subdiviziunilor funcþionale;
- imperfecþiunea proceselor de
analizã ºi mãsurare a calitãþii
managementului instituþiei;
- soluþionarea problemelor
calitãþii în frecvente cazuri dupã un
model de modernizare întârziatã
etc..
În cãutarea soluþiilor de modernizare a învãþãmântului superior se
relevã interesul instituþiilor de
învãþãmânt faþã de modelele de
management al calitãþii.
Ideea de bazã este ca managementul calitãþii în învãþãmântul
nostru superior sã fie radical
îmbunãtãþit, întrucât presiunile

externe ale preconizatului Spaþiul
european al învãþãmântului
superior ºi cerinþele interne ale
economiei ºi culturii naþionale
devin tot mai puternice.
Principalul client al ºcolii este
în ultimã instanþã societatea.
Studentul are, aºadar, o dublã
calitate: participant activ la propria
educaþie, dar ºi client al
universitãþii, iar valoarea adaugatã
reprezintã contribuþia efectivã a
ºcolii la educaþie, dincolo de factorii
de intrare (elevi, resurse, mediul
economico-social).
Calitatea este o consecinþã ºi nu
o premisã a muncii. Totuºi, dacã nu
apare ca o referinþã constantã a
oricãrei întreprinderi ºi cu atât mai
mult a universitãþii, riscul erodãrii
prestigiului ºi a pierderii de teren
pe o piaþã tot mai competitivã a
învãþãmântului superior european
devine tot mai proeminent. Cine
n-ar dori ca mãcar câteva din
universitãþile româneºti sã aparã pe
locuri privilegiate în sisteme
clasificatorii europene sau globale,
bazate pe calitate ºi prestigiu
academic?

Calitatea, la acest nivel, trebuie
evaluatã prin raportare la rezultatele
învãþãrii ºi formãrii profesionale ºi
nu doar prin considerarea unor
indicatori de tip input (spaþii de
învãþãmânt, personal didactic etc.);
accentul trebuie pus pe procesele de
obþinere a rezultatelor scontate.
Abordarea calitãþii totale devine
din ce în ce mai popularã ºi în
România. O afirmaþie veche din
secolul al XIV-lea clarificã faptul
cã preocuparea pentru calitate nu
este deloc recentã: Dacã fabricile
noastre vor ºti ºi vor putea sã
realizeze o calitate superioarã a
produselor noastre, atunci strãinii
vor gãsi cã este avantajos sã
cumpere din Franþa ºi banii lor se
vor scurge cãtre regat. (1664,
Colbert, ministru al regelui Ludovic
al XIV-lea, al Franþei ). Aºa cum
reclama principiul îmbunãtãþirii
continue, ºi viziunea asupra calitãþii
s-a îmbunãtãþit de-a lungul a patru
abordãri majore, pânã la forma
actualã: inspecþia calitãþii, controlul
calitãþii, asigurarea calitãþii ºi
managementul calitãþii totale.
(Continuare în pag. 4)

Cui îi e fricã de examenul de licenþã?
Conf. univ. dr. Eugen GHIORGHIÞÃ
Decanul Facultãþii de Management Financiar-Contabil
Nu ºtiu dacã cel mai potrivit
cuvânt este fricã, dar emoþii au nu
numai candidaþii, ci ºi profesorii.
Emoþiile sunt mult atenuate însã de
simplificarea metodologiei de
organizare ºi desfãºurare a
examenelor de licenþã.
În primul rând, reducerea
numãrului de probe la una singurã,
cea de evaluare a cunoºtinþelor
fundamentale ºi de specialitate,
creeazã posibilitatea alocãrii unui
timp mai îndelungat pregãtirii
examenului de finalizare a studiilor,
întrucât candidaþii nu mai sunt nevoiþi
sã elaboreze lucrarea de licenþã.

În al doilea rând, folosirea
Platformei Blackboard uºureazã
susþinerea probei de examen ºi
aflarea pe loc a rezultatului.
În al treilea rând, Tematica,
Bibliografia ºi subiectele pentru
pregãtirea examenului sunt afiºate
cu minimum trei luni înaintea
desfãºurãrii examenului de licenþã.
Cu toate acestea, nici candidaþii
ºi nici cadrele didactice nu scapã de
emoþii. Tensiunea dinaintea
examenului poate fi, totuºi, în
continuare diminuatã. În luna iunie
se organizeazã întâlniri de pregãtire
la sediul Facultãþii la disciplinele

cuprinse în Tematica pentru licenþã.
Pe aceeaºi linie, a susþinerii
pregãtirii licenþei, cadrele didactice
au programate ore de consultaþii
afiºate la Avizierele Facultãþii.
Cu toate acestea, statisticile
relevã diferenþe notabile în privinþa
promovabilitãþii. Dacã pentru
sesiunea din varã la specializarea
Contabilitate ºi informaticã de
gestiune nu au promovat examenul
de licenþã 5-6% din candidaþi, în
sesiunea de iarnã, 2009 ponderea
celor respinºi a fost de 17-20%. O
mai mare consecvenþã, dar în sens
negativ o prezintã procentul celor
respinºi la specializarea Management financiar-contabil (25-27%).
Compararea rezultatelor din
cele douã sesiuni de examene ne

Bucureºti 550

determinã sã considerãm absolut
necesarã introducerea unei
perioade de pregãtire pentru licenþã
ºi pe parcursul semestrului I al
anului universitar. Nu trebuie
neglijate nici spaþiile oferite cu
generozitate în paginile revistei
Opinia naþionalã ºi nici
programarea unor consultaþii
suplimentare la TvRM.
Promovarea cu atenþie a tuturor
posibilitãþilor.
Procentul promovaþilor este
important numai întrucât reflectã
calitatea pregãtirii. Altminteri, nu
ne propunem o îmbunãtãþire în
sine, strict statisticã a rezultatelor
la examenele de finalizare a
studiilor.

Mãrþiºorul sã vã prindã
pe reverul vieþii numai
soare, sãnãtate,
împliniri, bucurii!
O primãvarã însoritã
ºi o viaþã fericitã!
Nichita ar fi împlinit, la 3 martie, 76 de ani

Pedepsirea faptei bune

sau arta delaþiunii, frustrarea ºi ura servite ca amintiri*
Ion CORBU
Într-o perioadã, în care
proletcultismul era atotstãpânitor, creaþia lui Nichita a spart
întreaga ideologie intrând în
literaturã asemenea luminii printr-o
fantã. ªi devenind, astfel, un
simbol. Preþuit, admirat, adorat,
invidiat ºi, mai târziu, contestat.
Însã El ºi patria lui, limba
românã, spre disperarea multora,
dãinuie ºi vor dãinui. Asemenea
altui simbol etern: Eminescu.
Înþelepciunea lumii ne spune
cã nicio faptã bunã nu rãmâne
nepedepsitã. Sã fi fost acceptat
în preajma lui Nichita însemna
sã þi se fi fãcut o mare onoare.
Indiferent cum te vei fi insinuat
în acel mediu. Din pãcate, acolo,
în spaþiul generos în care oficia
marele preot al cuvintelor, pe
lângã, probabil prieteni
adevãraþi, au pãtruns ori vor fi
fost implantaþi tot soiul de
ipochimeni. Dintre care unii vor
fi fost doar niºte pigmei dornici
de parvenire cu orice preþ.
Lichelismul atavic, frustrarea ºi
ura funciarã a unora dintre aceºti
pigmei, care se vor fi bucurat de
o astfel de onoare, bine ºi
profitabil cenzurate atunci, se
trãdeazã, iatã, mai târziu.

Conferinþa internaþionalã

Etica educaþiei
ºi standardele publicitare
pentru viitorii profesioniºti

În organizarea Universitãþii
Spiru Haret, Alianþei Europene
pentru Eticã în Publicitate  EASA
 ºi a Consiliului Român pentru
Publicitate  RAC, a avut loc, vineri
27 februarie, în complexul
universitar din str. Independenþei nr.
313, Conferinþa, cu participare
internaþionalã, intitulatã Etica
educaþiei ºi standardele publicitare
pentru viitorii profesioniºti.
Lucrãrile Conferinþei au fost
deschise de prof. univ. dr.
Constantin Mecu, prorector al
Universitãþii Spiru Haret, care a
salutat participanþii, subliniind
semnificaþia ºi actualitatea temei
abordate, implicaþiile aplicãrii
standardelor publicitare pentru
viitorii profesioniºti.
Doctor Oliver Gray, director
general al EASA, s-a referit pe larg
la Rolul Alianþei Standardelor
Publicitare Europene ºi al
membrilor sãi, în asigurarea unor
înalte standarde ºi cea mai
performantã punere în aplicare.

Actualitatea mesajului Fundaþiei
România de Mâine

Patrimoniul cultural
naþional

Bucureºtii sunt nu numai Paris, ci mai mult
Conf.univ.dr.arh. Adrian MAHU
Facultatea de Arhitecturã
Bucureºtiul mai însemna, la
începtul unui nou veac, oraºul
cosmopolit al curselor de cai de la
Bãneasa ºi al bãtãilor cu flori de
la ªosea, apariþia pe strãzi a
automobilului, locul primelor
demonstraþii aviatice, deschiderea
primelor sãli pentru reprezentaþii
cinematografice; Cinema Volta s-a
deschis în 1909.
Dar parfumul oraºului de
odinioarã nu dispare nici dupã
1910, cãci era încã un oraº care se
trezea dimineaþa în cântecul
cocoºilor, pentru ca sã rãsune apoi
de strigãtele vânzãtorilor ambulanþi:
sacagii, halviþari, iaurgii, covrigari,
olteni cu cobiliþele încãrcate cu
zarzavaturi ºi fructe proaspete.
Arhitectul Paul Emil Miclescu,
care m-a încântat cu povestirile
despre Bucureºtiul copilãriei lui ori
de câte ori îl vizitam, a scris cartea
Din Bucureºtiul trãsurilor cu cai,
în care a surprins cu mult har

freamãtul oraºului la începutul
secolului XX.
Alt arhitect, Corbusier, sosit în
anul 1911 la Bucureºti cu o
recomandare pe care i-o dãduse la
Berlin I. L. Caragiale, ºi-a notat
impresiile voiajului sãu pentru
ziarul La Feuille dAvis, care
apãrea în oraºul natal La Chaud-deFonds. Dar, iatã ce nota atunci
tânãrul de 24 de ani:
Bucureºtii sunt nu numai Paris,
ci mai mult Ce sã vã mai spun
despre acest oraº plin de copaci care
se întinde pânã departe, dând
impresia unui cartier de modeºti
proprietari? Strãzile sunt scurte, iar
clãdirile nu au mai mult de douã
etaje. Pe aici, arhitectura, ca ºi viaþa,
nu este luatã în serios  Despre
construcþii, Corbusier fãcea
aprecierile: Chiar dacã ceea ce fac
(arhitecþii) este banal, nu este urât,
din cauza unitãþii de stil Privirile
sunt libere ºi zboarã spre frumoasele

trecãtoare! Bucureºtii sunt toate
zilele în sãrbãtoare.
De altfel, în notele sale de
cãlãtorie, Corbusier, se pare cucerit
de frumuseþile locale, revine de mai
multe ori la femeile frumoase
vãzute de el în Bucureºti.
Ca ºi în alte oraºe din România,
arhitectura stilului neoromânesc de
inspiraþie tradiþionalã deþinea un rol
preponderent atât în proiectele
clãdirilor de locuit, cât ºi în proiectele
clãdirilor publice, ce se realizau în
Bucureºtiul începutului de veac XX.
Dupã Primul Rãzboi Mondial,
când se poate vorbi despre un stil
internaþional funcþionalist, constatãm
un proces de sincronizare a Arhitecturii
din România cu dezvoltarea
Arhitecturii europene ºi apariþia, cãtre
1930, a primelor exemple de
arhitecturã modernã. Pentru cãlãtorul
strãin Bucureºtiul apãrea în continuare
un oraº vesel; Paul Morand, la 1934,
nota despre Bucureºtiul vesel:
astfel este mai mult decât o capitalã,
este un loc de întâlnire.
(Continuare în pag. 5)

Pe deplin conºtientã cã
identitatea noastrã spiritualã este
strâns legatã de cunoaºterea,
valorificarea ºi mai ales apãrarea
patrimoniului cultural naþional,
Academia de Culturã Naþionalã
Dimitrie Gusti, din cadrul
Fundaþiei România de Mâine, a
organizat, cu ani în urmã,
colocviul
Protejarea
patrimoniului cultural naþional.
Încã de atunci, s-a tras un semnal
de alarmã privind starea precarã
existentã în acest domeniu,
gravitatea agresiunilor de tot felul
asupra valorilor naþionale, a
fenomenelor de distrugere ºi de
înstrãinare ilegalã a bunurilor de
patrimoniu, adoptându-se un
responsabil
APEL
cãtre
Parlamentul þãrii. Mesajul acelei
dezbateri de anvergurã naþionalã,
la care au participat ºi au rostit
autorizate opinii demnitari,
academicieni,
profesori
universitari, slujitori ai cultelor,
muzeografi, publiciºti, specialiºti
în domeniile folclorului,
sociologiei, istoriei, arheologiei,
monumentelor, artelor, limbii ºi
literaturii, arhivisticii, viza
sensibilizarea legislativului ºi a
opiniei publice pentru grãbirea
aplicãrii unor mãsuri de ocrotire
a patrimoniului cultural naþional,

Bunul simþ ºi minima educaþie
ne spun, cu referire la cei plecaþi în
lumea umbrelor, aflaþi, cel puþin
fizic, în imposibilitate de a se apãra,
cã, dacã nu suntem capabili sã-i
vorbim de bine, mãcar sã-i lãsãm
sã se odihneascã în pace.
Pigmeul parvenit, în furia sa
disperatã de a-ºi depãºi condiþia de
pigmeu, va încerca sã scape de
frustrãrile ºi angoasele pe care
apropierea de geniu i le-a inculcat
ireversibil în gena sa existenþialã.
El va face tot ce va fi în stare sã
scape de acestea. ªi, crede el,
singura ºansã ca sã scape de
obsesiva conºtientizare a distanþei
ce-l separã de ceea ce adora cândva
ar fi distrugerea subiectului acestei
adoraþii. Direct, în stilul mahalalei,
ori subtil, în postura de prieten care-ºi
deapãnã amintirile legate de omul
declarat a-i fi acordat prietenia.
Astfel încearcã el sublimarea
propriei sale neputinþe, care, sperã,
l-ar face independent. L-ar elibera
de povara condiþiei de pigmeu ºi,
de ce nu, l-ar transforma în geniu.
Aºa înþelege el sã rãsplãteascã fapta
bunã de a fi fost lãsat în preajma
geniului. Adicã umanizând
geniul, prin demitizare, pânã la
calomnie, insultã ºi delaþiune sub
masca unor manipulante ºi,
chipurile, detaºate ºi nevinovate
amintiri. Evident, cum spunea

Necesitatea unei platforme
educaþionale în domeniul eticii ºi al
standardelor publicitare a fost
argumentatã de prof. univ. dr.
Manuela
Epure,
directorul
Departamentului pentru Coordonarea
Programelor de Masterat al
Universitãþii Spiru Haret.
O pledoarie pentru Etica
publicitãþii ºi brandurile româneºti
a realizat, în alocuþiunea sa,
invitatul Universitãþii Spiru Haret,
dr. Costin Lianu, director general
EP, Ministerul Comerþului ºi
Industriei.
La Rolul Consiliului Român al
Publicitãþii în promovarea
standardelor publicitare etice s-a
referit Ecaterina Safaricu,
preºedinte al Consiliului Român
pentru Publicitate  RAC.

Maria Adela DAVIDESCU
(Continuare în pag. 4)

cândva Eminescu, nescãpând
ocazia de a se lãuda pe el.
Cunosc pe cineva care, la
înmormântarea soþiei sale, nu ºi-a
lãsat fetiþele, destul de mici de
altfel, sã participe, în ideea ca
acestea sã rãmânã în memorie cu
imaginea luminoasã a mamei lor de
pe când era în viaþã ºi nu un chip pe
care moartea îºi pusese amprenta.
Geniul Nichita va fi avut
pãcatele sale însã calitatea de
prieten al lui nu-þi dã dreptul, în
nici un context, sã foloseºti, într-o
evocare, fie ºi detaºatã, fie ºi
polemicã, sintagme de tipul un
bãrbat de 47 de ani, destul de gras,
alcoolic, Pânã una alta, el s-a dus
undeva în mintea noastrã, care,
numai cu multã bunãvoinþã, poate fi
descrisã altfel decât iadul. Era deja
dependent de alcool, Mulþi ºi-au
pus problema dacã Nichita ar fi scris
ce a scris dacã n-ar fi bãut. Probabil
cã nu. Beþiile lui Nichita.
Nichita credea cã e un mare
bucãtar; Era ranchiunos, Îi
plãcea sã bârfeascã; Minþea cu
multã fantezie ºi nu se ruºina când
era prins cu minciuna; Îi plãcea sã
se uite la televizor la toate prostiile
comuniste. Etc. etc. ªi aceasta
numai ca exemplificare a aspectelor
care þin de forma expresiei. Fondul

amintirilor este ºi mai ticãlos. La
o simplã analizã se constatã cã
textul depãºeºte cu mult aria
calomniei. Este delaþiune purã.
Probabil, pornind de la astfel de
manifestãri, se va fi ajuns la dictonul
apãrã-mã Doamne de prieteni cã de
duºmani mã apãr singur.
*ªtefan Agopian, Amintiri din
scriitorie: Nichita Stãnescu,
serial, Academia Caþavencu.

Mass-media, un mit al
lumii moderne?
În ce context socio-cultural se
poate invoca o aºa-numitã
mitologie modernã? În ce mãsurã
mitul întoarcerii la origine,
specific societãþilor arhaice,
tradiþionale, istorice, poate
supravieþui timpului reapãrând sub
alte înfãþiºãri în societãþile moderne?
Iatã un subiect destinat
reflecþiei filosofice, sociologilor,
psihologilor, pe care Mircea Eliade
îl aduce în discuþie în câteva rânduri
în scrierile sale Mituri, vise,
mistere, Aspecte ale mitului.
Conform tezei istoricului religiilor,
o serie de comportamente ºi
funcþiuni ale gândirii mitice
supravieþuiesc timpului arhaic în
aºa mãsurã încât ajung sã devinã
reprezentative pentru lumea
modernã. Ele nu sunt altceva decât
elemente constitutive ale fiinþei
umane, deci nu aparþin exclusiv
societãþilor arhaice, cum s-ar putea
sã fim tentaþi a crede. Istoricul
religiilor rãstoarnã o prejudecatã ºi
avanseazã o nouã ipotezã de lucru.
Paradigma temporalã capãtã pentru
cercetãtor aceeaºi valoare când e

suportatã la specia om. Trecutul se
contopeºte cu Prezentul. Nimic
nu-i nou sub soare.
În subcapitolul Miturile lumii
moderne din Aspecte ale mitului,
istoricul religiilor extrapoleazã o
serie de mituri, esenþiale în
funcþionarea societãþilor arhaice, la
lumea modernã. Printre acestea
întoarcerea la origine. În
societãþile europene moderne, mitul
acesta s-a bucurat de un anume
prestigiu în calitate de consecinþã
a sentimentului naþional al
deºteptãrii naþionalitãþilor. S-a
transformat treptat într-un
instrument al propagandei ºi luptei
politice, ca apoi sã degenereze
treptat în provincialism cultural. Un
singur exemplu: conºtiinþa
descendenþei latine a intelectualilor
români ai secolului al XVIII-lea ºi
al XIX-lea, care era însoþitã, dupã
spusa lui Eliade, de participare
misticã la mãreþia Romei.

Gabriel STÃNESCU
(Continuare în pag. 4)

S.O.S.

crearea unor structuri speciale care
sã coordoneze ºi sã coalizeze
eforturile societãþii noastre de
valorificare ºi protejare a memoriei
colective ºi tradiþionale  emblema
identitãþii noastre spirituale pe care
o înfãþiºãm Europei ºi lumii întregi.
Importanþa dezbaterii ºtiinþifice
pe o temã de mare însemnãtate ºi
actualitate, teoreticã ºi practicã pentru
societatea româneascã, a fost
subliniatã de prof. univ. dr. Aurelian
Gh. Bondrea, preºedintele ºi rectorul
Universitãþii Spiru Haret, care s-a
referit, în acest cadru, la cercetãrile
iniþiate ºi realizate de Fundaþia
România de Mâine, cu tema

 Ministerul Culturii, Cultelor ºi Patrimoniului a decis sã radiografieze
situaþia dramaticã în care se aflã patrimoniul naþional.  Actualul ministru
promite cã pãstrarea, conservarea ºi reabilitarea patrimoniului cultural
naþional va beneficia de un statut aparte.  Cu ani în urmã, Academia de
Culturã Naþionalã Dimitrie Gusti din cadrul Fundaþiei România de Mâine a
atras atenþia asupra stãrii precare în care se afla patrimoniul naþional.
Identitatea etnospiritualã ºi
patrimoniul naþional. Diagnozã
sociologicã, ale cãror concluzii
duceau cãtre conturarea unei noi

direcþii de cercetare  Sociologia
Exprimându-ºi îngrijorarea faþã
patrimoniului, componentã-pivot a de faptul cã s-au înmulþit atitudinile,
unei ºtiinþe a naþiunii, pe care Dimitrie actele ºi, mai ales, fãrãdelegile care
Gusti o numea Sociologia naþiunii.
atenteazã
la
integritatea

patrimoniului cultural naþional 
furturi calificate din muzee,
biblioteci, biserici sau colecþii ,
prof. univ. dr. Mihail Diaconescu
invoca nevoia adoptãrii unor legi
ferme privind protejarea a tot ce
înseamnã patrimoniu, subliniind
cã în Franþa, Grecia, Slovacia
existã o legislaþie severã, inclusiv
reglementãri speciale vizând
ocrotirea ºi promovarea limbii, în
cel mai autentic spirit naþional ºi
european.

Adela DEAC
(Continuare în pag.3)
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OPINIA NAÞIONALÃ

STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspund:

Departamentul pentru Pregãtirea Personalului Didactic



prof. univ. dr. ªtefan COSTEA

Student: Cum se
configureazã profesiunea
didacticã în societatea
cunoaºterii ºi care ar fi
rolul ei în sistemele
educaþionale?
Profesor: Pe baza unei
succinte treceri în revistã a
evoluþiei istorice a profesiunii
didactice ºi a discutãrii câtorva
probleme deschise privind
statutul actual al acesteia, se
impune a fi schiþate unele direcþii
de reflecþie teoreticã, investigaþie
ºtiinþificã ºi de acþiune consacratã
perfecþionãrii sistemului de
formare iniþialã ºi continuã a
personalului didactic din þara
noastrã, între care:
- elaborarea profesiogramei profesiei ºi determinarea competenþelor personalului didactic în societatea
cunoaºterii ºi informatizãrii;
- relaþiile dintre formaþia
academicã ºi profesionalã a
cadrelor didactice ºi serviciile
actuale, pe care sunt chemate sã
le ofere comunitãþilor sociale ºi
umane în care lucreazã;
- paradigmele teoretice ale
unor noi modele interdisciplinare, ale curriculum-ului
de formare ºi dezvoltare
profesionalã al educatorilor de
profesie;
- sistemele instituþionale
adecvate realizãrii obiectivelor
menþionate.
De la bun început, trebuie
precizat faptul cã dezbaterile cu
privire la profesiunea didacticã,
la locul ºi rolul ei în sistemele
educaþionale ºi de învãþãmânt, la
profilul ºi la conþinutul ei, la
statutul profesional, social ºi
moral al educatorilor au o lungã
istorie. Ele continuã în mod firesc
ºi astãzi, întrucât profesiunea
didacticã ºi condiþiile sale
evolueazã odatã cu evoluþia
învãþãmântului ºi educaþiei, în
cadrul general al evoluþiei
ºtiinþei, tehnologiei, culturii ºi a
societãþilor umane, în general.
Conþinutul dezbaterilor
contemporane consacrate acestei
problematici este marcat de
faptul cã, în prezent, societãþile
contemporane au devenit ºi
continuã sã devinã, din ce în ce
mai mult, societãþi ale cunoaºterii
ºi informatizãrii, în care aproape
întreaga arie de probleme ale
profesiunii didactice este ineditã.
Deºi, în centrul ei se situeazã
aceleaºi teme, esenþiale:
- ce trebuie sã fie în mãsurã
sã facã educatorii de profesie?
- ce tipuri de calificãri teoretice, metodologice, acþionale,
generale ºi profesionale trebuie
sã obþinã?
- în ce mod este necesar sã
fie pregãtiþi pentru a putea
practica o asemenea profesiune?

- unde este bine sã fie ei
pregãtiþi; ce condiþii sunt necesare
pentru depãºirea dificultãþilor ce
apar în eforturile de formare
corespunzãtoare a lor?
- care pot fi strategiile,
politicile ºi programele cele mai
adecvate ºi mai eficiente de
formare profesionalã iniþialã ºi de
dezvoltare profesionalã continuã
a personalului didactic?
Acestea sunt temele pe care
le supun atenþiei, pornind de la
câteva premise de bazã.

Student: Se afirmã cã
nici astãzi, fenomenul
profesor, în sensul extins
al termenului de individ
sau grup profesionalizat,
care lucreazã în instituþii
educaþionale specializate,
întemeiate de stat sau de
alte organizaþii sau
instituþii ale societãþii
civile, intrinsec nu poate fi
pe deplin definit. Cum
trebuie abordat acest
fenomen?
Profesor: Istoriceºte,
educatorul de profesie a fost
mult timp o manifestare
subordonatã. El era sclav în
antichitate, tutore privat în Evul
Mediu, herr kandidat
(student) în secolul XIX ºi,
ulterior, specialist în educaþie,
angajat al statului sau al
instituþiilor
educaþionale
nonguvernamentale.
În consecinþã, el a avut
permanent un statut mai modest
decât educatul, având o
ocupaþie care serveºte indirect
scopuri; el numai pregãteºte,
beneficiarul fiind acela ce
hotãrãºte ce va face ulterior cu
ceea ce a obþinut de la educator.
De aceea, lui nu îi este prea uºor
sã ºtie ce vrea ºi, mai ales, ce
trebuie sã ofere clientului.
Odatã cu profesionalizarea
ºi cu schimbãrile intervenite în
statutul profesorului, în
societãþile moderne, el a devenit
o autoritate a validitãþii, a
dobândit treptat putere ºi are o
poziþie consideratã ca fiind
privilegiatã, pentru cã el are
competenþe recunoscute în:
- a instrui, a forma, a educa;
- selecþia educaþilor; prin
evaluãri ºi orientarea spre
calificãri
conforme
cu
disponibilitãþile clienþilor,
necesitãþile ºi exigenþele
economice, sociale:
- ca servant civil al
loialitãþii faþã de stat ºi de ordinea
socialã, el are posibilitãþi ºi

obligaþii în legitimarea
sistemului educaþional ºi în
socializarea tinerelor generaþii
etc., etc.
Toate acestea, în virtutea
faptului cã el a devenit,
concomitent, om de ºtiinþã
erudit, maestru al unui corp de
discipoli care îi acceptã ºi
urmeazã cu fidelitate învãþãtura
sa, devenind deci lider al
tineretului; el practicã adevãrul
ca profesiune; se angajeazã critic
ºi iluminat în activitate, iar
performanþa sa echivaleazã cu
asimilarea specialitãþii ºi
continua interacþiune cu ea.
Ca atare, elementul cognitiv
este esenþial pentru descrierea
activitãþii educatorului, ca
activitate competentã, întrucât el
se adreseazã celor ce doresc sã
înþeleagã ceva, pe baza faptului
cã el dispune de tehnici de
împãrtãºire, care nu þin neapãrat

limitate, iar ca universalist el
trebuie sã aibã orizonturi ºi
viziuni largi, în mãsurã sã
încorporeze în contexte cât mai
cuprinzãtoare ºi mai complexe,
ceea ce el predã ºi, în aceste
condiþii, el riscã sã rãmânã, în cel
mai bun caz, un respectabil
diletant.
O a doua dilemã a profesiunii didactice rezultã, de fapt,
dintr-o dublã alocare: pe de o
parte, tineretului, pe de altã parte,
adulþilor. Ca adult el aparþine unei
generaþii considerate a fi cea a
comportamentului maturitãþii.
Ca persoanã care lucreazã cu
tineretul, el este obligat sã fie
capabil sã înþeleagã ºi sã
asimileze în propria sa personalitate viziunile, aspiraþiile,
modurile de comportament, în
general, întregul univers specific
de simþire, de gândire ºi de
acþiune al generaþiilor tinere.
Ceea ce genereazã imperativ
obligaþia
ca
educatorul
profesionist sã realizeze o balanþã
echilibratã între proximitate ºi
distanþã, în sensul cã proximitatea

de conþinutul materiei de studiu. faþã de un grup determinã simultan
ªi, nu în ultimul rând, el este (nu distanþarea faþã de celãlalt ºi
neapãrat) mai bãtrân decât cei pe viceversa.
care îi educã.
În acest context, apare inevitabil
pericolul ca profesorul sã ajungã în
Student: Cu toate situaþia de a deveni o persoanã
acestea, poziþia ºi situaþia marginalã, care nu aparþine pe deplin
unei generaþii ºi care poate fi
educatorului profesionist nici
suspectatã de ambele cã ºi-a pierdut
nu pot fi considerate marca unei identitãþi sigure.
neproblematice, nici
Poate el sã se orienteze ferm pe
astãzi. În ce anume una singurã din aceste poziþii, alegând
lumea adulþilor sau sã se situeze pe
constau dilemele?
poziþia adolescentului etern? (care
riscã însã sã nu fie pe deplin acceptat
Profesor: O primã sursã de nici o generaþie)? Sau, alege soluþia
de reflecþie ºi de discuþie o de a se situa pe poziþia de mediator,
constituie ºi astãzi problema între palierele cunoaºterii ºtiinþifice ºi
dacã ºi în ce mãsurã profesorul cele dintre generaþii  deci, pe o poziþie
(educatorul) trebuie sã fie un ambivalentã, pe care sã o accepte ca
specialist sau sã reprezinte atare, cu toate problemele delicate ºi
universalitatea? Întrucât, ca dificile pe care ea le implicã, urmãrind
specialist, el are competenþe cu generozitate, sã o facã productivã?

Facultatea de Istorie, Muzeologie ºi Arhivisticã



conferenþiar univ. dr. Mircea NEGRU

Încercând sã dãm un
S t u d e n t : Cum iden- ireversibilã a unei pãrþi din condiþii propice agriculturii
trecutul nostru.
ºi creºterii animalelor, iar r ã s p u n s c â t m a i c l a r,
tificãm un sit arheologic?

Profesor:

Î n t r- o
perioadã de extindere a
zonelor construite, cum s-a
întâmplat în ultimii ani în

Siturile arheologice sunt
locurile (în limba latinã sit
înseamnã
loc),
unde
vestigiile arheologice se
aflã, în general, în subsol,
dar pot apãrea ºi la

din
terasele
râurilor
oamenii îºi luau lutul pentru
modelarea
vaselor
ceramice, care consituiau
majoritatea veselei unei
gospodãrii.

La Romula - capitala provinciei romane Dacia Malvensis, pietrele vorbesc
Fragment de sarcofag din calcar descoperit în zona necropolei de sud
România, întrebarea este
deosebit
de
actualã.
Rãspunsul la aceastã
întrebare poate fi util pentru
studenþi, dar ºi pentru
autoritãþile publice locale,
investitori imobiliari ºi
constructori. Un prim motiv
ar fi cã existã prevederi
legale (Legile 378 ºi 422 din
anul 2004) care protejeazã
siturile arheologice ºi
monumentele istorice. Al
doilea motiv ar fi cã un sit
distrus accidental sau nu
reprezintã
pierderea

suprafaþã, în interiorul unor
peºteri, în urma unor
eroziuni sau alunecãri de
teren. Pe lângã aceste situri,
în ultimele decenii mai ales,
au fost explorate ºi situri
arheologice aflate sub apele
unor mãri, lacuri sau râuri.
Aºezãrile istorice s-au
concentrat în trecut, de-a
lungul cursurilor de ape.
Apa era vitalã în viaþa
cotidianã. Drumurile care
legau comunitãþile umane
u r m a u c u r s u r i l e a p e l o r.
Ecosistemele
ofereau

Pe teritoriul actual al
României
au
fost
identificate pânã în prezent
peste 13000 de situri
arheologice,
ceea
ce
înseamnã cã pe o suprafaþã
de aproximativ 20 kmp se
aflã un sit arheologic. Dar
aceasta este o medie. Dacã
ne referim la teritoriul
Bucureºtilor, pe o suprafaþã
de numai 229 kmp, pe Lista
Monumentelor Istorice din
anul 2004 erau un numãr de
66 de situri arheologice,
deci o medie de aproximativ
un sit pe 3,5 kmp.

constatãm
cã
pentru
identificarea de situri
arheologice se pot folosi
metode diverse, de la
cercetãri de suprafaþã la
fotografii
aeriene
ºi
prospecþiuni magnetice. A.
Laming-Emperaire arãta în
 L  a r c h é o l o g i e
préhistorique (1963) cã
aproximativ 25% din situri
sunt descoperite prin ºansã
sau accident, peste 70% prin
cercetãri de suprafaþã ºi
doar 2-3% prin metode
ºtiinþifice
(fotografii
aeriene,
investigaþii
geofizice etc.).
Unele indicii, cum ar fi
locaþia sursei de apã,
vegetaþia abundentã sau nu,
modul nenatural al colinelor
sau simplele pete de pãmânt
de culoare diferitã (de
obicei negricioasã) ar putea
indica existenþa unui sit.
Dacã se gãsesc, pe lângã
aceste indicii, fragmente de
pietre intenþionat cioplite de
mâna omului, fragmente
ceramice ºi alte artefacte,
atunci avem indicii serioase
privind existenþa unui sit
arheologic.
Ve s t i g i i l e
arheologice apar deseori
accidental ºi în eroziunile
malurilor lacurilor (ca la
Olduvai Gorge, Tanzania) ºi
râurilor sau fortuit, ca
urmare a intervenþiilor
omului în scop edilitar ori
economic.
Fotografiile aeriene pot
indica existenþa unor situri
dacã sunt luate în condiþii
optime (vegetaþie minimã,
unghi favorabil) ºi pot avea
un rol important cu privire
la
delimitarea
ºi
c o n f i g u r a þ i a s i t u r i l o r. Î n
Irak ºi Iran, unde vegetaþia

Student: Este clar cã
activitatea profesorului
reclamã nu numai
calificãri
ºtiinþifice,
profesionale de specialitate, ci ºi pedagogice,
reunite în ethosul
instruirii. Cum se dobândeºte acesta? Care este
esenþa lui? ªi care este
situaþia actualã în acest
domeniu?

Profesor: Sub raportul
ethosului profesorului, al
ethosului pedagogic, al pregãtirii
de specialitate, respectiv al
instruirii, lucrurile se prezintã
relativ bine. Însuºirea ºtiinþei
ºi acumularea informaþiei
ºtiinþifice s-a situat ºi continuã sã
se situeze pe prim plan. Ea este
realizatã pe bazã de strategii,
politici, programe, planuri etc.,
atent ºi riguros elaborate. În timp
ce realitatea fundamentalã a
procesului educaþional  faptul cã
instruirea implicã nu numai paºi
raþionali, structuri gnoseologice
precise, ordine logicã în predare
etc., etc., ci ºi instruire,
comprehensiune, implicare
personalã în învãþare, pentru a nu
se reduce la formarea de simple
registre ale minþii privind
faptele învãþate, ceea ce nu
trebuie sã rãmânã pe planul al
doilea.
În condiþiile în care, de multã
vreme, toatã lumea este de acord
cã instruirea nu trebuie sã constea
doar în transmiterea de
informaþie factualã ºi a unui
corpus de cunoaºtere ºtiinþificã
de la o generaþie la alta. Cã
instruirea înseamnã (trebuie sã
însemne), în acelaºi timp,
educare. Adicã:
- stimularea interesului
pentru valoarea informaþiei
transmise;
- a entuziasmului faþã de
fapte;
- dezvoltarea capacitãþii de
evaluare criticã obiectivã a lor;
- respectul ºi stima faþã de
fapte, ca atitudini umane de bazã;
- experimentarea valorilor ºi
a virtuþilor care orienteazã ºi
afecteazã omul, atât în
orizonturile vieþii sale individuale,
cât ºi al celei comunitare, sociale;
- însuºirea ºi practicarea
valorilor concomitent cu învãþarea
responsabilitãþilor, formarea
convingerilor ºi modelarea
comportamentelor.
Aceasta este esenþa ethosului
educãrii care reclamã mai mult
decât obligaþia de a recunoaºte
faptele aºa cum sunt. El implicã
obligaþia de plasare a lor într-o
ordine ºi configuraþie care conferã
propoziþiilor despre fapte
semnificaþiile lor, plus trãirea ºi
personalizarea încrederii dintre
educator ºi educat, întemeiate ºi
legitimate logic ºi raþional. Ceea
ce implicã evitarea rutinei bazate
pe indiferenþã, cãci rutina
echivaleazã cu moartea ethosului,
lupta hotãrâtã împotriva
dedublãrii ºi duplicitãþii în
predarea unor cunoºtinþe, teze,
concepte obligatorii, dar cu care
profesorul nu este de acord. Cãci
aceasta înseamnã pierderea
încrederii în sinceritatea lui.
Toate aceste probleme se
acutizeazã în condiþiile în care este
evident cã semnificaþia ethosului
educaþiei creºte proporþional cu
creºterea ºtiinþificitãþii instruirii.
Iatã de ce, între ethosul ºtiinþelor
educaþiei ºi ethosul educaþiei
trebuie sã se asigure o
corespondenþã
completã,
concretizatã în marea seriozitate
acordatã cãutãrii adevãrului:
întrebãri ºi îndoieli iluminate, ca
instrumente ale cercetãrii:
circumspecþie,
precauþie,

nu pune probleme, au putut
fi fotografiate sute de situri
în condiþii optime. Pe
teritoriul României astfel de
fotografii sunt utile doar
dacã
sunt
realizate
primãvara ori toamna,
atunci când lipsa vegetaþiei
creeazã condiþii optime de
vizualizare.
Fotografiile din satelit
reprezintã o metodã recentã
de identificare a siturilor.
Un exemplu în acest sens îl
constituie
observaþia
noastrã pe imaginea oferitã
de Google Earth a drumului
roman care de la Romula 
capitala fostei provincii
romane Dacia Malvensis
(azi satele Reºca ºi Hotãrani
din judeþul Olt)  se
îndreaptã spre fosta aºezare
romanã de la Sucidava
(Celei-Corabia, jud. Olt).
Vechiul drum roman este
vizibil în zona în care
traseul sãu diferã de drumul
comunal
actual.
La
suprafaþa solului, traseul
acestui drum este marcat de

structurilor în interiorul
aºezãrilor. Magnetometrul
detecteazã obiecte din
metal,
structuri
de
construcþii (fundaþiii), gropi
ºi
ºanþuri,
drumuri,
morminte etc. În unele
cazuri pot apãrea erori, când
obiecte de metal ºi conducte
din perioade recente se aflã
în aria cercetatã. Aceastã
metodã de cercetare a fost
folositã pe ºantierele
arheologice coordonate de
noi la Bucureºti-Militari ºi
Romula (pentru BucureºtiMilitari a se vedea articolul
semnat de conf. univ. dr.
Cornelia Marin, în revista
Analele Universitãþii Spiru
H a re t , S e r i a I s t o r i e , 11 ,
2008, p. 105-108).
Metoda
rezistenþei
electrice se bazeazã pe
mãsurarea
rezistenþei
electrice a pãmântului,
putând detecta zidurile care
au o rezistenþã mai ridicatã
decât restul solului. Ea a
fost aplicatã prima datã în
arheologie, în anul 1946, în

Student: Care sunt problemele complexe ºi delicate,
care apar în legãturã cu
imaginea ºi percepþia
profesiunii de educator, atât
a generaþiilor tinere, cât ºi
a opiniei publice în
general?
Profesor: În aceastã privinþã s-au format de-a lungul
vremii o serie de tabu-uri ale
profesiunii, între care ºi acela ca,
prin definiþie, el este o persoanã
(personalitate) puternicã, sub
toate raporturile, care se impune
celorlalte, mai slabe, ajungând
pânã la a le strivi pe cele mai
slabe. Metaforic, unii considerã
cã profesorul este un fel de
trestie (sau nuia) mereu la
pândã care, prin însãºi funcþie,
prin superioritatea cunoaºterii ºi
a competenþei dobândeºte o
autoritate care îi conferã dreptul
de influenþã ºi puterea de control,
indiscutabile asupra tineretului,
obligat sã le accepte, fãrã nici un
fel de rezervã. Nu cumva, în acest
caz, avem de-a face cu ceea ce
cunoscutul sociolog ºi psiholog
T. Adorno spunea a fi un fel de
ontologie necorectã în cadrul
ontologiei
generale
a
educatorului? Este el infailibil?
Are el dreptul de a uza de aceastã
imagine fãrã nici un fel de limite?
Nu cumva autoritatea aceasta ar
trebui sã fie drept cumpãnitã de
cãtre educatorul însuºi care,
recunoscând, cu luciditate,
limitele obiective ale acesteia, ar
accepta sã o transforme în
modele comportamentale bazate
pe parteneriat cu cei pe care este
chemat sã îi educe ºi sã îi
dezvolte?
În aceastã privinþã, în orizont
teoretic pare-se cã lucrurile sunt
suficient de clare. Autoritatea
educatorului ar trebui sã constea
dintr-un autoritas întemeiat pe
superioritate intelectualã ºi
moralã, bunãtate, discernãmânt,
pe autoritatea Omului Mare,
care înþelege ºi acceptã motivele
partenerilor din generaþiile cu
care lucreazã ºi din celelalte.
Astãzi, un asemenea
principiu al autoritãþii pare-se
cã ar veni în întâmpinarea
sensului major al desfãºurãrii
lucrurilor, iar un educator, care
ºtie sã practice parteneriatul ºi
proximitatea reuºeºte sã obþinã
autoritate ºi reputaþie, exact prin
intermediul acestora.

responsabilitate în mãsurarea
obiectivitãþii în domeniul
educaþiei; modestie ºi evitarea
abuzurilor de încredere în
omul de ºtiinþã, pe care
discipolii le vor cultiva etc.
Iatã de ce, problemele
eticii educaþiei trebuie sã se
constituie în subiecte (teme)
de cercetare ºtiinþificã, de
practicare ºi exercitare a lor,
prin acþiuni ºi programe
adecvate de întemeiere a
bazelor
morale
ale
comunicãrii profesorului cu
elevul.
Iatã de ce, devine ineluctabilã necesitatea reconsiderãrii conþinutului moral al
ºcolaritãþii, care trebuie sã
depãºeascã obiºnuitul minim
de punctualitate, ordine,
disciplinã, respect º.a.m.d.
Aceasta, cu atât mai mult cu
cât pentru profesor elevul nu
este un simplu material de
lucru, prin intermediul cãruia
îºi proiecteazã ºi dezvoltã
propria personalitate ºi îºi
exercitã înclinaþiile sale
pedagogice. Elevul este un
important tezaur încredinþat
profesorului pe care el este
obligat sã îl protejeze, sã îl
cultive (dezvolte), sã îl
stimeze ºi sã îl iubeascã.

Student: Organic
corelatã cu aceastã
coordonatã a profesiunii didactice, deºi
distinctã,
este
ºi
problematica responsabilitãþii educa-torului
profesionist. Ce implicaþii are aceastã responsabilitate ºi ce
presupune ea?
Profesor: Din capul
locului el este obligat sã dea
socotealã de motivaþiile,
intenþiile, acþiunile sale ºi de
consecinþele lor, întrucât tot
ceea ce fac educatorii afecteazã
fiinþa umanã. Din aceastã
perspectivã, dincolo de
predarea unor discipline, cel
puþin un obiectiv al activitãþii
sale, rãmâne neschimbat: acela
de a face partenerul sã se
emancipeze ºi sã devinã
autoflexibil, sprijinindu-l sã
atingã nivelul de realizare pe
care el crede cã îl poate atinge.
În acest context, educaþia
autoidentitãþii care îºi are
sorgintea în condiþiile istorice
schimbãtoare, implicã acceptarea conºtientã a inegalitãþilor,
cu efortul de a oferi generaþiilor
tinere, o nouã treaptã a
semnificaþiei continuitãþii.
A concede ºi a permite
diferenþe în varietate ºi a
menþine ceea ce este posibil sã
rãmânã valid, cel puþin, în
societãþile noastre moderne,
aceasta este tensiunea constitutivã sub emblema cãreia toate
realizãrile învãþãrii însãºi,
trebuie sã transmitã cunoaºtere
instrumentalã, dar ºi sã se
preocupe de formarea umanã,
ca þel suprem al educaþiei.

pietriºul de râu care acoperã
o bandã cu o lãþime de 8-10 m,
uºor de remarcat prin
arãtura proaspãtã pe teren ºi
chiar din satelit.
Metodele de investigare
geofizicã pot oferi informaþii privind delimitarea

cursul cercetãrilor din situl
de la Dorchester (Marea
Britanie). Investigaþii de
acest tip au fost efectuate în
anul 2003 la Romula,
precum ºi în alte situri
arheologice, cum sunt cele
de la Histria ori Porolissum,
de cãtre dr. ing. Ioan Scurtu.

Profesor: În primul rând, cele
economico-sociale ºi politice, incluse
în aria curricularã corespunzãtoare,
între care domenii, cum sunt:
dezvoltarea /subdezvoltarea; marile
probleme globale ale omenirii: mediul
ºi proble-matica ecologicã, energia,
foamea, sãrãcia, analfabetismul,
dependenþele economico-sociale,
politice, cultural-spirituale; creºterea
continuã a interdependenþelor dintre
persoane, grupuri sociale, popoare,
naþiuni, state naþionale; viaþa urbanã;
guvernarea ºi participarea
emancipativã; justiþia; munca;
globalizarea ºi integrarea, ca ºi
complexele, procese economice,
politice, sociale intercorelate, în care
este angrenatã întreaga planetã º.a.
Prin natura ºi complexitatea lor,
asemenea realitãþi sociale ºi umane
inedite reclamã pregãtirea cadrelor
didactice pentru descifrarea relaþiilor
condiþionale ºi cauzale dintre fenomenele economice, politice ºi sociale,
tratarea dimensiunilor lor istorice ºi
structurale, ca ºi pentru evaluarea
beneficiilor, necesitãþilor ºi avantajelor
predãrii ºi învãþãrii lor.
În aceastã privinþã considerãm cã,
pânã în prezent, nu s-au fãcut decât
eforturi modeste pentru soluþionarea
problematicii antrenate de elaborare
a unor noi modele de formare a
personalului pentru acest tip de
activitãþi didactice, cum ar fi:
- reconsiderarea curriculum-ului
actual de formare iniþialã ºi continuã a
personalului didactic;
- identificarea setului de cursuri
speciale, adecvate însuºirii acestor
probleme;
- elaborarea unor obiecte
comprehensive,generalesau/ºiparþiale
al unor asemenea cursuri, potrivit
necesitãþilor de integrare a lor cu
disciplinele tradiþionale de studiu,
pe baza interrelaþiilor ºi conexiunilor
fireºti dintre ele etc.
Rãspunsul adecvat la aceste
categorii de exigenþe ar putea constitui
eliberarea învãþãmântului de
tradiþionala jacheta strâmtã a
învãþãrii disciplinare ºi recunoaºterea
necesitãþii încorporãrii organice a unor
complexe paradigmatice interdisciplinare provenite din ºtiinþele istorice,
sociale ºi umane, a cercetãrii sociale,
în procesul de învãþãmânt specializat
pentru calificarea cadrelor didactice ºi
pentru socializarea lor.
Student: Nu puþine
dilemeºitensiunialeprofesiuni
de educator îºi au sorgintea în
statutul profesional, social,
moral ºi, nu în ultimul rând,
material al profesiunii. Care
sunt argu-mentele ce pot fi
invocate?

Profesor:
Trebuie
precizat faptul cã acestea încep
de la controlul ºi condiþiile
intrãrii în profesiune ºi continuã
cu: condiþiile de muncã; recunoaºterea publicã a profesiunii;
libertatea de practicã a acestora;
cadrul de conduitã ºi
deontologia profesionalã;
organizaþiile profesionale ca
paznici ai libertãþii de
practicare a profesiunii ºi ca
factori de ridicare a nivelului de
pregãtire ºi promoþiune
profesionalã,
asigurarea
remuneraþiei meritate de ei;
relaþiile cadrelor didactice cu
organizaþiile
statale
ºi
administrative, centrale ºi
locale, cu organizaþiile politice
ºi a interferenþelor acestora în
modalitãþile de practicare a
profesiunii etc.; în ce mãsurã
personalul didactic îºi poate
pãstra statutul de educator
profesionist sau se transformã
în grup de experþi utilizat de
stat ºi de celelalte organizaþii,
pentru necesitãþile ºi interesele
lor etc.
Discutarea acestor probleme este cu atât mai
importantã cu cât ºi în ºcoalã ºi
în afara ei profesorul se situeazã
în centrul forþelor care
acþioneazã asupra lui (elevi/
studenþi, ceilalþi colegi, ºefii
unitãþii), pãrinþii, organele
specializate de îndrumare ºi
control, guvernanþii, statul etc.,
care influenþeazã comportamentul profesional al lui.
Toate elementele de statut
ale profesiunii se reflectã ºi au
efecte în recrutarea, selecþia,
remunerarea, evaluarea randamentului ºi promovarea
profesionalã.
Prezentarea acestei problematici poate oferi puncte de
reper sau coordonate ce nu pot
fi ocolite în eforturile de a gãsi
cele mai bune soluþii pentru
dezvoltarea ºi perfecþio-narea
actualului sistem de formare
iniþialã ºi continuã a
personalului didactic din þara
noastrã ºi de a da rãspunsuri
ºtiinþifice fundamentate la o
serie de întrebãri ºi de probleme
deschise, cum ar fi: elaborarea profesiogramei profesiei de cadru didactic, astãzi ºi
statutul acesteia în societatea
cunoaºterii ºi a informaþiei;
formarea ºi dezvoltarea academicã ºi profesionalã a cadrelor
didactice, în funcþie de
serviciile actuale pe care ele
sunt chemate sã le ofere
comunitãþilor sociale ºi umane
în care lucreazã; definirea
paradigmei sau a paradigmelor
teoretice actuale care ar putea
îndeplini funcþiile de organizare
ºi de consens, necesare elaborãrii unui model sau a unor
modele alternative, integrate,
multi ºi interdisciplinare, ale
curriculum-ului de formare ºi
dezvoltare profesionalã a
cadrelor didactice.

Imagini din satelit cu drumul roman de la Romula la Sucidava
Investigaþiile, întreprinse în
sectorul de nord al oraºului
roman Romula, au fost
confirmate prin descoperirea, în anul 2006, a douã
morminte romane cu cutii
de cãrãmidã, care au apãrut
pe harta obþinutã prin
investigaþia menþionatã.

S t u d e n t : C a re s u n t
tipurile
de
situri
arheologice?

Imagini de pe teren cu pietriºul drumului roman de la
Romula la Sucidava

Student: Probleme
inedite ridicã atât pentru
cadrele didactice, cât ºi
pentru instituþiile de
formare a lor, noile centre
de pregãtire pentru tratarea
didacticã a unor noi
conþinuturi ºtiinþifice, multi
ºi interdisciplinare care se
introduc în curriculumurile ºcolare.

Profesor : Peºterile au
fost, pentru milioane de ani,
din paleoliticul inferior
pânã în mezolitic, preferate
pentru
locuire
de
comunitãþile umane în zona
temperatã. Acestea locuiau
la intrarea în peºterã,
interiorul fiind utilizat
uneori
în
scopuri
ceremoniale (peºterile de la
Lascaux  Franþa, ori
Altamira  Spania, Mamoth
Cave - Statele Unite ale
Americii). În general,
animalele preferau partea
interioarã a peºterilor
pentru devorarea pradei în
siguranþã
sau
pentru
hibernare.
Din paleoliticul supe r i o r, o d a t ã c u î n c ã l z i r e a

climei, oamenii au început
sã prefere habitatul în aer
l i b e r. A c e s t e l o c u r i c u
vestigii arheologice pot fi
aºezãri, cimitire, mine,
situri ceremoniale, centre
comerciale
ºi
meºteºugãreºti etc.
Aºezãrile sunt locurile
unde oamenii au locuit,
unde si-au desfãºurat
activitãþile zilnice. Ele
puteau fi deschise sau
fortificate. În zonele din
Asia de sud-vest ºi Balcani,
unde se foloseau piatra sau
lutul pentru construirea de
locuinþe, locuirea permanentã de-a lungul deceniilor
ºi chiar mai multor generaþii
conducea la formarea unor
movile, ce se ridicau cu mai
mulþi metri deasupra
nivelului iniþial de cãlcare,
formând aºa-zisele tell-uri.
Spre deosebire de aceste
regiuni, în Europa nordicã ºi
în alte zone forestiere ale
lumii, lemnul folosit la
construcþii se dezintegra în
timp, fãrã a lãsa în urma sa
acumulãri importante.
Centrele comerciale sunt
aºezãrile plasate pe unele
trasee de comerþ constant ºi
intens (cum au fost cele cu

obsidianã ºi sare), unde o
bunã parte din cele necesare
subzistenþei erau asigurate
din activitãþile de schimb.
Situri ceremoniale sunt
locurile unde existã dovezi
arheologice ale practicãrii
unor ritualuri, aºa cum este
cazul la Stonehenge (Marea
Britanie) sau o serie de
grote din Franþa ºi Spania,
unde au fost descoperite
picturi
rupestre
ºi
basoreliefuri.
Cimitirele sunt grupuri
mai mari sau mai mici de
morminte de incineraþie ºi
inhumaþie, individuale sau
colective, simple, cu tumuli
sau monumente megalitice.
În concluzie, putem
spune cã siturile arheologice cuprind totalitatea
rezultatelor existenþei ºi
activitãþii umane (aºezãri,
cimitire, centre meºteºugãreºti, situri ceremoniale etc.), inclusiv cele
care privesc relaþia comunitãþilor umane cu mediul în
care au trãit (construcþii de
canale, drumuri, apeducte,
defriºãri de pãduri, vânãtoare ºi pescuit etc.)
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Percepþia prizonierilor americani
despre România
Prof. univ. dr. Alesandru DUÞU
În cursul celor 1487 de
întâlniri avute cu aviaþia
românã ºi germanã în timpul
bombardamentelor efectuate
asupra României la 1 august
1943 ºi în perioada 4 aprilie-19
august 1944 (ºi ca urmare a
reacþiei artileriei antiaeriene),
aviaþia americanã a piedut 223
de bombardiere ºi 36 de
avioane de vânãtoare, iar cea
britanicã 38 de avioane.
Pierderile umane s-au cifrat la
peste 2200 de oameni (morþi ºi
prizonieri).
Dintre cei 1110 de
prizonieri americani ºi englezi
existenþi în România în august
1944, majoritatea erau
americani, foarte tineri, cu o
vârstã medie de 22 de ani, deºi
unii dintre ei aveau la activ o
vechime de doi-trei ani. Cu
foarte mici excepþii, pentru care
prizonieratul însemna sfârºitul
peripeþiilor ºi al riscurilor
rãzboiului, cei mai mulþi
manifestau o stare de spirit
foarte bunã, fiind gata sã
participe din nou la rãzboi,
convinºi cã luptã pentru o cauzã
dreaptã.
,,Atât pericolele vieþii de
aviator, cât ºi starea lor actualã
de captivitate - menþiona o
sintezã a Secþiei a 2-a a Marelui
Stat Major  sunt privite de ei
într-un spirit de sportivitate
incontestabilã. Deºi noþiunile
pe care le aveau despre
România se confundau în
general cu acelea despre
Balcani, în special la cei foarte
tineri, pe care îi considerau un
,,izvor al discordiei europene,
majoritatea au declarat cã nu au
nici un fel de ostilitate faþã de
poporul român, pe care nu-l
considerau
inamic,
cã
bombardamentele executate
vizau în special pe germani,
distrugerile fãcute fãcând parte
din preþul alianþei cu
Germania.
În Nota cu sfaturi practice,
gãsitã asupra aviatorilor
americani capturaþi, se
considera cã ,,poporul român,
în special þãranii, sunt cinstiþi,
prietenoºi, buni ºi ospitalieri cu
strãinii. Ei iubesc pe francezi,

englezi ºi americani ºi se tem
de ruºi. Asupra fiecãrui
prizonier s-au mai gãsit câte o
hartã, o busolã micã de
mãrimea unui ban de 1 leu, un
ferãstrãu mic (11 cm/1,5 cm) de
formã
dreptunghiularã,
ingenios camuflat într-o cãmaºã
de cauciuc, un sãculeþ cu un
carnet (fotografie, vaccinãri
etc.) ºi cu douã plãcuþe de
identitate din tablã, pe care
erau imprimate: numele ºi
prenumele aviatorului, numãrul
matricol, numele pãrinþilor sau
al celor ce trebuiau anunþaþi în
caz de deces, cu localitatea ºi
adresa, grupa de sânge ºi religia
(marcatã la marginea plãcii prin
iniþiale< P - protestant etc.). În
caz de deces, o plãcuþã rãmânea
pe cadavru, iar celãlaltã era
trimisã pentru identificare ºi
anunþarea familiei. Echipamentele aflate asupra lor erau
,,dintre cele mai bune ºi
complete, inclusiv cu materiale
pentru salvare pe mare (bãrci
de cauciuc, lopeþi, undiþe,
aparate de semnalizare opticã
ºi radio-electricã), truse
medicale complete, bani
(echivalentul a 48 $)».
Considerând România ca
un ,,teritoriu ocupat de
germani, lipsit de libertate ºi
autonomie politicã, ei
reproºau faptul de ,,a fi furnizat
Germaniei petrolul, oferindu-i
astfel un sprijin mai eficace
chiar decât colaborarea
militarã. Mai precizau cã în
acele momente lupta alãturi de
Germania era ,,definitiv
pierdutã ºi cã România ,,ar
trebui sã-ºi dea seama din timp
cã singura ei salvare nu poate
veni decât de la angloamericani, de care o leagã
comunitatea de interese în
viitor.
Majoritatea erau convinºi
cã, la sfârºitul rãzboiului,
Statele Unite ale Americii
aveau sã fie în stare sã dicteze
Uniunii Sovietice ,,frontierele
Europei de mâine, care vor fi
determinate
în
lumina
principiilor de libertate ºi
democraþie. Considerând cã
alianþa cu URSS convenea SUA

Dezbaterile au fost cu atât
mai valoroase cu cât nu s-au
limitat doar la a constata starea
în care a ajuns patrimoniul
cultural naþional, ci au urmãrit
sã examineze profund, dintr-o

perspectivã pluridisciplinarã,
cauzele care au generat
imaginea deplorabilã a
acestuia, analiza-diagnostic
finalizându-se cu valoroase
contribuþii ºtiinþifice în efortul
de a se gãsi unele cãi ºi mãsuri,
soluþii care ar putea ajuta la
amplificarea preocupãrilor
consacrate ocrotirii patrimoniului cultural naþional,
opririi, prevenirii chiar a
fenomenelor de degradare,
adoptãrii unei legislaþii
adecvate.

atâta timp cât ,,noi dãm
material ºi ei sânge, apreciau
cã eforturile americane urmau
sã fie dirijate ,,în sensul
organizãrii
unor
mari
confederaþii care sã conducã
finalmente la crearea Statelor
Unite ale Europei.
Guvernul ºi celelalte
autoritãþi române, precum ºi
populaþia civilã au manifestat
faþã de prizonieri multã omenie,
oferindu-le condiþii de trai
decente, chiar ºi în condiþiile în
care
bombardamentele
efectuate au produs multe
victime în rândul populaþiei
civile
În unanimitate, prizonierii
au declarat cã au avut ordine
stricte sã bombardeze ,,numai
obiective militare ºi cã
,,regretã în mod sincer cele
întâmplate, atribuind lovirea
cartierelor de locuit marii
altitudini de zbor, instrucþiei
incomplete a echipajelor ºi
reacþiei ferme a artileriei
antiaeriene ºi a aviaþiei de
vânãtoare române ºi germane,
care i-au pus în situaþii dificile.
Semnificativã din acest punct
de vedere este precizarea
aviatorilor englezi: ,,Nu avem
de ce sã urmãrim teroarea în
România, deoarece aceastã
þarã nu are posibilitatea sã facã
altceva decât exact ceea ce face
acum. Putem sã bombardãm
oraºele ei zi ºi noapte; prin
aceasta nu se poate spera nici
o schimbare politicã atâta
vreme cât trupele roºii au
invadat o mare parte din
teritoriul ei ºi ameninþã cu
invadarea restului. Situaþia
României este din cele mai
nenorocite ºi în Anglia se
cunoaºte lucrul acesta.
Având o îndelungatã
experienþã de zbor, aviatorii
britanici
erau
,,foarte
disciplinaþi ºi respectuoºi, în
contrast cu prizonierii
americani nepãtrunºi de
disciplina militarã ºi foarte
degajaþi în discuþiuni, dupã
cum consemna un document de
epocã. Respectau ,,cu stricteþe
pãstrarea secretului militar,
refuzând la interogatorii, ,,în
cea mai politicoasã formã, sã
dea relaþii cu caracter militar.
Cultura lor generalã era
superioarã celei a aviatorilor

americani, cunoscând mai bine
problemele specifice româneºti.
ªi ei au ignorat însã
pericolul rusesc, apreciind cã,
în momentul în care se va
dovedi cã Uniunea Sovieticã va
urmãri ,,anexiuni teritoriale ºi
rãspândirea comunismului în
dauna
libertãþii
ºi
democraþiei, se vor lua
mãsuri. Erau convinºi cã, mai
târziu, sovieticii ,,vor fi siliþi sã-ºi
retragã trupele. Unii dintre
prizonieri considerau cã
,,România se afla de partea
celor care au pierdut
rãzboiul, dar cã ,,prin lupta ei
pentru libertate se situeazã însã
ºi alãturi de noi. Apreciau, din
acest punct de vedere, cã ºi
americanii ºi românii ,,au
interese comune deoarece ºi
unii ºi alþii luptã pentru
libertate, pentru pace ºi pentru
principiul
integritãþii
teritoriale. Convinºi fiind cã
lupta alãturi de germani era
,,definitiv pierdutã, ei
atrãgeau atenþia cã ,,România
ar trebui sã-ºi dea seama din
timp cã singura ei salvare nu
putea veni decât tot de la
anglo-americani, de care îi
leagã comunitatea de interese
în viitor.
Deºi se înþelegeau foarte
bine, aviatorii englezi ºi
americani se tachinau deseori
ºi în ceea ce priveºte lucrurile
seriose. Sugestive sunt ºi
replicile referitoare la
eficacitatea bombardamentelor,
primii
considerând
pe
americani ,,novici în aviaþie ºi
amatori în rãzboi  aºa cum
rezultã dintr-o dare de seamã a
Secþiei a 2-a a Marelui Stat
Major. La rându-le, americanii
ironizau pe englezi imputândule lipsa de precizie în
bombardamente (,,de ce mai
vizaþi când bombardaþi, cã tot
nu nimeriþi nimic?), inclusiv
lansarea a ºase bombe în curtea
Regimentului ,,Mihai Viteazul
din Bucureºti, în faþa
dormitoarelor aviatorilor
americani. În replicã, englezii
rãspundeau cã, trecând prin
Bucureºti, au vãzut ,,vreo 6 000
de bombe americane cãzute în
alte locuri decât obiectivele
cãrora le fuseserã destinate.

Caragiale gazetar sau despre moº Virgulã

Conf. univ. dr. Luiza MARINESCU
Din experienþa de viaþã a
unchilor sãi, Costache ºi Iorgu
Carageali, nepotul Ion Luca a
putut deduce cã teatrul ºi munca
închinatã pe scena Thaliei erau
cea mai sigurã cale cãtre
faliment. Despre sfârºitul lui
Costache Carageally Ioan
Massoff scrie: Cel despre
care a scris elogios Mihail
Kogãlniceanu, protejatul lui
ªtirbey care-l ridica la rangul
de pitar, a murit bolnav de
inimã la 13 februarie 1877,
dupã ce ocupã un post,
mizerabil plãtit, de judecãtor de
pace în coloarea de Verde.
A lãsat o moºtenire de 4 lei,
o singurã cãmaºe, dar o vastã
bibliotecã. (271/ p. 292)
Înþelegând cã «Moftul» ºi
politica sunt cele mai
avantajoase mijloace de trai,
nevoit sã îºi câºtige existenþa de
pe urma talentului sãu de
condeier, Ion Luca Caragiale a
descoperit cã jurnalismul era
oportunitatea pe care destinul i-o
oferea. Între pasiunea pentru
teatru ºi raþiunea vieþii trãitã
plenar, Ion Luca alege cariera
în presã, mediu abject în care
descoperã ºi oameni de treabã
printre mulþimea de parveniþi ai
condeiului, dar tot aici îºi face
ºi o mulþime de inamici. S-ar
putea spune cã toate duºmãniile
îndreptate asupra scriitorului
Ion Luca Caragiale au pornit de
la amicii sãi din presã, iritaþi
de replica promptã ºi tãioasã, de
condeiul ascuþit ºi de scrisul cu
þintã ironicã antiliberalã.
Incapabili sã facã diferenþa
dintre creatorul actor ºi
jurnalistul Caragiale, mulþi
dintre colegii sãi din presã,
animaþi de aceleaºi idealuri ºi
încercaþi de invidii corozive i-au
considerat lucrãrile imorale,
deºi acestea sunt oglinda
mediului care le-a inspirat.
Conºtient cã o sumã de
împrejurãri politice (...), bine
exploatate de o presã inteligentã,
fac totdeauna senzaþie (106/
p.548), în perioada 1873-1876
Ion Luca Caragiale colaboreazã
la Ghimpele folosind semnãturile
Car., Palicar ºi Rac. În 1874
publicã în Revista contimporanã
versuri pe care le semneazã cu
numele întreg. Din martie 1875
ºi pânã în ianuarie 1876 devine
girant responsabil la Alegãtorul
liber, organ al opoziþiei liberale.

În anul 1876, din toamnã pânã
în primãvarã este corector la
Unirea democraticã. Prin mai iunie 1877 redacteazã în
întregime revista unionistã
Claponul.
Ion Luca Caragiale a realizat
ºi gazete editate în colaborare.
Împreunã cu Frédéric Damé, el
va scoate ziarul Naþiunea
românã, un cotidian apãrut scurt
timp din 26 august 1877 pânã în
septembrie 1877, suprimat
pentru cã dãduse falsa ºtire a
cãderii Plevnei. A fost el însuºi
director al unor ziare. Claponul
apãrut la Bucureºti în mai 1877,
numai în trei numere, a fost
editat ºi realizat de I. L. Caragiale.
Pe coperta pamfletului stãtea
scris: Foiþã hazlie ºi popularã
 apare când ese de sub tipar 
tirajul se face în 33.333
exemplare - Deviza este: - ! eftin
ºi bun! - 10 bani exemplarul!
Almanah hazliu ºi popular era
scris numai de I. L. Caragiale ºi
era o anexã la Claponul, care
apãrea pe anul de la Mohamet
 1295 - De la Christos  1878.
În reclama acestuia autorul
preciza Cine va da 50 de bãnuþi,
va cãpãta acest almanah gratis!
În fond, orice gazetã este un
produs de marketing. Publicaþia
era dedicatã Cocoanelor ºi
demoazelelor din toate mahalalele, fundãturile ºi marginelele
Bucureºtilor, precum ºi tuturor
Monsenilor  becheri ºi
familiºti. Tot în decembrie
1877 autorul a publicat Calendarul Claponului. Începând din
decembrie 1877 ºi pânã în
ianuarie 1878 publicã în
România liberã sub semnãtura
Luca seria de foiletoane
Cercetare criticã asupra
teatrului românesc. Acesta era
semnul cã nu-ºi pãrãsise vechile
preocupãri ºi cã îmbinarea dintre
cele douã feluri de a scrie
literaturã pentru gazetele zilnice
ºi pentru scenã nu rãmãsese doar
un proiect.
Porecla de moº Virgulã, pe
care Caragiale o îndrãgea, îi
venea de la faptul cã el avea un
deosebit respect pentru
cuvântul scris sau tipãrit. În
ziarul LIndependance Roumaine de la 29 ianuarie 1901,
poetul Cincinat Pavelescu scria:
Caragiale trebuie sã
munceascã ºapte ore pe zi ca sã
câºtige 400 de lei sau sã scrie

pentru Universul cronici plãtite
cu 25 lei bucata.
Pentru el, textul literar era
asemeni unei partituri, care
trebuia sã conþinã toate
indicaþiile de interpretare, toate
nuanþele, toate indicaþiile de
tempo ºi toate ritmurile, în aºa
fel încât ea sã poatã fi
interpretatã corect de oricine
ºtia cu adevãrat sã citeascã.
Apucãturile lui violente la
adresa bãieþilor din tipografie
erau exerciþii histrionice de
mitocãnie lingvisticã pentru a-ºi
face înþelese idealurile artistice.
Caragiale, când n-avea
berãrie sau birt, când nu era
funcþionar, când nu era la o
gazetã, avea revista lui Moftul
Român, care-i aducea o leafã
lunarã de 800 de lei, ºi i-ar fi
adus ºi mai mult, dar nu era om
sã se þie d-o treabã: când
mergea gazeta bine, el nu mai
scria ºi foaia începea sã dea
înapoi, pânã ce el o pãrãsea cu
totul. A rãmas memorabilã
trecerea lui pe la ziarul
Epoca, unde era directorul
pãrþii literare, adicã a aºa-zisei
coloana a 5-a ºi a numãrului
literar de duminicã. El îmi
plãtea 20 de lei p-o coloanã a
5-a. Numãrul literar Sub
îngrijirea d-lui I. L. Caragiale
era o minune de corecturã.
Corectura o fãcea însuºi
Caragiale în curtea redacþiei
Epocii din strada Clemenþei
unde el, numai în vestã, sta la o
masã, c-un revolver alãturi ºi
ameninþa pe lucrãtori cã e vai
ºi amar de ei dacã nu vor scoate
greºelile de tipar. Era teribil.
Nu-l mai cunoºteai. Fãcea câte
zece corecturi ºi striga: «Bag
iataganu-n voi! Azi sunt hotãrât
sã spintec un paginator ºi doi
zeþari». Tremurau toþi. (D.
Teleor)
Condeiul fin cu care îºi
încondeia prietenii ca ºi rivalii
îl fãceau incomod pe nenea
Iancu. Dar Caragiale ºtia sã se
poarte uneori deosebit de
frumos cu tinerii, cu cei care
mai târziu îi vor deveni confraþi
de breaslã. El era foarte atent
la grafia novicelui care avea
îndrãzneala de a-i prezenta producþiile literare. Nu-l descuraja
niciodatã pe tânãrul care, cu
inima cât un purice, îndrãznea
sã vinã la acest scriitor cu renume
de maestru al burlescului, pe
care-l cultiva în miniaturile
ziaristice ale vremii. Caragiale
fusese ºi profesor prin 1890,

predând istoria la clasele I-IV la
Liceul particular Sf. Gheorghe,
ºi poate cã de aici tactul
pedagogic pe care îl avea în
relaþiile cu tinerii.
Aflat
în
Germania,
schimbând cãrþi ºi articole din
revistele româneºti cu prietenii,
citind literaturã germanã în
limba francezã pentru a
cunoaºte mai bine moravurile
þãrii unde trãia, Caragiale era ºi
un vânãtor al greºelilor de tipar
care se strecurau în articolele pe
care ziarele româneºti i le
publicau. El ar putea fi socotit
inventatorul unui sistem
piramidal de îmbogãþire a
literaþilor pe seama greºelilor
de exprimare ale contemporanilor. Una dintre cele mai
edificatoare scrisori  adresatã,
se pare Unui tânãr poet, care
îi cerea pãrerea asupra scrierilor
sale lui moº Virgulã - ilustreazã
acest sistem de taxe pe care
scriitorul îl inventase:
În principiu, prin rectificarea sau, altfel zis, prin
repararea unei bucãþi în versuri
înþelegem prefacerea numai a
exprimãrii materiale, adicã a
cuvântãrii, iar nu a gândirii,
adicã a poeziei în ea însãºi. Tot
astfel când mergem la un
meºter croitor sã ne potriveascã
o hainã ce nu ni se potriveºte,
nu-i cerem sã ne deformeze
corpul, ci numai sã ne
rãscroiascã pe corp, aºa cum a
crescut el, haina rãu croitã.
Aºadar, pentru repararea
versurilor, sunt urmãtoarele
A) TAXE:
1. Pentru fiecare cuvânt
schimbat:
a. în corpul versului 1 leu;
b. la coada versului, adicã
la rimã, cum ziceþi dv. poeþii
10 lei;
2. Pentru îndreptarea fiecãrei greºeli de gramaticã,
25 de lei
3. Pentru îndreptarea greºelilor de punctuaþiune, se face
dupã caz învoialã cu ridicata.
Meºterul capãtã dela
client odatã cu înaintarea
manuscriptului, o sumã fixã,
socotitã astfel: 20 de bani de
fiecare vers = adicã 20 de lei
suta.
Jurnalismul era o meserie
grea ºi obositoare, care secãtuia
vigoarea creatoare ºi care risipea
talentul în texte mici, niºte
efemeride ce uneori nici nu erau
citite. Activitatea aceasta din
presã nu fãcuse decât sã-i
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Este nevoie de un manual
despre Politica culturalã care,
într-o
viziune
amplã,
cuprinzãtoare, sã defineascã cu
exactitate ce este bine ºi ce este
rãu, ce s-a distrus ºi ce trebuie
sã apãrãm; mai este nevoie de
o adevãratã strategie privind
educaþia tinerei generaþii în

cultul patrimoniului naþional,
este necesar ca în programele
analitice sã se rezerve spaþii
pentru ca, la cursurile de istorie,
literaturã, geografie, sã se
prezinte semnificaþia ºi valorile
patrimoniului; se impune ca
limba românã sã fie abordatã ca
fiind o problemã de patrimoniu,
neapãrarea acesteia reprezentând o agresiune asupra ei
 sublinia atunci prof. univ. dr.
Ion Dodu Bãlan.
Cum era de aºteptat,
mesajul transmis a avut
rezonanþe favorabile în planul

ocrotirii valorilor ce fac parte
din patrimoniul cultural
naþional ºi universal. Astfel, s-a
creat mult aºteptatul cadru
juridic atât de necesar
descurajãrii oricãrei încercãri
de atentat la integritatea
patrimonialã.

Însã, deºi s-au înregistrat
paºi importanþi în crearea unei
legislaþii adecvate pentru
protejarea patrimoniului
cultural naþional, starea în care
se aflã acesta are aceeaºi
imagine tristã, dezolantã, fiind
recunoscutã acum chiar de
cãtre ministrul Culturii,
Cultelor ºi Patrimoniului, care
declara cã peste tot în þarã
domeniul patrimoniului se aflã
într-un prag critic. În acest
context, nu mai poate
surprinde pe nimeni faptul cã
celebrele tabere de creaþie din
România, în cadrul cãrora s-au
executat valoroase lucrãri de
sculpturã în piatrã, cum sunt
cele de la Mãgura Buzãului,
Sãliºte  Sibiu, Hobiþa  Gorj,
Reci  Covasna, Babadag 
Tulcea ºi altele au fost pur ºi
simplu abandonate, lãsate
pradã paraginii sau, ºi mai
grav, distruse de localnici sau
turiºti.
Un domeniu aproape
privilegiat, care a beneficiat
totuºi de o bunã parte din
fondurile destinate conservãrii
patrimoniului cultural naþional,
îl reprezintã cel al restaurãrilor.
S-a adoptat ºi un Program
Naþional de Restaurare, pentru
ca acestor lucrãri sã li se
confere un caracter prioritar,
riguros, coerent ºi, ce-i drept,
executarea multor lucrãri de
restaurare a unor monumente,
mânãstiri, biserici a intrat pe un

fãgaº dãtãtor de speranþe.
Totuºi, evaluarea rezultatelor
acestei activitãþi indispensabile
pentru ocrotirea, conservarea
valorilor patrimoniului cultural
a pus în evidenþã unele carenþe
care þin de politica promovatã
în
acest
domeniu
al
restaurãrilor, de contractarea ºi
de urmãrirea acestora.
Realizând pericolul real
care ameninþã o parte din
monumente, ministrul Culturii,
Cultelor ºi Patrimoniului a
declarat cã pãstrarea ºi
conservarea acestuia reprezintã
o prioritate absolutã, demarând
lucrãri de consolidare ºi
reabilitare a monumentelor
aflate în prag critic. Dar în
condiþiile în care, de pildã,
Roºia Montanã, a fost declaratã
Zonã Protejatã de cãtre
Senatul României, pasul
urmãtor  cartarea tuturor
imobilelor din zonele protejate,
pentru a se evita distrugerea
clãdirilor din aceste zone, fãrã
sancþiuni juridice, casele
putând fi demolate legal  nu a
mai fost urmat. Este de-a
dreptul o aberaþie.
Centrele istorice ale
oraºelor, zonele de arhitecturã
protejatã, siturile arheologice,
arhitectura ruralã tradiþionalã,
siturile ºi rezervaþiile naturale,
peisajele ºi cãile de acces la
acestea sunt în pericol de

protejãrii mediului ºi patrimoniului istoric. Distrugerea
sau neglijarea patrimoniului
înseamnã, totodatã, sãrãcirea
ireversibilã a contribuþiei
României, ca membrã a Uniunii
Europene, la diversitatea
culturalã europeanã.
Vandalizarea ºi abandonul
patrimoniului României este
un fenomen monstruos.
Sarmizegetusa Regia este unul
dintre cele mai importante situri
arheologice din România, fiind,
alãturi de celelalte cetãþi dacice,

dispariþie. Distrugerile sunt
favorizate de menþinerea unei
legislaþii extrem de permisive
în domeniile urbanismului,
amenajãrii
teritoriului,

Grãdiºtea Muncelului 
Cioclovina, fapt care atrage un
numãr ridicat de vizitatori. În
absenþa unui sistem integrat de
gestiune a celor douã tipuri de

o mãrturie esenþialã a genezei
poporului român, motiv pentru
care este înscrisã pe Lista
Patrimoniului Mondial. În
acelaºi timp, situl arheologic
face parte din parcul Natural

rezervaþii,
vandalizarea
monumentelor de cãtre turiºti a
devenit un fapt cotidian. În
fiecare an, blocuri de piatrã sunt
scoase
din
ziduri, stâlpii
din sanctuare
sunt dislocaþi,
se
aprind
focuri
de
tabãrã,
se
instaleazã
corturi
în
sanctuare!
În viziunea
noului cabinet
ministerial al
Culturii,
Cultelor ºi
Patrimoniului,
pãstrarea,
conservarea ºi reabilitarea
patrimoniului naþional cultural
va beneficia de un statut aparte.
Realizând cã în acest domeniu
s-a instalat, nepermis, un mod
abuziv, o crizã majorã,
conducerea ministerului a decis
sã cearã unei comisii sã

reabilitãri urgente, întrucât nu castelului oferind ºansa
s-au mai efectuat reparaþii din de a putea fi zilnic
vizitat, în prezent, el
1990.
deschizându-ºi porþile
doar de douã ori pe an 
de Ziua Eroilor ºi în
preajma Zilei Armatei,
anul trecut nu mai puþin
de 5.000 de oameni
trecându-i
pragul.
Jalnicã
prioritate
absolutã, fãrã niciun
suport financiar.
De altfel, ministerul
dispune de mijloace
modeste ºi pentru
stimularea creaþiei
artistice, facilitãþi,
deocamdatã,
doar
teoretice,
întrucât
acordarea de burse,
Proiectul tehnic de încurajarea mobilitãþii
restaurare a edificiului a artiºtilor rãmân un vis
demarat, obþinându-se toate cam îndepãrtat.
avizele. Dar licitaþia de
adjudecare a
lucrãrilor a
fost stopatã
din lipsã de
fonduri. Se
pare cã ar fi
nevoie
de
1.700.000 de
lei de la
G u v e r n ,
deocamdatã
nealocaþi, cu
toate
cã
pãstrarea,
conservarea
patrimoniului
naþional
c u l t u r a l
reprezintã o prioritate absolutã.
Iatã un semnal ce
Restaurarea clãdirii, un edificiu
din 1906, realizat în stil demonstreazã cã problematica
medieval, aflatã lângã Parcul dezbãtutã
în
colocviul
Carol, ar deschide larg accesul Protejarea patrimoniului
redacteze ceea ce ar putea vizitatorilor,
amenajarea
însemna o Carte Neagrã a
Patrimoniului din România,
pentru a avea o imagine
generalã a situaþiei dramatice în
care se aflã acesta. Pe baza
acestei analize, va fi elaborat ºi
un Cod al patrimoniului ºi se
vor întreprinde demersuri
pentru perfecþionarea legislaþiei
vizând acest domeniu.
Primele mãsuri adoptate
vizeazã, evident, îndreptarea
unor hotãrâri strâmbe, care s-au
luat în decursul vremii. Este
vorba despre un teren din
Oradea care aparþine acestui
minister,
ameninþat
cu
înstrãinarea lui cãtre autoritãþile
locale, precum ºi ceea ce se
preconizeazã cu Palatul
Mogoºoaia de cãtre rechinii
imobiliari.
Într-o situaþie extrem de
criticã se aflã Castelul Þepeº,
din Capitalã, care reproduce
Cetatea Poenari, ridicatã de
Vlad Þepeº, o comoarã
turisticã, a cãrei clãdire necesitã

lãrgeascã cercul cunoºtinþelor ºi
aria informaþiilor despre felul în
care, lumea în care trãia,
funcþiona cu adevãrat. Reuºise
sã-ºi facã prieteni, dar mai ales
îºi fãcuse duºmani.
Caragiale ºi-a dorit
întotdeauna sã fie un ziarist
independent, neînregimentat
politic, un individ din categoria
unor bieþi cronicari uºurei
(«Moftul» ºi politica în I. L.
Caragiale Opere v. III,
Editura Naþional, Bucureºti,
2000, p. 549), aflaþi departe de
oftãturi ºi istericale patriotice,
un intelectual care în mare
mãsurã respinge presa de
senzaþie. În opinia lui, aceasta
exploata cele mai mãrunte
detalii ce aveau darul de a-i
atrage pe cititori pentru a vinde
informaþii deformate. Când îºi
înfiinþase Moftul român,
Caragiale fusese foarte categoric
în momentul în care precizase
politica redacþionalã a ziarului
sãu: Sã ne-nþelegem. «Moftul
român» n-are absolut, dar
absolut nici o pretenþie. El vrea
sã trãiascã în înþelesul cel mai
elementar al cuvântului, sã
trãiascã pentru a trãi, cum
trãieºte atâta spanac pe ogorul
mãnos al patriei noastre. ªi pre
cât n-are nici o pretenþie, tot
atâta n-are nici un principiu
politic. («Moftul» ºi politica
în I. L. Caragiale Opere v. III,
Editura Naþional, Bucureºti,
2000, p. 548)
Ion Luca Caragiale
realizeazã pentru prima datã în
istoria literaturii moderne
radiografia embrionului societãþii în curs de democratizare,
transformând teatrul ºi proza în
instrumente de analizã filosoficã ale acestei lumi, într-o
enciclopedie a sufletului
românesc. Subminând viziunea
înaripatã a romantismului,
autorul contureazã un univers
fãrã dimensiunea dramei, o
lume în care corupþia epidemicã,
declasarea valoricã, legãturile
fãrã opþiuni ºi opþiunile fãrã
finalitate contureazã o lume
fãrã sens, în care personajele nu
sunt nici învingãtori, dar nici
învinºi. Descriind familia burghezã sau de curând devenitã
locuitoare a burgului, Caragiale
creeazã personaje interºanjabile.
Modernitatea ºi deschiderea
operei lui Caragiale constã în
cooperarea textului cu lectorul,
într-un fel unic, în care textul
caragializeazã existenþa.

s.o.s.

c u l t u r a l
naþional,
organizat de
Academia de
C u l t u r ã
Naþionalã
Dimitrie Gusti,
din
cadrul
Fundaþiei
România de
Mâine, se acutizeazã,
cã
m e s a j u l
transmis atunci
reverbereazã, pledând pentru
amplificarea preocupãrilor
factuale în protejarea patrimoniului cultural naþional.
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Marea forþã explicativ-ordonatoare a evoluþionismului lui Darwin
Prof. univ. dr. Acsinte DOBRE
Facultatea de Filosofie, ªtiinþe Politice
ºi Studii Culturale
În cultura spiritualã a
umanitãþii existã repere
fundamentale, fãrã de care
edificiul arhitectonic al
acesteia nu s-ar fi putut
înãlþa. Între aceste repere,
precum logica aristotelicã,
heliocentrismul lui Copernic
în astronomie, teoria mecanicii
clasice formulatã de Newton
º.a. se situeazã ºi teoria evoluþiei a lui Darwin, dezvoltatã
în lucrarea Despre originea
speciilor, lucrare de la a
cãrei apariþie, 24 noiembrie
1859, se împlinesc anul acesta
150 de ani.
În procesul rapid al
amplificãrii
cunoaºterii
ºtiinþifice sunt multe ipoteze
ºi teorii, care, dupã o destul
de largã acceptare ºi utilizare,
intrã în umbrã ºi sunt
eliminate, ca baze explicativpredictive. De exemplu:
ipoteza flogistonului în
explicarea proceselor de
ardere sau teoria eterului
imponderabil ca mediu de
propagare a luminii; apoi
teama de vid a naturii ºi alte
explicaþii antropomorfe ºi
finaliste, inclusiv cele
aristotelice, despre naturã în
ansamblu ºi mai ales despre
natura vie.
Evoluþionismul darwinist
s-a consolidat, însã, cu trecerea
timpului; achiziþiile noi din
geneticã ºi biologia molecularã
din secolul al XX-lea nu
numai cã nu l-au infirmat, ci
au însemnat o adâncire ºi o
consolidare a sa. Viabilitatea
ºi robusteþea teoreticã a operei
lui Darwin sunt dovedite,
aºadar, ºi de deschiderea spre
nou, de capacitatea de a
integra, explicativ ºi ordonator,
noile rezultate din genetica
secolului urmãtor. E. Mayr,
unul dintre cei mai cunoscuþi
biologi contemporani, aprecia
cã evoluþionismul iniþiat în
secolele al XVIII-lea ºi
al XIX-lea ºi fundamentat
temeinic de Darwin, s-a impus
ºi în raportarea inevitabilã la
viziuni anterioare, consolidate
de secole, precum finalismul
creaþionist sau viziunea
staticã, admiþând cel mult o
ciclicitate, viziuni cu care s-a
confruntat, înfãptuind, probabil,
cea mai mare revoluþie
intelectualã pe care a trãit-o
omenirea E. Mayr, De la
bacterii la om (Evoluþia
lumii vii)
Pornind de la extraordinara sa capacitate de a
observa fenomenele naturii
vii, de a pune întrebãri inedite
asupra lor  atât în cãlãtoria
sa, de cinci ani, din tinereþe,
cu vasul Beagle  cât ºi în
cercetãrile ulterioare, Darwin

a elaborat concepte ºi interpretãri pe direcþia teoriei
evoluþioniste, cu totul originale.
Între acestea, patru sunt
fundamentale, prin rezistenþa
în timp ºi deschiderea lor amplã
în plan teoretic-explicativ, cu
excluderea oricãror referinþe
la supranatural. Este vorba
de: a) gândirea centratã pe
populaþii în schimbare (nu
pe genuri sau tipuri fixe);
b) accentuarea rolului selecþiei
naturale, corelatã cu varietatea
mediului geografic; c) sublinierea rolului întâmplãrii ºi
d) accentuarea factorului timp
pentru fenomenele biologice.
Departe de a promova doar un
cult al observaþiilor precise,
inevitabil limitate în timp ºi
spaþiu, Darwin a dezvoltat ºi
o viziune filosoficã realistã
amplã asupra evoluþionismului.
În celebra sa operã din 1859
(On the origin of Species),
el afirma: Existã o mãreþie în
aceastã viziune asupra vieþii
care are atâtea potenþialitãþi,
apãrând la început în câteva
forme sau numai într-una; iar
ea, apoi, a evoluat de la forme
atât de simple cãtre nenumãratele fiinþe, dintre cele mai
frumoase ºi cele mai minunate,
care au existat ºi încã existã.
Forþa ordonatoare în
raport cu toate ramurile
biologiei, mai vechi sau mai
noi, era pusã în evidenþã de
geneticianul T. Dobzhansky,
în manierã exemplarã, prin
concluzia urmãtoare: În
biologie nimic nu are sens
decât în lumina evoluþiei.
Darwin, construind iniþial
viziunea evoluþionistã asupra
lumii vii, prin apel mai ales la
imaginaþie, a reuºit sã aducã
numeroase dovezi ºtiinþifice
peremptorii pentru respectiva
viziune. El a fundamentat
evoluþia  ca ansamblu de
modificãri în timp ale
proprietãþilor populaþiilor de
organisme  prin evitarea
apelului la forþe ezoterice,
supranaturale, dar invocând
cu mãiestrie o multitudine de
fenomene ºi procese, pe care
oricine le poate sesiza prin
observarea atentã a naturii
vii. Existã douã aspecte
fundamentale, componente
ale evoluþiei. Mai întâi, o
miºcare ascendentã (anagenezã)
de modificare treptatã a liniei
filetice, de la o stare ancestralã
spre o alta, derivatã din prima
(subteoria originii comune);
apoi, o divizare a liniilor
evolutive, cu apariþia unor noi
ramuri (clade) ale arborelui
filogenetic, ceea ce a dat
naºtere biodiversitãþii. Cum
remarcã ºi Mayr, la 150 de ani
de la apariþia Originii
speciilor, cercetãrile filogenetice au adus alte

numeroase dovezi, pe linia
confirmãrii viziunii originii
comune. De exemplu, succesiunea descoperirilor de fosile
de plante ºi animale,
apoi secvenþele moleculare
cercetate de geneticã ºi de
biologia molecularã. Mai

variabile, dependente de
locaþie, iar, în cadrul lor,
indivizi ce diferã în mod unic
de toþi ceilalþi. Desprinderea
de esenþialism s-a realizat
treptat, cu multe controverse.
De exemplu, interpretãrile
saltaþioniste ale evoluþiei

Ch. Darwin
12.02.1809  19.04.1882
amintim, între dovezi,
contribuþia lui T. H. Huxley
privind descendenþa pãsãrilor
din reptile, fosila de
Archaeopteryx fiind o
convingãtoare verigã. S-a
arãtat, apoi, cã reptilele au
derivat dintr-un grup de
amfibieni iar amfibienii, din
peºti ripidistieni º.a.m.d.
Ca orice mare teorie nouã,
evoluþionismul darwinist s-a
ciocnit cu concepþii conservatoare anterioare, larg
acceptate, precum finalismul
ºi esenþialismul. În tradiþia
platonicianã, fenomenele
vizate ca aparent schimbãtoare
(irelevante, accidentale) ale
lumii vii s-ar grupa în tipuri
sau clase (altfel spus, esenþe)
invariabile. O specie biologicã
ar fi tocmai o asemenea clasã,
numitã uneori ºi gen natural.
Chiar ºi la J-B. Lamarck,
autorul unei variante deficitare
a evoluþionismului înainte de
Darwin, ne întâlnim ºi cu
o versiune atenuatã a
esenþialismului: genul natural
sau tipul s-ar modifica treptat
în timp, dar, într-un moment
dat, tipul respectiv era
considerat cu precãdere
invariabil. Darwin, ca rafinat
observator, în tradiþia ºi a
ºcolii empiriste britanice, va
sublinia cã ceea ce întâlnim la
organismele vii nu sunt clase
( tipuri) constante, ci populaþii

încercau a conserva esenþialismul. Prelungiri ale
esenþialismului  dacã ne
ridicãm la nivelul vieþii ºi
istoriei umane  vom regãsi în
supraevaluarea diferenþelor
rasiale la oameni. Valorificând
gândirea populaþionistã a lui
Darwin, Mayr se va delimita
critic de excese ale rasismului
în relaþiile interumane. Dacã
respingem modul de abordare
tipologic  noteazã el  care
considerã membrii fiecãrei
rase ca tipuri ºi îl înlocuim cu
abordarea populaþionistã, în
care fiecare individ e apreciat
pe baza aptitudinilor particulare,
se va ajunge la o înþelegere mai
corectã a realitãþii, care sã evite
orice clasificare tipologicã
(fixistã) ºi orice discriminare
bazatã pe o asemenea clasificare ( E. Mayr).
Dacã saltaþionismul considera eronat cã evoluþia are
loc prin producerea de noi
specii sau tipuri cauzate de
mutaþii sau salturi, în schimb,
transformismul nega radical
salturile ºi încerca sã explice
 tot inadecvat  evoluþia,
prin transformare treptatã a
speciilor sau tipurilor existente
în noi specii sau tipuri. Noile
specii ar apãrea prin influenþa
directã a mediului ºi apoi prin
moºtenirea
caracterelor
dobândite (ereditate slabã),
sau  în cazul fuziunii cu

finalismul  prin tendinþa
intrinsecã spre o mai mare
perfecþiune.
Transformismul, cu variantele sale, a
fost viziunea evoluþionistã cea
mai larg acceptatã chiar ºi
dupã 1859, pânã cãtre anii
1940, când s-a edificat aºanumita sintezã evoluþionistã,
prin includerea realizãrilor din
geneticã ºi biologia molecularã. Potrivit viziunii
transformiste, în varianta
lamarckianã, evoluþia se
realizeazã prin schimbarea
gradualã a organismelor,
datoritã fie utilizãrii ori
neutilizãrii unei însuºiri sau
structuri (exemplu: alungirea
gâtului girafei sau nefolosirea
ochilor la primele animale
cavernicole), fie influenþei
directe a mediului asupra
materialului genetic. Se
admitea  neîntemeiat  cã
materialul genetic ar fi
moale ºi s-ar lãsa modelat
de influenþele mediului, iar
aceste schimbãri s-ar moºteni
de cãtre generaþiile urmãtoare,
Dar biologia molecularã a
dovedit cã nici o informaþie nu
poate fi transmisã de la
proteinele corpului cãtre acizii
nucleici ai celulelor germinale. Aºadar, nu are loc
ereditatea slabã, presupusã de
transformism, respectiv
caracterele dobândite nu se
transmit la noile generaþii.
Varianta finalistã a
transformismului evoluþionist
postuleazã (exemplu: Berg,
Bergson, Osborn) cã tipurile
(speciile) s-au perfecþionat
continuu, printr-un imbold
intrinsec; evoluþia ar însemna,
nu apariþia de noi tipuri, ci
îmbunãtãþirea
tipurilor
existente. Postularea de
asemenea forþe sau imbolduri
intrinseci a fost abandonatã
când observaþiile sistematice
ºi noile achiziþii din studiile
asupra organismelor vii nu au
evidenþiat deloc asemenea
prezenþe misterioase ºi astfel
finalismul a bãtut în retragere.
Cum argumenteazã Mayr:
dacã asemenea forþe intrinseci
ar fi existat, ar fi dus la linii
evolutive drepte; totuºi,
paleontologii, studiind straturi
succesive de fosile, au arãtat
cã toate tendinþele evolutive,
mai curând sau mai târziu, îºi
schimbã direcþia, ºi chiar
fragmentele lineare se pot
explica prin selecþie naturalã.
Nu s-au gãsit, aºadar, dovezi
pentru a admite o teleologie a
lumii vii ºi nici a cosmosului.
Pe plan ºtiinþific ºi filosofic
s-a impus, ca fiind cea mai
adecvatã, concepþia realistã a
evoluþionismului darwinist;
desigur ºi aceasta din urmã
fiind perfectibilã (de exemplu,
prin integrarea unor modele
cibernetice etc.)
Darwin a reuºit sã configureze o soluþie nouã ce s-a
putut aprofunda pentru a

(Urmare din pag.1)
Conceptul actual de
calitate totalã înseamnã o
politicã prin care organizaþia
tinde la mobilizarea permanentã
a tuturor membrilor sãi, pentru
a îmbunãtãþi calitatea produselor sau serviciilor pe care
le realizeazã, precum ºi
calitatea funcþionãrii ºi
obiectivelor sale în relaþie cu
mediul. Aºadar, calitatea este
solicitatã de client (individual
sau societatea  în cazul
educaþiei) ºi îºi spune cuvântul
ºi în relaþia client furnizor
(persoana care beneficiazã de
instruire ºi cea care furnizeazã
servicii educaþionale).
Orientarea asupra clientului,
leadershipul, implicarea
personalului, îmbunãtãþirea
continuã, sunt literã de lege
în organizaþiile care-ºi propun
calitate totalã.
În Japonia, specialiºtii
considerã cã existã cel puþin
urmãtoarele douã motive
pentru care managementul
calitãþii joacã un rol important
în administrarea afacerilor
actuale: permite companiilor
sã rãspundã mai bine cererilor
exprimate de cãtre consumatori.

iniþialã constituie un domeniu
de intervenþie care necesitã cu
precãdere dezvoltarea ºi
implementarea sistemelor ºi
procedurilor interne de evaluare, de management ºi de
asigurare a calitãþii activitãþilor de educaþie ºi formare
iniþialã ºi continuã, precum ºi
profesionalizarea activitãþilor
manageriale la nivelul furnizorilor de educaþie.
Se are în vedere, în
principal, activitatea instituþiilor ºi a ofertanþilor de
educaþie ºi de formare din
sistemul formal de educaþie.
Principalele demersuri implicã:
crearea ºi dezvoltarea sistemelor
de asigurare ºi management al
calitãþii în educaþie ºi formare;
dezvoltarea unor programe de
formare profesionalã în
domeniul managementului
educaþional ºi în managementul calitãþii; dezvoltarea
unor mecanisme de monitorizare
a inserþei absolvenþlor pe piaþa
muncii, în vederea ajustãrii
ofertei educaþionale în concordanþã cu evoluþiile de pe piaþa
muncii; crearea ºi dezvoltarea
unor mecanisme de asigurare
a managementului calitãþii în

educaþie în contextele nonformale ºi informale de învãþare.
Calitatea educaþiei în
ºcoala româneascã vizeazã
finalitãþi ancorate în context
european, deschizând drumul
cãtre oportunitãþile oferite de
societatea europeanã a
cunoaºterii. Elevii, studenþii
ºi formatorii trebuie sã
conºtientizeze necesitatea
studiilor corespunzãtoare,
care sã poatã fi folosite
eficient în întreaga Europã.
Plecând de la premisa cã
educaþia de calitate presupune
îmbunãtãþirea continuã a
performanþelor ºi având în
vedere ritmul schimbãrilor
sociale instituþiile de învãþãmânt trebuie sã aibã ca
obiectiv dezvoltarea continuã
a resursei umane.
Astfel, pe viitor, în
învãþãmântul superior competitivitatea ºi excelenþa trebuie
sã fie echilibrate cu coeziunea
socialã ºi cu libertatea de
acces, iar prin acþiuni unite,
învãþãmântul superior european
 care cuprinde acum mai
mult de jumãtate din populaþia
europeanã  poate duce la
îmbunãtãþirea vieþii întregului
continent.

Conferinþa internaþionalã

Etica educaþiei ºi standardele publicitare pentru viitorii profesioniºti

(Urmare din pag.1)
În dezbateri s-a pus în
evidenþã ºi rolul Consiliului
Naþional al Audiovizualului în
sporirea conºtientizãrii nevoii
standardelor publicitare.
În cadrul Conferinþei a
avut loc o masã rotundã
caracterizatã de discuþii
interactive despre Etica
educaþiei ºi standardele
publicitare ale viitorilor
profesioniºti, moderatã de dr.
Arthur Pober, SP Consultant
EASA Internaþional. O altã

temã abordatã a vizat modul
în care interacþioneazã regulamentul propriu cu legislaþia
pentru a putea contribui la
realizarea unei publicitãþi
responsabile susþinutã de
Maryke Lefebre Hanneman,
consultant director LHC 
Publicitate europeanã ºi
legislaþie pentru media online.
Un interesant studiu de
caz pe marginea reclamelor la
alcool a fost realizat ºi
prezentat de Helmut Wagnersenior, consultant LHC.

În context, a fost pusã în
evidenþã Importanþa programelor educaþionale în
dezvoltarea unui SRO (Monika
Korkosova, director executiv
SRPR (SRO  Slovacia), au
fost prezentate Preocupãri,
studii specializate ºi evoluþia
noilor forme de tehnici de
marketing publicitar (Arthur
Pober), s-au abordat Aspecte
strategice ale EASAS în
Comportamentul etic în
Comunicaþiile Digitale de
Marketing (DMC)  Oliver

Gray, fiind formulate rãspunsuri la întrebãrile înscrise
într-un Chestionar, ce a
circulat în rândul participanþilor.
Prin modul în care a fost
conceputã, efectiv organizatã,
Conferinþa Etica educaþiei ºi
standardele publicitare pentru
viitorii profesioniºti s-a
bucurat de un larg interes,
reprezentând un veritabil
succes, dacã se au în vedere
bogatul flux de informaþii,
experienþele prezentate,
opiniile formulate.

pãtrunderea în noi zone
adaptative, generând, eventual,
noutãþi evolutive (ex. aripi la
pãsãri, sau sânge cald la pãsãri
ºi mamifere). Vom remarca
însã cã toate procesele
macroevolutive au loc în
populaþii ºi în genotipurile
individuale, fiind, aºadar,
totodatã ºi procese microevolutive. Evoluþionismul

Remarcabilul biolog E. Mayr
va sublinia, însã, argumentat,
cã nu putem reduce ascensiunea
fiinþei umane doar la factori
naturali precum variabilitatea
ºi selecþia naturalã, ci trebuie
sã avem în vedere ºi noi
factori cultural-spirituali.
În explicitarea dimensiunii
etice, definitorie pentru umanitate, acelaºi autor amintit

Coperta ediþiei din 1859 a volumului
Originea speciilor
darwinist, subsumând teoria
originii comune  dupã care
toate organismele vii au
derivat din strãmoºi comuni 
a condus, constrângãtor, la
recunoaºterea originii omului
în lumea animalã, anume în
primate. Poziþia lui Darwin
cu privire la originea omului
este cuprinsã în lucrarea sa din
1871, The Descent of Man.
Era extraordinar de greu de
admis atunci (ºi chiar în
prezent, încã pentru mulþi) cã
un biped fãrã apãrare, ce se
situeazã totuºi la apogeul
vieþuitoarelor, ar avea aceastã
origine modestã. În opoziþie
cu asemenea îndoieli (sau
prejudecãþi), s-a dovedit
cã una dintre populaþiile
australopitecienilor ºi-a sporit
extraordinar forþa creierului,
reuºind sã supravieþuiascã ºi
sã se dezvolte prin inteligenþa
sa mult superioarã. Nu a fost
doar un accident miraculos, o
întâmplare, dacã þinem seama
cã multiplele etape, ce
s-au succedat în procesul
transformãrii unui australopitec
în strãmoºi ai omului au fost
favorizate de selecþia naturalã.

mai sus ierarhizeazã pe trei
niveluri valoarea eticã a
altruismului:
 nivelul manifestat prin
tratamentul preferenþial faþã
de descendenþii direcþi;
 nivelul ce apare în
tratamentul preferenþial faþã
de rude, în sens mai larg;
 nivelul altruismului faþã
de alþi membri ai grupãrii
sociale, cu care nu avem
relaþii de rudenie.
Abia acest al treilea nivel
(altruism faþã de strãini),
cultivat cu deosebire în
creºtinism, este definitoriu
pentru un comportament
autentic omenesc, care nu mai
este susþinut de selecþia
naturalã. Edificarea noului
nivel de comportament
autentic uman, nefiind
produsul evoluþiei naturale, va
trebui înþeles ca un rezultat al
factorilor culturali, al gândirii
obiectivate a unor lideri
culturali (mai ales religioºi,
cum aratã trecutul istoric).
Putem admite, în ciuda unor
mari abandonãri ºi eºecuri
istorice cum sunt rãzboaiele

locale sau mai ales cele
globale, mondiale, cã principiile etice ale lumii creºtine
sunt, în ansamblul lor  dupã
acelaºi mare biolog Mayr 
perfect sãnãtoase.
În opoziþie, uneori agresivã,
cu evoluþionismul se situeazã
aºa-zisul creaþionism ºtiinþific,
promovat mai ales în Statele
Unite. O lucrare cu acest titlu
 tradusã ºi în România, în
1992, declarã argumentele
evoluþionismului (oferite
de biologie, paleontologie,
embriologie, geneticã ºi
biologie molecularã) ca
nevalide ºi insuficient susþinute cu date statistice. Se
postuleazã ca absolutã ideea
cã, fãrã un Creator inteligent,
rânduiala ºi legile universului
ar rãmâne un mister total. De
asemenea, se admite, pe baza
credinþei subiective fluctuante,
cã toate marile legi ºi principii
ale ºtiinþei duc direct la
Creator, ca unica lor sursã de
explicaþie.
În aºa-numita explicaþie
oferitã de creaþionismul
ºtiinþific apare o circularitate
metodologicã. Cum remarca
V. Tonoiu, în aceastã metodologie explicativã Adevãrul
(neapãrat cu majusculã) este
deja dat, integral ºi neambiguu,
toatã problema reducându-se
la interpretarea adevãrurilor ºi
a legilor ºtiinþifice  inclusiv
din biologie  de aºa naturã
încât sã regãseascã perpetuu
acel pretins Adevãr ultim ºi
definitiv (V. Tonoiu, În
cãutarea unei paradigme a
complexitãþii). Deoarece nu
dispunem de un punct
arhimedic privilegiat, din
perspectiva cãruia sã argumentãm exhaustiv, pare mai
acceptabilã o poziþie metodologicã mai reþinutã, mai
deschisã la revizuire. Altfel
s-ar ajunge, inevitabil, în
disputele ºtiinþifico-metodologice, la un autoritarism ºi un
fanatism intelectual, corelat
cu o trufie obtuzã, incompatibilã chiar cu virtutea
creºtinã a umilitãþii, a
smereniei.
Împotriva unor negãri
repetate ale evoluþiei, cu
pseudoargumente subiective,
cercetãtorii din diverse ramuri
ale biologiei contemporane îl
reconfirmã amplificat pe
Charles Darwin, de la a cãrui
naºtere s-au împlinit, pe
12 februarie 2009, tocmai 200
de ani. Reluãm, în acest sens,
o concluzie, de mare forþã
persuasivã, în sprijinul
evoluþiei, din finalul recentei
lucrãri a lui E. Mayr, invocatã
ºi anterior: Simplul fapt
al existenþei programelor
genetice face imposibilã presupunerea unei lumi staþionare.
Evoluþia (în lumea vie) este
o realitate de neocolit
(E. Mayr, De la bacterii la om,
(Evoluþia lumii vii).

Mass-media, un mit al lumii moderne?

Resurse de îmbunãtãþire a calitãþii
Pe mãsurã ce producþia,
distribuþia ºi comunicarea s-au
extins ºi s-au dezvoltat în
întreaga economie mondialã,
a devenit din ce în ce mai uºor
pentru consumatori sã
cumpere tot ceea ce doresc,
oriunde ºi oricând doresc.
Produsele de calitate scãzutã
încep sã disparã, încetul cu
încetul, de pe pieþe. Dacã
întreprinderile vor sã
evolueze, atunci ele trebuie sã
adopte o nouã atitudine faþã de
managementul calitãþii.
Companiile trebuie sã
cerceteze ºi sã identifice cu
mare atenþie nevoile consumatorilor ºi sã utilizeze
informaþiile obþinute în scopul
dezvoltãrii unor produse ºi/sau
servicii cu o calitate din ce în
ce mai înaltã; creºte eficienþa
managementului întreprinderilor. Companiile care pun
accent pe calitate sunt mai
performante. Ideile sunt mai
uºor generate, creativitatea
înfloreºte, iar productivitatea
muncii se îmbunãtãþeºte.
(H. Kume,1996)
În concluzie, asigurarea
calitãþii ºi managementul
calitãþii în educaþie ºi formare

explica evoluþia atotcuprinzãtoare din lumea vie. El a
vizat variabilitatea geneticã
inepuizabilã a unei populaþii,
împreunã cu selecþia naturalã,
predominant aleatoare, ca
alcãtuind cheia mecanismelor
pentru transformãrile evolutive.
Cum s-a arãtat, materialul
genetic este constant ºi nu
permite moºtenirea caracterelor
dobândite. La nivelul indivizilor ºi al populaþiei,
genotipul produce, prin
interacþiune cu mediul
variabil, ceea ce se cheamã
fenotipul (ansamblul de
însuºiri, funcþii, aspecte
comportamentale alcãtuind
organismul individual). Mutaþiile vor spori variabilitatea
chiar ºi la nivelul genotipului.
Totuºi, variabilitatea fenotipurilor, care furnizeazã
materialul pentru selecþie, este
avutã în vedere cu precãdere.
Aceasta din urmã e produsã
mai ales prin recombinarea în
meiozã (respectiv în diviziunea
nuclearã ce are loc în cursul
formãrii celulelor reproductive
la organismele care se reproduc
sexuat). O genã ca atare nu
poate fi obiect al selecþiei, ci
este doar o parte a genotipului.
În schimb, fenotipul individului, ca un întreg  bazat
pe genotip  va fi obiectul real
al selecþiei. Pentru Darwin,
evoluþia nu este strict
deterministã, ea constând
dintr-un mare numãr de
interacþiuni, care presupun nu
doar modalitatea întâmplãrii,
nici exclusiv pe aceea a
necesarului pur, ci o sintezã,
în sens dialectic, a lor.
Corelând douã etape
(prima constând în producerea
variabilitãþii genetice, iar a
doua în desfãºurarea selecþiei
naturale), evoluþia darwinianã
depãºeºte opoziþia exclusivã,
blocantã: întâmplare versus
necesitate, ºi cuprinde, amplu,
raporturile lor de complementaritate. De exemplu,
ochiul nu este un produs doar
al întâmplãrii, ci rezultatul
supravieþuirii favorizate, din
generaþie în generaþie, a acelor
indivizi selectaþi tocmai
pentru cã au avut cele mai
eficiente structuri pentru vãz.
Modelul darwinist al evoluþiei, îmbinând variabilitatea
predominant întâmplãtoare cu
selecþia naturalã predominant
necesarã explicã în manierã
satisfãcãtoare ansamblul
modificãrilor evolutive la
nivelul populaþiilor ºi speciei,
ca ºi toate adaptãrile generatoare de progres evolutiv.
Biologii au fãcut distincþia
între microevoluþie (procese
evolutive ce au loc la sau sub
nivelul speciei) ºi macroevoluþie (procese ale evoluþiei ce
au loc deasupra nivelului
speciei ºi pot genera noi
taxoni sau care se produc la

(Urmare din pag.1)
Între miturile lumii
moderne, cel al mass-mediei
se aflã în centrul preocupãrilor
unor cercetãtori contemporani:
Coulton Waugh, Stephen
Becker, Umberto Ecco º.a.
Aceºtia au pus în evidenþã
aºa-zise structuri mitice ale
imaginilor ºi comportãrilor
impuse colectivitãþilor pe
calea a ceea ce se numeºte
mass-media. Mircea Eliade se
referã la o seamã de personaje
din comic strips (serii de
desene însoþite de scurte
legende ºi dialoguri care
povestesc aventurile senzaþionale în versiune modernã
ale unor eroi ai mitologiei sau
folclorului. Ele sunt publicate
în periodicele americane.
Interesant e cã aceste personaje întruchipeazã idealul
de viaþã al majoritãþii membrilor societãþii americane
întrucât comportamentul, dar
mai ales moartea lor provoacã
adevãrate crize printre cititorii
publicaþiilor respective.
Consecinþa? Mulþi reacþioneazã cu violenþã, protestând
prin expedierea de telegrame
conducerii ziarelor ºi autorilor
de comic strips. Un personaj
de talia unui Superman se pare
cã a devenit extrem de popular
ºi datoritã unei duble identitãþi:
venit de pe o planetã dispãrutã, dar având puteri magice,
Superman trãieºte o existenþã
modestã, întruchipat în persoana unui ziarist mediocru,
timid, fãrã personalitate.
Tocmai aceastã existenþã
camuflatã a eroului având
puteri nelimitate satisface,
dupã istoricul religiilor,

nostalgiile secrete ale omului
modern care, ºtiindu-se
decãzut ºi mãrginit, viseazã sã
se dezvãluie într-o zi ca un
personaj excepþional, ca un
erou.
Hermeneutica eliadescã
asupra miturilor moderne
provocate ºi întreþinute de
mass-media americanã nu se
opreºte aici. Autorul propune
alte câteva ipostaze ale acelui
comportament mitologic al
omului modern referindu-se,
pe de o parte, la romanul
poliþist, iar, pe de alta, la
mitizarea personalitãþilor
prin diverse procedee specifice ale mass-mediei. În
romanul poliþist, Eliade vede
lupta exemplarã dintre Bine
ºi Rãu, între erou (detectivul)
ºi criminal (întruparea modernã
a Demonului). Cititorul are
ºi el un rol privilegiat, prin
participarea la mister ºi la
dramã; în subconºtient, el
trãieºte cu sentimentul de a
fi el însuºi implicat într-o
acþiune paradigmaticã, adicã
primejdioasã ºi eroicã.
Procesul de mitizare a personalitãþilor prin mass-media
s-ar putea interpreta foarte
bine ca un mod de manipulare
a publicului, prin crearea unui
personaj exemplar prin
prezentarea sa, a unui semizeu
care luptã pentru o cauzã
dreaptã, sau, dimpotrivã, ca pe
un personaj negativ, rejectat
de public.
Referindu-se la aºa-zisa
obsesie a succesului, caracteristicã societãþii moderne,
Mircea Eliade descifreazã o
atare comportare miticã, dar ºi
dorinþa obscurã de a
transcende limitele condiþiei

omeneºti, nostalgia perfecþiunii primordiale. În
paragraful dedicat cultului
automobilului sacru, Eliade
îl citeazã pe Andrea Greeley
cu al sãu eseu Mituri,
simboluri ºi ritualuri în lumea
modernã (1962), care vede
în salonul anual al automobilului nimic altceva decât o
manifestaþie religioasã profund ritualizatã. Apariþia
noilor modele de automobile
va fi descrisã ca o nouã formã
de mântuire.
Miturile elitei, cu precãdere cele care capãtã contur în
domeniul creaþiei artistice ºi
al ecoului socio-cultural
provocat de acesta, intrã în
sfera de interes a istoricului
religiilor, printr-un mai puþin
elevat excurs exegetic, cât mai
ales printr-un rechizitoriu la
adresa complexului de inferioritate al publicului, a
indiferenþei faþã de curentele
inovatoare atât a criticii, cât ºi
a administratorilor de muzee
ºi a colecþionarilor: Azi
singura lor spaimã e de a nu fi
suficient de înaintaþi, de a nu
ghici la timp geniul într-o
operã la prima vedere
neinteligibilã. Poate niciodatã
în istorie artistul n-a fost mai
sigur ca azi cã, cu cât se va
arãta mai îndrãzneþ, mai
iconoclast, mai absurd, mai
inaccesibil, cu atât mai repede
va fi recunoscut, lãudat,
satisfãcut, idolatrizat. În
anumite þãri s-a ajuns la un
academism de-a-ndoaselea, la
un academism al avansãrii,
în aºa mãsurã încât orice
experienþã artisticã ce nu þine
seama de acest nou conformism, riscã sã fie înãbuºitã
sau sã treacã neobservatã.

O criticã implicitã a fenomenului cultural american,
dar ºi al celui european
accidental, e cea referitoare la
dezavuarea mitului artistului
damnat, care a electrizat
întreg secolul al XIX-lea.
Artistului i se cere azi sã se
conformeze imaginii sale
mitice, adicã sã fie straniu,
ireductibil ºi sã facã ceva
nou, aºa încât orice inovaþie
e mai dinainte decretatã
genialã ºi aºezatã pe acelaºi
plan cu inovaþiile unui Van
Gogh sau ale unui Picasso, fie
cã e vorba de un afiº sfâºiat
sau de o cutie de sardele
semnatã de artist.
Referindu-se la criteriile
elitei, Mircea Eliade semnaleazã
existenþa muzicii atonale sau
taºismul, care pasioneazã
elitele printr-un grad de
dificultate comparabil cu
probele de iniþiere ale societãþilor arhaice ºi tradiþionale.
Fenomenul e comparat cu o
gnozã atât spiritualã, cât ºi
laicã, prin cultul originalitãþii
ºocante, dar ºi al incomprehensivitãþii. El trãdeazã
dorinþa de a descoperi un nou
înþeles, «secret», necunoscut
pânã acum, al lumii ºi al vieþii
omeneºti.
Chiar dacã semnalarea în
ultimã instanþã a crizei artelor
moderne nu are decât o
legãturã subsidiarã cu
subiectul propus de autor,
Eliade considerã, optimist, cã
reducerea universitãþilor
artistice la o stare primordialã nu e decât o primã etapã
a unui proces mai complex,
asemãnãtor concepþiilor
ciclice ale societãþilor arhaice
ºi tradiþionale, potrivit cãrora

regresiunea e urmatã de o
nouã creaþie, având o nouã
cosmogonie.
Despre ieºirea din timp
realizatã prin lecturã, Mircea
Eliade a glosat ºi în alte studii
ale sale. Rolul literaturii epice
în societãþile moderne trãdeazã dorinþa cititorului de a
ºti cât mai multe povestiri
mitologice. Amploarea pe
care a luat-o proza narativã, în
special romanul, îi dezvãluie
istoricului religiilor o sinonimie: aceea cu recitirea
miturilor ºi a legendelor în
societãþile tradiþionale ºi
populare. El intuieºte în
calitate de scriitor de literaturã
(ficþiune) structura miticã a
anumitor romane moderne.
Ceea ce-l face sã afirme cã
existã o continuitate în timp
ºi în acest domeniu dedusã din
supravieþuirea prin literaturã a
marilor teme ºi a personajelor
mitologice.
Romanul ar putea fi
înþeles, din aceastã perspectivã
miticã, ca un excurs în timpul
primordial, al originilor, al
miturilor, în mãsura în care
romancierul localizeazã
acþiunea într-un timp în
aparenþã istoric, care de fapt
e unul imaginar, atemporal.
Eliade vede astfel în literaturã
o revoltã împotriva timpului
istoric, dorinþa de a ajunge la
alte ritmuri temporale decât
cele în care suntem siliþi sã
trãim ºi sã muncim. Acest
comportament mitologic ar
putea sugera faptul cã omul
modern recupereazã într-un
mod propriu timpul îndepãrtat
al începuturilor, epoca
de beatitudine dinaintea
cãderii sale.
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Epistola a IV-a
Dragã cititoare,
dragã cititorule,
Cu trecerea timpului, viaþa
noastrã urcã din ce în ce spre
zenit, dar existã o vârstã când
vedem cã, de fapt, ea alunecã
vertiginos în jos
cãtre sfârºit.
Pendulãm între
optimism ºi
pesimism.
Trãim
cu
bucurii
ºi
tristeþi.
Incrementa atque decrementa
(creºtere ºi descreºtere), mãrire ºi
decãdere, extaz ºi agonie.
Este adevãrat cã viaþa,
come il fiume (ca ºi râul) este
curgere, însã, deopotrivã, la vida
es sueno (viaþa este vis). Un vis
scurt ºi frumos al nemuririi.
Petale de trandafir, la vie en
rose (viaþa în roz)

Dar memento mori (aduþi aminte cã vei muri), cum spunea
Poetul, cãci vis al morþii eterne
e viaþa lumii-ntregi. Cine este
Poetul? El este un kavi (poetînþelept). Citeºte-l ºi iubeºte-l, cã
el te învaþã sã rãmâi la toate

epistole
rece! Detaºarea, serenitatea ºi
înþelepciunea sunt acolo unde sau
atunci când reuºim sã facem
uniunea între ideal ºi real.
Fericirea ºi nefericirea sunt
douã feþe ale aceleiaºi monezi. Un
ochi râde, un ochi plânge. ªtii tu,
oare, unde îþi este inima? That
is the question! (Aceasta este
întrebarea!), cum ar zice William
Shakespeare. A exista ºi a nu

exista ºi iarãºi a exista, pentru cã
a fi înseamnã pentru totdeauna,
dincolo de valuri ºi vânturi, în
ciuda morþii.
Dragã cititoare, dragã
cititorule, nu alerga în viaþã dupã
fericire! Cu ea împreunã vine ºi
nefericirea. Nu te îmbãta cu
bucurii ºi nu te lãsa copleºit de
tristeþi! Cu toþii avem impresia cã,
dacã atingem fericirea, o putem
pãstra cu noi ºi putem alunga
definitiv nefericirea. A avea
fericirea în mâna noastrã ar
însemna cã suferinþa nu ne mai
afecteazã. Experienþa, însã, ne
spulberã iluziile. Nu vreau sã spun
sã nu te bucuri de viaþã. Din nou
mã întorc la Seneca, cel ce afirma:
trãieºte-þi fiecare clipã ca pe o
viaþã veritabilã, ca pe o întreagã
viaþã! Dar a trãi cu adevãrat nu
înseamnã a te distra, ci a participa
cu toatã fiinþa la miracolul vieþii.
Ar fi bine sã cãutãm sã adunãm
virtuþi, dupã cum ne sfãtuieºte
Sfântul Ioan Damaschinul în
Filocalia, ºi sã le împãrtãºim,
în loc sã alergãm cu limba scoasã
dupã plãceri trecãtoare. Existã
putere în Durere ºi existã ieºire
din Fericire.
În aceastã lume de dureri ºi
plãceri, puþinã satisfacþie, o micã
mulþumire, o bucurie mare, o
fericire
imensã,
o
beatitudine de
neimaginat, un
extaz
fãrã
margini, pe
toate le dorim,
iar suferinþa ne
lasã cicatrice.
În universul lung ºi lat, dragostea
este soarele, iubirea este luna. Ea
miºcã totul, dar ea face ca totul sã
rãmânã nemiºcat.
În a cincea epistolã, haide sã
vorbim despre iubire! Sãnãtate ºi
serenitate!
Cu sinceritate,
al dumneavoastrã,

Mircea ITU

Branding-Rebranding

Comunicarea de marcã
ªi pentru cã oamenii au
nevoie de poveºti, iatã câteva
istorii exemplare:

Ikea
S-a nãscut dintr-o micã
afacere cu chibrituri. Un bãiat
pe nume Ingvar Kamprad, sãtul
sã trudeascã la ferma Elmtaryd
de pe lângã sãtucul Aggunnaryd
(a se citi acronimul subliniat IKEA), a descoperit cã a
cumpãra lucruri ieftin ºi a le
vinde apoi la un preþ bun, dar
totuºi modest, era destinul sãu.
Curând, cu banii daþi de
tatãl lui pentru studii, ºi-a
deschis propria afacere 
comerþ cu creioane, portmonee,
rame de fotografii, dresuri de
nylon, absolut orice mãrunþis
ce putea prezenta interes pentru
localnici. Ingvar ºi-a dat seama
cã, urmãrindu-ºi spiritul
antreprenorial, putea crea o
viaþã mai bunã pentru absolut
toatã lumea. ªi aceasta a
devenit misiunea sa de suflet.
Începând din 1943,
compania IKEA s-a axat pe
producþia
de
mobilier
funcþional, la preþuri extrem de
ofertante. Abordarea do-ityourself-at-home - pachetele
ergonomice cu piese de
mobilier ce se asambleazã
acasã - a fost invenþia de geniu
ce a dinamitat competiþia,
propulsând afacerea în topul
preferinþelor tuturor celor care
nu-ºi pot permite prea multe.

Sony
In 1945, Masaru Ibuka se
hotãrãºte sã înfiinþeze o
companie care sã aducã un
suflu nou în Tokyo, capitala
devastatã de rãzboi. A început
prin a repara aparate radio.
Apoi a inventat maºina de gãtit
orez.
Compania a continuat sã
creascã, diversificându-ºi
permanent producþia de aparate
electronice. În 1958 iese la
luminã adevãratul Sony cuvânt derivat din latinescul
sonus (sunet) ºi din sintagma
sonny boy, prin care japonezii
desemnau o persoanã tânãrã,
plinã de viaþã. Visul lui Masaru
Ibuka era ca Sony sã devinã
compania celor tineri în spirit,
a cãror energie ºi pasiune se
canalizeazã spre creaþia fãrã
limite. ªi aºa a fost sã fie. În
timp, corporaþia Sony ºia
extins producþia pe alte câteva
segmente  jocuri, divertisment
(muzicã ºi film), servicii
financiare ºi a pãtruns
triumfãtoare pe alte pieþe decât
cea autohtonã (SUA). Sony se
identificã, potrivit pãrintelui
fondator, cu oferta de soluþii
ingenioase, nu de produse
aparþinând tehnologiei de vârf.
Experienþa Sony înseamnã ºi
astãzi creaþie vizionarã, a fi cu
un pas înaintea vremurilor.
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româneascã, dar începe sã
câºtige la capitolul afirmãrii pe
piaþa (internaþionalã).
Nike
Dacã ai un trup, atunci
eºti atlet. Just do it. Astfel a
tradus Bill Bowerman, unul
dintre pãrinþii Nike, potenþialul
uman cvasi-infinit. Un motto
devenit celebru în 1964, care
continuã sã anime ºi astãzi
personalul companiei.
Bill ºi Phil (Knight), doi
oregonezi, au pornit la drum
sub imboldul unei gândiri
inovatoare. Misiunea propusã,
respectatã pânã în ziua de astãzi
cu sfinþenie, a fost aceea de a
motiva atleþii sã-ºi depãºeascã
potenþialul. Un demers plin de
vizionarism ºi, dupã cum s-a
vãzut, încununat cu succes.
Compania Nike, fidelã
numelui împrumutat de la zeiþa
victoriei din mitologia
greceascã, ºi-a câºtigat faima
celui
mai
competitiv
producãtor de articole sport ºi,
timp de mai bine de patru
decenii de la înfiinþare, niciun
alt concurent nu a reuºit sã facã
saltul decisiv spre locul cel mai
înalt de pe podium.
Produsele premium inovatoare, comunicarea strategicã,
imaginea ireproºabilã (una
dintre cele mai costisitoare din
industria advertising-ului, în
care sunt antrenate figuri
legendare din lumea sportului)
reuºesc sã o menþinã în top.
Astãzi, compania opereazã
în 160 de þãri ºi numãrã peste
30.000 de angajaþi.

CEC-Bank
Fostul CEC. Cea mai
cunoscutã bancã a românilor,
întemeiatã de domnitorul
Alexandru Ioan Cuza acum
aproape 150 de ani.
Ne amintim cu nostalgie de
sloganul din anii cenuºii Azi
la CEC un leu depui, mâine el
va scoate pui.... Pentru cei mai
mulþi, CEC-ul chiar a fost
soluþia unor economii modeste
din puþinul salarial.
Acum, CEC-Bank ne apare
într-o nouã înfãþiºare, dar
dându-ne ghes cu amintiri, pe
muzica formaþiilor Phoenix sau
Celelalte cuvinte. Mulþi spun
cã, în esenþã, nu s-a schimbat
nimic. Ceea ce pentru mulþi este
ceva liniºtitor.

Bucureºti 550

Bucureºti 550

Bucureºti 550

Preocupãri urbanistice în secolul XX
(Urmare din pag. 1)
Dupã 1930, încep sã se
discute tot mai serios
problemele urbanistice ale
capitalei ºi se creeazã chiar o
asociaþie pentru urbanistica
Bucureºtilor.
În
urma
expunerilor þinute
sub
auspiciile acestei asociaþii de
cãtre arhitecþii Marcel Iancu,
Octav Doicescu ºi Horia
Creangã, editura ziarului
Tribuna edilitarã (1935-1936)
scoate broºura Cãtre o
arhitecturã a Bucureºtilor, care
reuneºte articolele studii:
Utopia Bucureºtilor de
Marcel Iancu, Spiritul
Arhitecturii Bucureºtilor de
Octav Doicescu, ºi Anarhia
stilurilor ºi arta viitorului de
Horia Creangã. Dar iatã ce se
putea citi în nota introductivã a
broºurii:
Domnii Marcel Iancu,
Doicescu ºi Creangã  arhitecþi
mai talentaþi decât o academie
ºi mai curajoºi în apararea artei
lor decât toate asociaþiile de
breaslã  au cãutat în
expunerile fãcute auditoriului,
sub auspiciile Asociaþiei
pentru
Urbanistica
Bucureºtilor sã accentueze
posibilitatea evoluþiei capitalei
noastre, cu condiþia unei
redeºteptãri oficiale ºi mai ales
civice.
Au urmat anii nefaºti
pentru capitala României: în
noiembrie 1940, cutremurul
care a distrus edificii
reprezentative, printre care ºi
blocul Carlton; între anii
1941-1944 privaþiunile de tot
felul ºi bombardamentele
aeriene teribile din aprilie
1944, când mai multe cartiere
din preajma Gãrii de Nord au
fost distruse, iar, dupã 1944,
odatã cu obligaþia plãtirii unor
despãgubiri uriaºe de rãzboi
cãtre URSS, intervenþia
brutalã în problemele de
arhitecurã ºi urbanism ale
consilierilor sovietici. O
realizare totuºi notabilã dupã
1948 a fost inaugurarea
primei linii de troleibuz, care
lega Piaþa Victoriei ºi
Hipodromul Bãneasa. Trebuie
arãtat cã prima linie de
autobuz exista în Bucureºti
din 1925, între Bariera
Cãlãraºi ºi Piaþa Sfântu
Gheorghe.
În anii care au urmat au
apãrut
câteva
repere
importante ale oraºului; în
1957 terminarea lucrãrilor la
Casa Scânteii (lucrãri începute
din 1952) ºi, în 1960, Sala
Palatului, cu Ansamblul Sãlii
Palatului.
La începutul anilor 70, un
francez, Claude Karnoouh,
venit sã studieze etnografia
româneascã,
descoperea
Bucureºtiul.
Dar iatã ce nota el despre
Bucureºti:
Oraºul nu e decât un
patchwork (cârpealã), în care
fiecare element pare aºezat
dupã fantezia comanditarului
lui, ca ºi cum fiecare ar fi dorit
sã punã pecetea unei genealogii
istorice, sociale ºi culturale
alese dupã voie. Nu existã nici
o urmã din oraºul vechi. De la
prima vedere îþi dai seama cã
totul începe la mijlocul
secolului al XIX-lea, odatã cu
Unirea
Principatelor.
Bucureºtiul nu ascunde nici o
amintire despre oraºul în care
s-ar fi strâns bogãþii ºi puteri,
ci numai vestigiile unui loc de
popas într-o biatã þarã creºtinã
ameninþatã. Cele câteva biserici

Farmec
Deºi zgârcit în comunicare,
producãtorul clujean de
cosmetice se bucurã în
continuare de notorietate (în
2005 nu fusese încã detronat de
pe locul I). Farmec a fost
primul producãtor de pe piaþã
pe segmentul cremelor, cu
Dintre istoriile româneºti, gama Doina - loþiunea
emolientã, des folositã pe
meritã a fi amintite:
vremuri de doamne la plajã, ca
variaþie la iaurtul din borcane
de sticlã - ºi pe locul al treilea
cu Gerovital.
Firma din Cluj a avut un
avantaj evident de pe urma
asocierii cu numele Anei Aslan,
care a decis în 1967 ca Farmec
sã producã marca Gerovital H3
 ce rãmâne ºi astãzi una din
cele mai cunoscute mãrci de
produse contra îmbãtrânirii,
Într-o perioadã în care
foarte popularã în SUA sau
Dacia
lumea
se aflã sub teroarea crizei
Povestea ei începe în 1966, Japonia.
economico-financiarã globale,
la Colibaºi.
organizarea unei dezbateri
Fapte. Ani. Cifre. Amintiri.
Pe vremea aceea, mãrcile
ample pe o temã de mare
însemnau de fapt produse ºi, Nostalgii. Crezuri. Misiuni.
actualitate cum este Educaþia
Toate se înlãnþuie în pentru religie ºi pentru cultura
cele mai multe, erau comandate
de sus. Legãtura românilor cu þesãtura mãrcilor.
diversitãþii. O paradigmã a
Unele poveºti sunt mai schimbãrilor pedagogice;
Dacia este emoþionalã, ca în
cazul majoritãþii brand-urilor consistente, mai spectaculoase. competenþe educative. Noi
româneºti cu tradiþie, adicã Altele, mai pline de emoþie. coordonate în formarea
supravieþuitoare. Primul ºi, Toate încep cu odatã ca profesorilor  reprezintã o
exceptând tentativele nereuºite niciodatã. ªi toate ar trebui sã adevãratã provocare. În spectrul
ale Olcit-ului de Craiova ºi se încheie nu neapãrat cu au acestei provocãri se înscrie
Lãstunului de Timiºoara, trãit fericiþi pânã la adânci seminarul de formare, care se
singurul autoturism fabricat în bãtrâneþe, ci cu întrebarea Ce desfãºoarã la Snagov, în
perioada 3-5 martie 2009, cu
România. Singurul, de altfel, pe înþelegem noi de-aici?
participare internaþionalã,
Morala
sau
concluzia
este
care ºi-l puteau permite românii
beneficiarii fiind 40 de profesori
de rând pânã în 1989. Unicul chiar esenþa mãrcii. Este
din învãþãmântul preuniversitar.
mesajul-cheie
rãspândit
ºi
model din parcãrile aerisite
ªi-au anunþat participarea la
în
întreaga
ale blocurilor. Autoturismul perpetuat
Seminarul de formare membri ai
comunicare
de
marcã.
vizionat în filmele româneºti de
Academiei Române, cercetãtori
dinainte... O poveste de suflet
de la Institutul de ªtiinþe ale
a românilor.
Dana PÃTRÃNOIU, Educaþiei, de la Institutul
Din 1999, Dacia este
studentã, anul III, I.D. Sfânta Tereza, inspectori de
preluatã de grupul Renault. Îºi
Facultatea de Jurnalism, specialitate
din
cadrul
pierde o parte din savoarea Comunicare ºi Relaþii Publice inspectoratelor ºcolare judeþene.

ortodoxe minuscule din secolul
al XVIII-lea stau mãrturie
despre acest ultim bastion ce nu
a renunþat niciodatã la credinþa
creºtinã anticã ºi solidã
ostentativã ºi rafinatã în ritualul

imprimat stilul lor. Niciodatã în
Europa, de la sfârºitul celui deal Doilea Rãzboi Mondial
încoace, nu a existat o capitalã
mai supusã satului decât
Bucureºtiul de astãzi.

MUZEUL SIMU
(din ciclul Clãdirile dispãrute ale Bucureºtilor)
ei, simplã ºi rusticã în teologia
popularã... Fie cã e vorba
despre rãmãºiþe de ruine, despre
vechile locuri de cult sau despre
anarhia stilisticã inuguratã a
României moderne, totul dã
impresia unei omnipotenþe a
tranzitoriului...
Nu e deloc uºor sã descrii
acest oraº încâlcit, dezordonat,
înfrânt de douã ori: mai întâi de
acþiunea
inexorabilã
a
modernitãþii, care s-a nãpustit
asupra lui ca un uragan, apoi de
voinþa misionarã ºi stângace a
unui socialism ce a cãutat mereu
sã ascundã, sã travesteascã,
chiar sã anihileze mãrturiile unui
trecut, care nu convenea deloc
dogmei lui schimbãtoare despre
istoria naþionalã...

Chiar dacã nu ne plac
asemenea opinii critice despre
oraºul pe care îl iubim, ele nu
trebuie sã ne lase indiferenþi, ci
trebuie sã ne punã serios pe
gânduri...
În toatã perioada regimului
comunist, Urbanismul a fost
considerat doar un act de voinþã
politicã, nu rodul unor cercetãri
având ca finalitate actul de
creaþie al unor specialiºti! De
aici ºi lipsa de perspectivã a
Urbanisticii Bucureºtiului
actual, care, în loc sã rezolve
problemele tramei stradale, cele
de punere în valoare a patrimoniului sãu istoric, de pãstrare a
scãrii ºi atmosferei oraºului, de
îmbunãtãþire a zestrei edilitare,
s-a mulþumit cu rezolvãri
punctuale ºi de azi pe mâine.

transport subteran. Proiectul lui
se intitula Metropolitanul din
Bucureºti, pentru o linie între
Gara de Nord ºi Piaþa Sf.
Gheorghe, ºi era întocmit dupã
o îndelungã documentare
asupra metroului din Berlin ºi
a celui din Londra, primul din
lume (1860-1863).
Au trebuit sã treacã însã mai
mult de 65 de ani de la
elaborarea acestui proiect pentru
ca, la 3 februarie 1975, sã
înceapã lucrãrile de excavaþie la
primul tunel de metrou.
În luna noiembrie 1979, a
fost dat în folosinþã primul
tronson de metrou, între
Uzinele Semãnãtoarea ºi
Timpuri Noi, pe o lungime de
8,63 km, cu 6 staþii.
Lungimea tronsoanelor de
metrou la sfârºitul anului 2007
era de aproximativ de 75 Km,
cu o capacitate maximã de
transport de 50000 de pasageri
pe orã ºi anual peste 250
milioane de pasageri.
Cutremurul din 4 martie
1977 a dat o grea loviturã
fondului construit mai vechi ºi
a deschis calea unor demolãri
masive în perioada 1981-1988,
pentru realizarea noului centru
administrativ, pe locul vizat ºi
de Carol al II-lea în perioada
interbelicã pentru viitorul
centru al oraºului. În perioada
amintitã s-au demolat mai mult
de 40.000 de case, suprafaþa
demolatã fiind egalã cu aceea a
Veneþiei. Multe monumente de
arhitecturã au fost demolate sau
ascunse în spatele unor
construcþii lipsite de gust ºi care
nu se încadrau în niciun fel în
spiritul oraºului; câteva biserici
vechi au fost translate pe alte
locuri, în contexte nepotrivite.
Dar ce fãceau puþinii
urbaniºti în aceastã perioadã?
Unii s-au retras în studii teoretice,
rupte complet de realitãþile
oraºului; alþii  oportuniºti  au
cãutat sã dea o bazã teoreticã
actului de voinþã politicã.

TEATRUL NAÞIONAL
(din ciclul Clãdirile dispãrute ale Bucureºtilor)
Sub mantia lui de beton,
oraºul contemporan ascunde
ceva rural, greu de exprimat,
care defineºte târguºorul prea
repede dezvoltat, jenat ºi
oarecum încurcat intr-o hainã
care nu i se potriveºte.
Valuri succesive de
emigranþi au lãsat oraºul farã
elitele lui, fãcând loc þãranilor
parveniþi, care l-au cucerit ºi i-au

Noi coordonate
în formarea profesorilor
 Seminar 

Manifestând o amplã
deschidere cãtre cunoaºterea
unor asemenea probleme
incitante, au rãspuns invitaþiei
de a participa cu contribuþii
consistente la o astfel de
dezbatere, care a încercat sã
rãspundã
la
întrebarea
fundamentalã dacã Se poate
vorbi despre culturã fãrã
religie?, reprezentanþi ai
Universitãþii Spiru Haret 
decanii ºi alte cadre didactice
de la Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice,
Facultatea de Limba ºi
Literatura Românã.
Caracterul interactiv al
Seminarului constã în faptul cã
fiecare conferinþã va fi urmatã
de intervenþii ºi exemple de
bunã practicã, ateliere de lucru,
întrebãri ºi comentarii ale
participanþilor, concluzii ale
moderatorilor, ceea ce va spori
cu mult valoarea acestuia,
lãrgind aria de interes ºi de
utilitate. (A.D.)

Dar, oricât de negative ar fi
aprecierile pentru perioada
respectivã, trebuie totuºi
consemnatã ºi o realizare
majorã: metroul bucureºtean.
Încã din anul 1907, prof. ing.
Dimitrie Leonida (1883-1965),
pe atunci student la ªcoala
Regalã Tehnicã Charlottenburg
din Berlin, avusese ideea
construirii unui mijloc de

Ne-au lipsit marii urbaniºti,
acei urbaniºti cu vederi de
perspectivã ºi simþ civic, care,
asemeni unor tribuni, sã fie în
stare sã înflãcãreze societatea
pentru idealuri mãreþe ºi sã
impunã proiectele bulevardelor
largi ale oraºului de mâine, sã
croiascã axele principale ale
viitorului, care sã permitã oraºului
o dezvoltare cât mai sãnãtoasã!

DE CE NU
NE-AM ÎNTOARCE ÎN LIVEZI?
A fost o
încântare mersul
prin expoziþia de
la
Muzeul
Naþional de Artã
rezervatã relaþiei
(de
rudenie)
dintre Napoleon
III ºi Principatele
Române. Abia de
s-a închis, dupã
luni de zile de
stat în calea
vizitatorilor (a
beneficiat chiar
de o explicabilã
prelungire de
program).
Doar
la
Luvru  în
apartamentele
care aratã ºi
acum ca atunci  am mai vãzut
aceste cadre aurite din care
împãratul  nepot de împãrat
omonim  ºi împãrãteasa au
acceptat sã fie încredinþaþi
memoriei colective pentru ieri,
azi ºi pentru totdeauna. Aº zice,
cu spaima de a vulgariza, cã un
prim rost, nedeclarat, al
expoziþiei putea fi chiar acesta:
sã ni-l aminteascã, în
înfãþiºarea-i adevãratã, pe
suveranul de pe Sena.
Convins sunt cã ºi-a dorit
aceastã manifestare ºi culturalã
ºi istoricã sã ne facã dovezi,
prin documente cuprinse în
galbene file de cronici bãtrâne,
cum cã despãrþiþi de ape, munþi,
pãduri ºi evenimente, cele douã
câtimi europene  Franþa ºi
Principatele Dunãrene (fiecare
în parte ºi luate la un loc)  se
privesc, cu palma streaºinã la
ochi, de multã vreme, cãutând
a se bãga în seamã.
ªtim, nu de la 48 am
început a ne crede ºi recunoaºte
de neamuri. De n-ar fi prea
plinã de parfumuri zicerea cu
Banul Mãrãcine /Iatã spada
mea în dar/Brav cavaler de
Ronsard), cu oarece sfialã am
putea desena pe acolo linia de
pornire. Mai ºtim, însã, la fel
de bine, cã, din primii patru
studenþi de la noi ajunºi, dupã
momentul Tudor Vladimirescu,
sã înveþe carte pe Sena, doi
(Bibescu ºi ªtirbey) au ajuns
domnitori.
Drept e, sub Napoleon III
s-au produs acumulãri,
cristalizãri, decontãri, vizibile
catalogãri. Cuza - iatã actorul
chemat de istorie sã colecteze
în fagurii trãirii noastre
naþionale, nectarul binefãcãtor
al Franþei. Expoziþia de la
Palatul Regal ne-a adus sub
priviri frazele paºoptiºtilor
care vedeau în Napoleon III
instanþa în stare sã le dea
dreptate. Acolo s-au ºi refugiat
unii dintre ei, dupã eºecul
încercãrilor de acasã. Ne-am
trezit, trecãtori prin faþa
vitrinelor cu exponate,
tresãrind ca niºte ºcolari,
rechemaþi sã parcurgã firul
evenimentelor de dinainte ºi
din timpul lui Cuza  Rãzboiul
Crimeii, Pacea de la Paris,
Convenþia de la Paris. De acum
parcã eram acolo, la Quai
dOrsey, unde prindeau contur
fundaþiile statului român
unitar. Într-o gravurã de epocã
a staþionat la Bucureºti, graþie
inspiraþiei organizatorilor, aºa
l-am putut vedea ºi noi cum
aratã, ministrul de externe al
împãratului Napoleon III, el
însuºi fiu de împãrat. Contele
Walevsky, fiul celor doi
îndrãgostiþi, Napoleon I ºi
Contesa Walevska, îl primea la
Paris pe cel dintâi ambasador
al Principatelor Unite în
Franþa, Vasile Alecsandri. Îi
prefaþa audienþa la suveran.
Arhitecþii expoziþiei au
cãutat, ºi spre cinstea lor au
reuºit, sã lase adevãrul istoric
la locul lui. Alexandru Ioan

Cuza nu este cel din cliºeele pe
care se sforþeazã sã ni le
strecoare în suflet cronicari de
modã nouã. Conform spuselor
lor, distanþa dintre Cuza ce-l
ºtiut de noi, graþie savanþilor ce
s-au strãduit sã ne decripteze
trecutul ºi Cuza cel înfãþiºat de
ei, în pagini ce încã miros a var
proaspãt, se dovedeºte de
neparcurs.
Cuza?
Un
bulevardier oarecare, un
nespãlat aruncat de noroc pe
cartea câºtigãtoare. Sã fim
serioºi. Meritele domnitorului
român îºi gãsise confirmarea
inclusiv
în
susþinerea
împãratului, a cãrui barbã ºi-a
însuºit-o ca design în semn de
respect. Expoziþia n-a uitat sã
spunã ºi restul: cãderea lui Cuza
s-a produs când sprijinul
imperatorului a încetat sã
existe.
La fel de corect a fost
creionatã
ºi
existenþa
principelui Carol în anii lui
Napoleon III, sobrã, concisã,
exactã. Graþie acestei evaluãri,
am putut vedea câte ceva din
interioarele de la Compiegny,
unde fusese cazat viitorul rege
al României, ca ºi secvenþe
despre prima participare
româneascã la expoziþia
Mondialã de la Paris (piese din
Tezaurul de la Pietroasa,
macheta bisericii de la Argeº,
datoratã lui Karl Storck, înainte
de masacrul datorat lui Comte
de Nouy).
Superba minigalerie de
artã, mai ales cu autori români,
a avut darul de-a stropi cu
trandafiri legãturile de familie
româno-franceze.
Chiar mi s-a pãrut cã
descifrez în filigranul delicat al
expoziþiei amintite porniri
nemãrturisite întru cântarea
ºoaptelor sângelui albastru.
Cum ar veni: ºi pe aici avem
rude.
ªi ce e rãu în asta?
Mã întreb dacã n-ar fi cazul
sã fim ceva mai îndrãzneþi în a
deschide ferestre largi cãtre
limpezimile
de
cristal
însemnate de români în cãrþi de
spiritualitate înaltã de pe alte
meridiane ºi paralele? Eugen
Ionescu va fi sãrbãtorit, la
centenar, în acest an. ªi de noi,
ºi de cãtre ei, francezii ºi, sunt
sigur, ºi de alþii.
Pe când expresii cãlãuzite
de intenþia developãrii sorgintei
carpato-dunãrene a felurite
explozii solare produse aiurea?
Sã zicem: Românul George
Constantinescu ºi sonicitatea
britanicã, Coandã ºi
aeronautica (francezã, bri/
tanicã), Palade ºi biologia
celularã
(americanã
ºi
mondialã), Oberth ºi rachetele
(germane ºi americane). ªi mai
gãsim.
De ce nu ne-am întoarce în
livezi? - vorba poetei. De ce
n-am sugera altora adevãrul:
ceva din sângele (lor) albastru
ni se datoreazã.

Neagu UDROIU

Reflecþii sãptãmânale

Asigurarea în caz de prietenie
Alexandru LUCINESCU

Se spune din vechime cã
prietenii la nevoie se cunosc.
Importanþa prieteniei se vede
ºi din faptul cã anticii
mãsurau virtutea unui om în
numãrul de prieteni pe care îi
avea.

Rostul prietenilor este
acela de a-þi oferi siguranþã;
ºtii cã nu eºti singur atunci
când primejdiile se adunã în
jurul tãu. Într-o economie de
piaþã s-ar spune cã prietenii
sunt asigurarea pentru

vremurile grele. Dacã
lucrurile îþi sunt furate, casa
distrusã sau dacã moartea îi
lasã pe cei dragi fãrã tine,
prietenii sunt alãturi de tine
sau de ai tãi. În lumea de acum
existã însã firmele de
asigurãri, iar oferta lor
urmeazã un minuþios catalog
al pericolelor: îþi poþi asigura
locuinþa în caz de dezastru ºi
bunurile în eventualitatea unei
spargeri. Existã chiar ºi
asigurãri de viaþã, a cãror
valoare, dupã contribuþie,
poate
oferi
o
viaþã
confortabilã beneficiarilor.
Aºa cum ne spune o
binecunoscutã
reclamã,
firmele de asigurãri preiau
riscul. Atunci la ce bun
prietenii, când o poliþã de
asigurare la nevoie se
cunoaºte? Mai are prietenia
un viitor sau este un produs
depãºit tehnologic devenit

dãunãtor? Într-un viitor nu
foarte îndepãrtat s-ar putea sã
aparã ºi asigurãri în caz de
prietenie.
Utilitatea prietenilor într-o
societate asiguratã este
asemãnãtoare
utilitãþii
reflecþiei personale într-o
lume în care alþii pot fi plãtiþi
sã gândeascã pentru tine. Cu
ceva timp în urmã, într-un
text intitulat Ce este
iluminarea?, Immanuel Kant
spunea Dacã am o carte care
îmi serveºte drept propria
mea înþelegere, un pastor în
loc de conºtiinþã, un doctor
care stabileºte ce mãnânc ºi
aºa mai departe, nu mai
trebuie sã mã obosesc, nu mai
trebuie sã gândesc dacã îmi
permit sã plãtesc.
De ce oare nu ne sunt
prieteni toþi angajaþii firmelor
de asigurãri?
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Întreprinderile industriale româneºti - între evoluþie ºi involuþie

Competiþie, performanþã, continuã adaptare
la cerinþe ºi situaþii noi

lector univ. dr. Daniela PÂRLEA-BUZATU
În România, este necesarã asigurarea unor condiþii
favorabile participãrii tot mai mari a salariaþilor la procesele
care au loc în întreprinderi ºi a unei înþelegeri cât mai exacte
a rolului activitãþilor proprii ale fiecãrui salariat, necesitatea
creãrii unui cadru psiho-social adecvat ºi realizãrii unui sistem
informaþional bine conturat. Numai în aceste condiþii vom
putea vorbi, ºi în cazul întreprinderilor româneºti, de eficienþã,
calitate, productivitate ºi, de ce nu, competitivitate.
Poziþia muncii în sistemul
activitãþilor umane oscileazã
între cea de simplu mijloc de
supravieþuire ºi cea de scop ºi
forþã de dezvoltare a individului
ºi societãþii.
De-a lungul timpului, în
conþinutul muncii s-au produs
unele schimbãri importante: a
crescut complexitatea acesteia
(s-a trecut de la muncitorul
mono-valent, cu specializare
îngustã,
la
muncitorul
polivalent, cu o calificare
complexã, cu un orizont mai
larg tehnico-ºtiinþific), s-a
schimbat raportul dintre
consumul de energie fizicã ºi
cel de energie intelectualã în
favoarea celui din urmã, a
crescut eficienþa muncii
(munca are rol activ în
producþie, în organizarea ºi
utilizarea factorilor de
producþie). Aceste trãsãturi sunt
specifice þãrilor cu o economie
de piaþã dezvoltatã, modernã.
În România, încã din
perioada comunismului ºi apoi
ºi dupã Revoluþia din
decembrie 1989, atitudinea faþã
de muncã s-a deteriorat, sau cel
puþin nu s-a îmbunãtãþit (nici
mãcar dupã privatizarea,
parþialã sau totalã, a

întreprinderilor). 55% dintre
salariaþi apreciazã cã grija faþã
de calitatea produselor a avut o
traiectorie constantã, la fel ca
ºi interesul salariaþilor privind
bunul mers al întreprinderii în
care lucreazã  48% ºi atitudinea
lor faþã de muncã  50%.
Interesul scãzut pentru
muncã a fost determinat de
sistemul socialist de proprietate
(monopolul proprietãþii de stat,
conducerea centralizatã a
activitãþii
economice),
de caracterul
nestimulativ
al sistemului
de repartiþie
 d u p ã
muncã (ºi nu
d u p ã
rezultatele
obþinute,
situaþie care ar stimula
participarea la muncã), de
discrepanþa dintre cerinþele
(cantitative, calitative ºi de
structurã) ale consumului ºi
producþia realizatã în România,
de acumularea unor mari
carenþe în domeniul educativ,
îndeosebi a educaþiei pentru
lucrul bine fãcut.

remarcat ºi faþã de unele
aspecte importante ale
întreprinderii, aspecte care au
constituit o listã cuprinzând
nouã probleme. În ordinea
prioritãþilor, salariaþii au
înclinat cãtre grija pentru
obþinerea de câºtiguri bãneºti
cât mai ridicate  25,4%,
urmatã de preocuparea pentru
condiþiile de muncã  15,9%,
adaptarea la schimbãri
tehnologice  11%, exigenþe
sporite în muncã  8,6% ºi
calitatea produselor  6%.
Trãim
într-o
societate
democraticã, în care accentul
trebuie sã se punã pe competiþie
ºi performanþã, pe o continuã
adaptare la cerinþe ºi situaþii
noi. Din pãcate, cei mai mulþi
oameni sunt înclinaþi spre
inerþie ºi imobilitate ºi privesc
cu teamã situaþiile ce ar impune
adaptãri ºi cãutãri de soluþii noi.
Întrebarea clasicã: Dacã aþi

Multe din aceste probleme
au efect ºi în prezent în
economia româneascã, fiind
insuficient promovat, spre
exemplu, criteriul repartiþiei
dupã rezultate, criteriu ce ar
avea efecte favorabile pentru
toþi participanþii la activitatea
economicã, fie ei proprietari,
manageri sau salariaþi.
Lunga
perioadã
de
tranziþie, pe care a traversat-o
ºi pe care încã o mai traverseazã
þara noastrã, perioadã în care s-a
conturat opþiunea pentru o
economie de piaþã, a dezvoltat
comportamente atipice ºi
contradictorii ale oamenilor.
Alãturi de elementele specifice
modelului de om economic ºi
social, se manifestã ºi elemente
specifice modelului de om ce se
autoactualizeazã ºi autoperfecþioneazã; este o îmbinare
între ceea ce oamenii ar dori sã
facã ºi ceea ce sunt constrânºi
sã facã, printr-o
c o n d u c e r e
autoritarã, strictã,
prin natura condiþiilor, a mediului
în care ei muncesc.
Astfel, ei sunt
dispuºi sã efectueze ore suplimentare, dar plãtite
(89,2% din numãrul celor chestionaþi), în timp ce ore
suplimentare neplãtite doar
32,4%; sã renunþe la câteva zile
din concediul de odihnã sunt
dispuºi 47,7% dintre intervievaþi; în schimb, sã lucreze în
anumite perioade sâmbãta ºi/
sau duminica  72% ºi sã se
recalifice  71 %. Aceleaºi
atitudini contradictorii s-au

SOCIOLOGIA TRANZIÞIEI
avea posibilitatea sã alegeþi,
pentru ce aþi opta: pentru un loc
de muncã sigur, dar mai prost
plãtit sau un loc de muncã mai
puþin sigur, dar cu un salariu
mare este elocventã în acest
sens, cei mai mulþi dintre cei
chestionaþi (73,8%) alegând
prima variantã.

Programe de Cooperare Transfrontalierã

are un buget total pentru
perioada 2007-2013 de
aproximativ 275,2 milioane de
euro (din care: 224,5 milioane
de euro  Fondul European de
Dezvoltare Regionalã ºi 50,7
milioane de euro co-finanþare
naþionalã).
Aria eligibilã a programului
cuprinde patru judeþe din
România (Timiº, Arad, Bihor,
Satu Mare) ºi patru judeþe din
Ungaria (Csongrád, Békés,
Hajdú-Bihar,
SzabolczhSzatmár-Bereg).
Beneficiari eligibili sunt
autoritãþile locale ºi judeþene,
organizaþiile de management
ale centrelor logistice ºi de
afaceri, instituþii de învãþãmânt
superior, instituþii de cercetare,
ºcoli generale ºi licee, ºcoli
profesionale, camere de comerþ
ºi industrie, organizaþii nonprofit de sprijinire a afacerilor,
organizaþii non-profit de
sprijinire a turismului, ONGuri, asociaþii microregionale,
agenþii de dezvoltare regionalã,
agenþii de dezvoltare judeþeanã,
organizaþiile de administrare a
euroregiunilor, oficii/agenþii
pentru ocuparea forþei de
muncã, instituþii de sãnãtate
publicã, servicii de pompieri,
echipe de intervenþie rapidã,
Proiectele de cooperare servicii pentru situaþii de
România-Bulgaria în aceastã urgenþã, poliþia, muzee,
formulã
se
adreseazã
autoritãþilor publice locale,
centrale
ºi
regionale,
universitãþilor, institutelor de
cercetare non-profit, ONGurilor, camerelor de comerþ ºi
asociaþii ale IMM-urilor.
Acestea pot fi în domenii
precum: transport terestru ºi
fluvial, tehnologia informaþiei
ºi comunicaþii, mediu, turism,
mediu de afaceri, cercetare,
dezvoltare ºi inovaþie, resurse
umane.
În cadrul programului au
fost lansate douã apeluri de
proiecte. Începând cu al doilea
apel, proiectele se pot depune
continuu, iar evaluarea are loc
trimestrial, pânã la epuizarea
bugetului alocat acestui apel,
dar nu mai târziu de 30 aprilie
2010.

Spaþiul european oferã o ºansã în plus pentru dobândirea
unor fonduri comunitare prin Programele de Cooperare
Teritorialã Europeanã cunoscute sub denumirea de
Programe Transfrontaliere, dezvoltate în parteneriat de
organizaþii româneºti ºi entitãþi aflate de-o parte ºi de alta a
frontierei.
Pentru a fi eligibili, potenþialii beneficiari trebuie sã
reprezinte autoritãþi publice locale ºi regionale, organizaþii
non-guvernamentale, asociaþii, universitãþi, instituþii de
cercetare, organizaþii culturale educaþionale de instruire.
Iatã cum se configureazã câteva din cele ºase programe
de cooperare ale cãror proiecte au un evident caracter
transfrontalier.

România-Bulgaria

Programul Operaþional de
Cooperare Transfrontalierã
România-Bulgaria a fost
aprobat de Comisia Europeanã
la finele anului 2007 ºi lansat
oficial la începutul anului 2008.
Programul beneficiazã de un
buget total de 262 milioane de
euro pentru cei ºapte ani de
programare,
din
care
contribuþia UE prin Fondul
European de Dezvoltare
Regionalã (FEDR) este de
aproximativ 218 milioane de
euro, iar contribuþia naþionalã a
celor douã state partenere este
de circa 44 milioane de euro.
Aria eligibilã a Programului de
Cooperare Transfrontalierã
România-Bulgaria acoperã
ºapte judeþe din România
(Mehedinþi,
Dolj,
Olt,
Teleorman, Giurgiu, Cãlãraºi, România-Ungaria
Constanþa) ºi nouã districte din
Bulgaria (Vidin, Vratsa,
Lansat oficial în luna martie
Montana, Pleven, Veliko 2008, Programul Operaþional
Târnovo, Ruse, Silistra, de
Cooperare
TransDobrich ºi Razgrad).
frontalierã Ungaria-România

Poveºti de succes (5)
Am ajuns la cea de-a cincea
abilitate pe care trebuie sã o ai
ca sã fii un leader adevãrat ºi
anume: sã fii cel mai pesimist
optimist. Sigur cã urmãtoarea
întrebare este: cum aº putea eu
sã fiu astfel?
Ei bine, este destul de
simplu. În primul rând, pentru
a demara o afacere, trebuie sã
ai o dozã mare de exuberanþã,
de optimism. Iar ca sã înþelegeþi
mai bine atitudinea pe care
trebuie sã o aveþi, am sã vã
relatez o scurtã istorioarã.
Astfel, un bãrbat din Statele
Unite era tatãl a doi bãieþi
gemeni. Unul dintre ei era
exagerat de optimist, celãlalt
era extrem de pesimist. Omul
s-a gândit cã dacã cel optimist
ar fi un pic mai pesimist, iar cel
pesimist ceva mai optimist,

biblioteci, teatre, centre
comunitare,
oficii
ale
patrimoniului
cultural,
Gruparea Europeanã de
Cooperare Teritorialã.
Acest program poate
finanþa proiecte în domenii
precum: infrastructura de
transport ºi de comunicare,
protecþia mediului, dezvoltarea
economicã
ºi
socialã,
cooperarea în furnizarea de
servicii medicale ºi reacþii
comune în situaþii de urgenþã.
Primul apel de proiecte s-a
lansat în data de 15 octombrie
2008, termenul limitã de
depunere a acestora fiind 30
ianuarie 2009.

România-Serbia
Aprobat de Comisia
Europeanã în luna martie a
acestui an, Programul
Operaþional de Cooperare
Transfrontalierã RomâniaSerbia este finanþat de Uniunea
Europeanã prin Instrumentul de
Asistenþã pentru Preaderare
(IPA)  Componenta Cooperare
Transfrontalierã ºi cofinanþat de
statele partenere  are un buget
de aproximativ 23 de milioane
euro pentru perioada 2007-2009.
Aria de cooperare a
programului cuprinde trei
judeþe din România (Timiº,

Ideea care se desprinde este
aceea cã schimbarea (care este
sinonimã cu tranziþia întârziatã)
în domeniul muncii în þara
noastrã presupune sã se lucreze
mai mult ºi mai eficient.
Oamenii vor trebui sã înþeleagã
cât mai repede cã progresul
societãþii presupune eforturi
mari, adaptare continuã la
exigenþe sporite, la condiþii noi,
ºi o mai mare mobilitate ºi
deschidere la problemele
societãþii ºi ale întreprinderilor
noastre.
Raportul
dintre
management ºi eficienþã în
întreprinderile industriale
româneºti  ca un simbol al
dezvoltãrii contemporane  va
trebui regândit ºi redefinit.
Managementul, prin acþiunile
sale, influenþeazã modul în
care se lucreazã într-o
întreprindere. De aceea se
impune adecvarea stilului la
specificul fiecãrei întreprinderi
(tehnice, economice, de
personal) ºi la situaþiile care
apar în cursul evoluþiei
acesteia.
Stilul de management va
trebui sã cunoascã o evoluþie,
sã se adapteze condiþiilor de
mediu, necesitãþilor firmelor,
dar ºi particularitãþilor
oamenilor.
Vor
trebui
combinate elemente specifice
diferitelor modele ºi create
modele noi, creative ºi
eficiente.
Deplasarea atenþiei asupra
resurselor umane, asupra
motivaþiilor, aspiraþiilor ºi
aºteptãrile acestora va conduce
la
creºterea
calitãþii
profesionale, la o atitudine mai
bunã ºi raþionalã a oamenilor
faþã de muncã.

Caraº-Severin ºi Mehedinþi) ºi
cinci districte din Serbia
(Severno-Banatshi, SrednjeBanatski, Juzno-Banatski,
Braniéevski, Borski).
Programul
vizeazã
autoritãþile publice locale ºi
regionale,
agenþii
de
dezvoltare, mediu ºi turism,
camerele de comerþ, ONG-uri,
instituþii de învãþãmânt ºi
culturale ºi va finanþa proiecte
privind dezvoltarea economicã
ºi socialã, protecþia mediului ºi
pregãtirea pentru situaþii de
urgenþã, precum ºi acþiuni ale
comunitãþilor locale pentru
dezvoltarea societãþii civile,
furnizarea de servicii cãtre
comunitãþile din zona de
graniþã,
schimburi
educaþionale, culturale ºi
sportive,
precum
ºi
intensificarea integrãrii sociale
ºi culturale a regiunilor de
graniþã.
Atractivitatea acestor
programe de cooperare
transfrontalierã,
accesul
generos al celor interesaþi sã
realizeze parteneriate finanþate
de Uniunea Europeanã prin
Fondul European de Dezvoltare
Regionalã pe o amplã
problematicã economicosocialã, cultural-educativã ºi
ºtiinþificã, atât de actualã oferã
ºanse reale de soluþionare a
obiectivelor preconizate în
proiectele concepute.(M.A.D.)

Sã fii cel mai pesimist optimist

balanþa s-ar echilibra. Zis ºi
fãcut. În curând, urma ziua de
naºtere a gemenilor, aºa cã tatãl
lor a avut grijã sã le cumpere
din timp cadouri, dar fãrã sã le
înmâneze personal, ci prin
curier. Cel mai optimist dintre
bãieþi a primit o grãmadã de
bãlegar chiar în mijlocul
camerei. Cel pesimist a primit
cadou o bicicletã viu coloratã.
Vrând sã le vadã reacþia, tatãl
discutã cu fiecare în parte. Cel
pesimist era extrem de
nemulþumit, pentru cã se
gândea cã bãieþii îl vor vedea
cu bicicleta cea nouã ºi îl vor
bate, iar, în plus, el se va lovi
grav pentru cã nu va ºti sã
mânuiascã jucãria cea nouã. În
schimb, când ajunge în camera
fiului cel optimist, acesta sãpa
de zor în mormanul de bãlegar.

Când l-a întrebat de ce este atât
de vesel, fiul a rãspuns fãrã sã
stea pe gânduri: sap cu
exuberanþã cã în tot bãlegarul
ãsta voi gãsi poate un ponei.
Aºadar, aceasta este
atitudinea cu care trebuie sã
porneºti un business 
exuberanþã. Pe de altã parte,
trebuie sã fii suficient de
pesimist, încât sã îþi faci mãcar
un plan pentru evenimente
neprevãzute, pentru situaþii de
crizã. Practic, mereu trebuie sã
gândeºti dar dacã nu se va
întâmpla cum doresc eu? Ce
alte soluþii am? Ce ieºire de
urgenþã am din problema X ?.
Deci nu trebuie sã fii pesimist.
Dar ideal este sã fii optimist cu
anumite reþineri, cât sã rãmâi cu
picioarele pe pãmânt, capabil
oricând sã iei decizii de crizã.

ªi cum nimic nu se
însuºeºte mai bine decât prin
exemplu concret, în rândurile
ce urmeazã vã propun sã aflaþi
ºi povestea lui John Colson,
directorul Quanta Services,
firmã
specializatã
în
dezvoltarea infrastructurii, o
persoanã marcantã din top
management, un leader
respectat, care cândva a fost
eliminat din lista leaderilor de
platinã.
Condiþiile actuale reprezintã un mediu proprice pentru
o astfel de afacere, având în
vedere noul proiect de miliarde
de dolari în dezvoltarea
infrastructurii, lansat de
preºedintele ales al SUA. Dacã
lucrurile merg conform
planului, Colson se va bucura
de o reputaþie de neegalat anul

viitor. Astfel, Quanta se va
bucura de un an prosper,
reconstituind momentul de
creºtere spectaculoasã a
infrastructurii
în
telecomunicaþii de acum 10 ani,
titreazã forbes.com. ªi,
probabil, John Colson va
reajunge pe lista liderilor de
platinã
Aºadar, când Dumnezeu
vrea sã creeze ceva frumos
începe cu ceva dificil, iar când
vrea sã creeze ceva extraordinar
începe cu ceva imposibil.
Cu alte cuvinte, nimic nu
este imposibil când la mijloc
existã dorinþa, ambiþia de a
construi ceva frumos ºi durabil.
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Poate vã intereseazã

Spaþiul de vecinãtate a Uniunii Europene
ºi Organizaþiei Naþiunilor Unite
Acþiune ºi interacþiune

Drd. Gheorghe MOISESCU
Organizaþia Naþiunilor
Unite (ONU) ºi Uniunea
Europeanã (U.E.), chiar dacã în
principiu au scopuri ºi obiective
diferite, manifestã ºi numeroase
compatibilitãþi. În spaþiile de
manifestare specificã ale celor
douã superorganizaþii, ele se
aflã în permanentã acþiune ºi
interacþiune.

Spaþiile de manifestare
a intereselor U.E.
În opinia specialiºtilor,
spaþiile de manifestare ºi interes
ale U.E. corespund cu cele
vizate prin Politica Europeanã
de Vecinãtate (PEV). În
realitate, interesele pot sã
capete intensitate ºi consistenþã,
din punct de vedere economic,

politic ºi al securitãþii, în toate
colþurile lumii. Cea mai mare
piaþã de consum, U.E. este,
totodatã, un spaþiu care
concentreazã state ce ocupã
locuri fruntaºe în realizarea
Produsului Intern Brut (PIB).
Conform unui studiu recent al
Centre for Economics and
Business Research (CEBR), o
companie britanicã de analizã
macroeconomicã ºi consultanþã, Germania ocupã locul
patru, Franþa locul cinci, fiind
urmate de Italia, Marea Britanie
ºi Spania.
Politica Europeanã de
Vecinãtate cuprinde, în
principal, trei arii geografice,
dar este tot mai solicitatã de alte
organizaþii, cum ar fi ONU ºi
NATO, sã-ºi extindã zonele de
interes, pentru a contribui la un
efort comun de stopare a
ameninþãrilor actuale în
domeniul securitar, al crizei
alimentare ºi, mai nou, al crizei
economico-financiare.
Cele trei arii geografice
sunt Regiunea Mediteraneeanã,
Europa de Est ºi Caucazul de
Sud. (Pop A., º.a, Institutul
European din România, Studii
de impact III, Internet).
Regiunea Mediteraneeanã
cuprinde grupul de þãri care
participã la Parteneriatul
Euro-Mediteraneean.
Activitatea de cooperare în
aceastã zonã se desfãºoarã în
special la nivel economic prin
programe multilaterale ºi
bilaterale. Peste aceste
manifestãri economice, se
suprapun ºi cele la nivel
securitar ºi umanitar specifice
NATO ºi ONU, care abordeazã
zona ca fiind extrem de activã,
având conflicte armate în
desfãºurare în Liban ºi Fâºia
Gaza.
Zona Europei de Est cuprinde state desprinse din fostul
bloc sovietic ºi aflate acum sub
influenþã rusã, cum ar fi
Moldova, Ucraina, Belarus.
Aici a fost inclusã ºi Rusia, dar
pe baza unui Parteneriat
Strategic ce nu a mai putut fi
înnoit din 2007. Zona este
extrem de importantã pentru
politica UE, în special datoritã
resurselor energetice, ºantajul
folosit de Rusia în gestionarea
lor ºi amplificat de Ucraina, ca
pe o veritabilã armã pentru
influenþarea intereselor regionale,
ridicã unele probleme.
Caucazul de Sud cuprinde
Georgia, Armenia ºi Azerbaidjan,
fiind o zonã unde interesele
economice ºi de securitate ale
UE, se întâlnesc cu cele
geopolitice ºi de securitate ale
NATO ºi umanitare ale ONU.
Politica Europeanã de
Vecinãtate acþioneazã în trei
direcþii majore: cea politicã ºi
identitar-culturalã, economicã
ºi de securitate. Aceste direcþii

PRO DOMO

Neîncrederea îmbracã
forme de multe ori hidoase. Ea
este
contraproductivã,
inhibitoare. Urâþeºte oamenii
ºi relaþiile dintre ei.
Neîncredere în ce? În orice. În
chiar faþa evidenþei. Vezi cã-i
soare, e cald afarã ºi
cârcoteºti: dar când o ploua ºi
o fi frig?! Eºti sãnãtos, îþi
merge bine, ai satisfacþii
profesionale ºi familiale, dar
te încrunþi ºi-þi umbreºti
bucuria: da de ce îmi merge
bine, care este motivul? Orice
om normal, spectator, îºi dã
seama cã-þi merge bine pentru
cã munceºti, pentru cã eºti în
putere. Numai tu eºti
neîncrezãtor, numai tu îþi
Cristiana TUDOR, tulburi binele.
Nu sunt puþine cazurile
masterand, Facultatea de
Jurnalism, Comunicare ºi când, privind la o figurã
Relaþii Publice umanã cu plãcere, îi întâlneºti

nu pot limita interesele
europene în spaþiile sus
menþionate, ci le extind din
Extremul Orient, cu Japonia ºi
aria economiilor emergente ale
Chinei, Indiei, Indoneziei ºi
pânã în America de Nord, cu
organizaþia zonei de liber
schimb (NAFTA) sau America
de Sud cu Brazilia ºi Argentina
în plinã afirmare pe plan
mondial.
Uniunea Europeanã se
manifestã tot mai ferm ca un
veritabil stat federal, chiar dacã
blocarea adoptãrii unei
constituþii de cãtre Irlanda a
frânat avântul decidenþilor
comunitari.

De la înfiinþarea sa la 24
octombrie 1945, prin asocierea
unui numãr de 51 de þãri,
principala
misiune
a
organizaþiei a fost sã menþinã
pacea
prin
cooperare
internaþionalã ºi securitate
colectivã. Spre deosebire de
Uniunea Europeanã, care
acþioneazã ca un guvern,
emiþând legi obligatoriu de
respectat de cãtre þãrile
membre, ONU funcþioneazã pe
baza Cartei Naþiunilor Unite, cu
regim de tratat internaþional, ce
stipuleazã principii de bazã ale
relaþiilor internaþionale.
Carta ONU a fost semnatã
la San Francisco, la 26 iunie
1945, în urma Conferinþei
Naþiunilor Unite ºi a intrat în
vigoare la 24 octombrie 1945.
În articolul 1 sunt precizate
patru scopuri ce stau la baza
fiinþãrii organizaþiei:

Aceste obiective înscriu în
centru omul ºi mediul ºi sunt,
printre altele, urmãtoarele:
 reducerea sãrãciei severe;
 accesul universal la ciclul
primar de învãþãmânt;
 promovarea egalitãþii
între sexe ºi afirmarea femeilor;
 reducerea mortalitãþii la
copii, îmbunãtãþirea sãnãtãþii
materne;
 combaterea HIV/SIDA ºi
a tuberculozei;
 asigurarea durabilitãþii
mediului ºi crearea unui
parteneriat global pentru
dezvoltare. Fiecare dintre
aceste obiective constituie o
provocare pentru viitorul
omenirii ºi sunt monitorizate
prin programe specifice care
urmãresc realizarea lor.
Iniþial creatã ca o
organizaþie menitã sã înlãture
ameninþãrile la adresa pãcii,
dupã cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial, ONU are numeroase
agenþii implicate într-o activitate
vastã, în îmbunãtãþirea
condiþiilor de viaþã la nivel
mondial.
Prin activitatea sa, ONU
poate argumenta cã a schimbat
imaginea globalã a omenirii.
Pentru promovarea dezvoltãrii,
anual se cheltuiesc peste
10 miliarde de dolari în vederea
îmbunãtãþirii standardelor
economice, administrative ºi de
sãnãtate. Promoveazã pacea ºi
securitatea, democraþia ºi
drepturile omului. În prezent,
ONU coordoneazã 16 misiuni

1. menþinerea pãcii ºi
securitãþii internaþionale;
2. dezvoltarea unor relaþii
prieteneºti între naþiuni;
3. realizarea cooperãrii
internaþionale în rezolvarea
problemelor internaþionale cu
caracter economic, social,
cultural sau umanitar;
4. transformarea într-un
centru în care sã se armonizeze
eforturile naþiunilor cãtre
atingerea acestor scopuri
comune.
Pentru îndeplinirea acestor
scopuri, ONU desfãºoarã o
multitudine de activitãþi ºi
programe, în baza acordului
unanim al statelor membre.
Declaraþia Mileniului,
adoptatã în septembrie 2000 de
191 de þãri, constituie unicul
document global în domeniul
dezvoltãrii, semnat la cel mai
înalt nivel, de cãtre majoritatea
statelor lumii.
Componenta de bazã a
Declaraþiei Mileniului o
constituie Obiectivele de
Dezvoltare ale Mileniului
(ODM). Pentru atingerea
acestor obiective, fiecare þarã a
identificat þinte specifice
contextului naþional, care sunt
permanent
urmãrite
ºi
monitorizate în corelaþie la
nivel naþional, regional ºi
global. Obiectivele pot fi
revizuite periodic, în funcþie de
evoluþiile factorilor generatori
sau determinanþi.

de menþinere a pãcii în cele mai
diferite pãrþi ale globului. În
spaþiul vecinãtãþii apropiate a
UE putem aminti misiunile de
pe spaþiile fost iugoslav ºi fost
sovietic.
Ajutorul umanitar, pentru
victimele conflictelor sau
pentru refugiaþi, este o
activitate deosebit de dificilã ºi
complexã, datoritã dimensiunii
costurilor ºi efectelor asupra
vieþii oamenilor. Prin Inaltul
Comisariat pentru Refugiaþi,
din 1951 ºi pânã în prezent,
ONU a acordat ajutor la peste
52 de milioane de refugiaþi.
Acum se aflã sub asistenþã cu
hranã, apã ºi mijloace esenþiale
de
subzistenþã
peste
19 milioane de refugiaþi, în
mare majoritate bãtrâni, femei
ºi
copii.
Existenþa
ameninþãrilor teroriste, cu
implicaþii asupra individului ºi
a statului, genereazã o migraþie
forþatã populaþiei, care uneori
se transformã într-o dramã
existenþialã [Moisescu G.,
Fenomenul migraþionist în
economiile deschise, Tribuna
Economicã nr. 24/2008, p. 8688, pag. 87]. Una dintre cele
mai dificile misiuni de acest
gen în spaþiul de vecinãtate al
UE este UNRWA, care asistã
peste patru milioane de refugiaþi
palestinieni în þãri arabe.
Continentul
african
beneficiazã de o atenþie aparte
ºi de programe speciale care

Modalitãþi de
manifestare ºi acþiune a
Organizaþiei Naþiunilor
Unite

promoveazã dezvoltarea ºi
eradicarea sãrãciei severe.
Peste 33% din fondurile de
dezvoltare ale ONU se
îndreaptã spre aceastã regiune.
Perioada cuprinsã între 1981 ºi
1990 intitulatã Primul deceniu
O.N.U. al apei a înlesnit,
pentru prima datã, accesul la o
sursã de apã sigurã a peste un
miliard de persoane. Programul
pe acest domeniu continuã pânã
în 2015, când numãrul
persoanelor care nu au acces la
sursã de apã sigurã, se sperã a
fi înjumãtãþit.
O.N.U. s-a dezvoltat de-a
lungul timpului. Activitatea sa
a devenit tot mai diversificatã
ºi dinamicã, astfel încât, în
prezent, face parte din viaþa
naþiunilor, iar pentru unele
dintre acestea reprezintã
singura soluþie de existenþã.
Organizaþia a intervenit în 24 de
ore dupã trecerea tsunami-ului
din Oceanul Indian, pe 26
decembrie 2005. În primele
ºase luni de la intervenþie s-au
acordat ajutoare la peste 1,7
milioane
de
persoane,
adãposturi la peste 1,1 milioane
ºi apã potabilã la peste un
milion.
Activitatea O.N.U. la nivel
global vizeazã ºi programe de
protecþie a mediului, de luptã
împotriva terorismului, de luptã
împotriva
criminalitãþii
internaþionale ºi combatere a
traficului cu droguri.

Acþiunea comunã a
celor douã organizaþii
Prezent ºi viitor. Cele douã
organizaþii au în prezent
obiective comune ºi vor avea ºi
în viitor. În schimb, U.E. are ca
obiectiv principal asigurarea
bunãstãrii propriilor cetãþeni ºi
apoi transferul de bunãstare în
vecinãtatea apropiatã. O.N.U.
are în vedere bunãstarea omului
la nivel global. U.E., din punct
de vedere al securitãþii este
preocupatã de controlul ºi
eradicarea conflictelor din
vecinãtatea sa, ca premisã a
asigurãrii propriei securitãþi.
O.N.U. trateazã aceastã
problemã la nivel global. În
timp, O.N.U. a încurajat U.E.
sã preia controlul zonei de
vecinãtate în totalitate, atât sub
aspect economico-social, cât ºi
securitar. Eºecul misiunii U.E.
de pe spaþiul fost iugoslav a
demonstrat imposibilitatea
comunitãþii europene de a-ºi
îndeplini un astfel de rol, fiind
preocupatã, în primul rând, de
soluþionarea reformei interne
instituþionale, ca urmare a
procesului
complex
al
extinderii.
În concluzie, rãzboiul
iugoslav este indiciul unor
probleme moderne ºi europene
nerezolvate ºi oferã o expresie
dramaticã ºi ultimativã,
influenþând viitorul Europei ºi
guvernarea ei, încã o datã pusã
în faþa dramei pãcii ºi a
rãzboiului (Bianchini S.,
Problema iugoslavã, Editura Bic
All, Bucureºti, 2003. pag. 187).
Odatã cu rezolvarea
problemelor interne legate de
constituþie ºi dezvoltarea
sistemului propriu de apãrare al
U.E., O.N.U. sperã sã poatã
ceda soluþionarea conflictelor
din zona de vecinãtate ºi sperã
într-o contribuþie financiarã mai
mare din partea statelor unite
europene, pentru a interveni cu
mai multã eficienþã în lupta
împotriva crizei alimentare care
a devenit o provocare
umanitarã la nivel global. Acest
lucru pare tot mai dificil de
realizat în urmãtorii doi, trei
ani, în principal datoritã crizei
economico-financiare, creditelor
imobiliare care afecteazã din plin
statele membre ale U.E.
Cel puþin în viitorul
apropiat colaborarea între
O.N.U. ºi U.E. se va manifesta
între O.N.U. ºi statele
componente ale U.E. ºi va viza,
în primul rând, domeniul
economic, umanitar ºi de
protecþie a mediului.

NEÎNCREDEREA
privirea neîncrezãtoare ºi îþi
piere cheful. Bãnuitor,
suspicios,
obsedat
de
posibilitatea unui necaz,
obsedat de iminenþa drobului
de sare ce stã sã cadã. Ce
importanþã are cã nu existã
niciun drob de sare? Dar dacã
ar exista!?
Pe acest tãrâm alunecos,
pe aceste nisipuri miºcãtoare,
evolueazã proprietatea privatã
din România. Cã: de unde
bani?, de unde idei?, de ce
ãsta?, de unde ne dã?, de ce
ne dã?, de ce nu ne dã?, de ce
ãla are mai mult?, de ce ãla are
mai puþin?, ãsta n-o fi escroc?,
dar dacã-i escroc?, pãsta nu-l
cerceteazã?, dar de ce nu-l
cerceteazã?, dar ce relaþii
mafiote o fi având? ºi
întrebãrile, la fel de inutile ºi
contraceptive, pot continua pe

multe pagini de ziar. În acest
timp, proprietarul adevãrat îºi
vede de treabã, abordeazã cu
optimism orice obstacol ºi-l
trece, acumuleazã, prosperã,
priveºte cu seninãtate în ochii
oricui. Neîncrezãtorul se
contorsioneazã,
îºi
schimonoseºte mintea ºi
sufletul ºi se cantoneazã în
neîncrederea lui ca într-o
redutã pe care nimeni nu are
interesul sã o cucereascã. ªi-n
timp ce bolnavul de
neîncredere
crede
cã
introspecteazã pentru a gãsi
izvoarele mãcar unei încrederi
suspicioase, vecinul îºi vede
de drum, îºi vede de capra lui.
Neîncrezãtorul este cel
mai bãtut de soartã. El nici nu
aspirã mãcar la sã moarã
capra vecinului sau, mai
modern, sã moarã vecinul sã-i

iau capra, el îºi trãieºte
dramele imaginare, scenariile
paroxistice ca ºi cum ar trãi,
ca ºi cum ar face ceva.
De unde ºi convingerea cã
numai încrederea neînºelatã
este productivã, este creatoare
de valori. Orice fel de valori.
ªi poate, sã mai ne gândim
dacã nu-i aºa, bogãþia de a-þi
putea privi semenii în ochi
fãrã suspiciune, cu încredere
ºi optimism, este mai solidã,
mai adevãratã decât orice
valoare materialã, valoare
materialã care, evident, nu
poate fi ignoratã. Sigur cã nu
se poate fãrã reciprocitate!
Dar dacã, cu toþii vom scãpa
de neîncredere ºi urâtul ºi rãul
vor fugi de noi. Sã încercãm!
Mioara VERGUIORDACHE
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Programele Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
TVRM Educaþional
LUNI  2 martie 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: Aviaþia de-a lungul
timpului (ep. V)
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Constantin
Dumitrache la dispoziþia dvs.
14:58 Promo
15:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
15:30 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. 69)
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  3 martie 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 Teatrul în fotoliul de acasã.
Emisiune de Viorel Popescu
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 Ani de liceu. Emisiune de Mugur Popovici
20:00 Jurnale în stil Caragiale.
Emisiune de Viorel Popescu
20:30 Actualitatea ST. Emisiune de Cristian Român
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. 70)

TVRM Cultural
LUNI  2 martie 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  3 martie 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.
Dorin Sarafoleanu la dispoziþia dvs (r)
05:00 Arta de a trãi (r)

MIERCURI  4 martie 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 În cãutarea folk-ului pierdut.
Emisiune de Maria Gheorghiu
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: Aviaþia de-a lungul
timpului (ep. VI)
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. 71)
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  5 martie 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: Aviaþia de-a lungul
timpului (ep. VII)
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 Calendar cultural  luna martie.
Emisiune de Ion Dodu Bãlan
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  4 martie 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  5 martie 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. 72)
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  6 martie 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: Aviaþia de-a lungul
timpului (ep. VIII)
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  7 martie 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 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
18:30 Arta de a trãi.
Emisiune de Mihaela Coveºanu
19:30 Am venit cu drag la voi.
Emisiune de Georgel Nucã
21:30 Lumea pe dos. Emisiune de divertisment
cultural politic. Realizator Viorel Popescu
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  6 martie 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  7 martie 2009
06:00 Promo
06:30 Cafe concert

Opinia
naþionalã

22:30 Film artistic românesc: Zâmbet de soare
(1988) Regia Elisabeta Bostan. Elevii din
clasa a XII-a a unui liceu îºi petrec ultimele
ore de ºcoalã într-o cãlãtorie muzicalã
imaginarã. Protagoniºtii sunt Petricã ºi o
colegã de a sa, devenitã prinþesã. În aceastã
cãlãtorie fantezistã Petricã este însoþit de
ºase prieteni, membri ai formaþiei muzicale
Zâmbet de soare, iar prinþesa e însoþitã de
ºase surori, la care se adaugã profesorii
deveniþi Împãratul, Împãrãteasa ºi Dãdaca.
În rolurile principale: Mircea Diaconu,
Carmen Galin, Bianca Brad
00:00 Adevãratele stele (r)
01:30 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
02:30 Academica  ªtiinþã (r)
03:30 Am venit cu drag la voi (r)
05:30 Clubul diplomaþilor (r)
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06:00 Promo USH
06:10 Cinepanorama (r)
06:30 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 Teatrul în fotoliul de acasã.
Emisiune de Viorel Popescu
16:00 În cãutarea folk-ului pierdut.
Emisiune de Maria Gheorghiu
17:00 Din instituþiile statului.
Emisiune de George Nicolau
17:30 Dor de-acasã. Emisiune de divertisment.
Realizator Puiu Stoicescu
19:30 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 
Cãderea dinastiei Qin (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 ªase State ºi a inaugurat dinastia Qin,
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
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06:00 Cu lãutarii dupã mine (r)
07:00 ªtiinþã ºi spiritualitate
08:00 Stele de mâine
08:25 Poeþi ºi poeme
08:30 Ecumenica
08:30 Recital muzical
09:00 Ecumenica
10:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte
10:30 Un actor ºi rolurile sale
11:00 Cafe concert
11:30 Românul, cetãþean european (r)
12:00 Ghici cine vine la Silvia
13:00 Virtuþi ºi vicii
13:30 Adevãratele stele
15:00 Societatea Naþionalã Spiru Haret
15:30 Sisteme de valori în crizã
17:00 În cãutarea folkului pierdut
18:00 Teleenciclopedia valorilor
19:00 Am venit cu drag la voi
21:00 Film artistic strãin
22:28 Poeþi ºi poeme
22:30 Capcana timpului
23:00 Cafe concert
23:30 Promo

RADIO ROMÂNIA DE MÂINE  STUDENT FM
LUNI  VINERI

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

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

SÂMBÃTÃ  DUMINICÃ

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

LA HANUL MORÃRIÞEI
Atunci când am propus colaboratori pentru noul post TVRM CULTURAL, am avut în
vedere, cu prioritate, oameni apropiaþi spiritului haretist. De aceea, o bunã parte dintre
realizatorii de emisiuni sunt profesori, masteranzi sau absolvenþi ai facultãþilor Universitãþii
Spiru Haret.
PAULINA IRIMIA este nu numai o cunoscutã interpretã de muzicã popularã. Ea este, în
acelaºi timp, masterandã a Facultãþii de Muzicã a Universitãþii Spiru Haret. Experienþa artisticã
pe care o are, dorinþa de a-ºi împlini ºi altfel activitãþile au recomandat-o ca realizator de
emisiuni de folclor. Dar PAULINA IRIMIA nu s-a mãrginit doar la atât. ªi-a asumat ºi rolul de
gazdã a emisiunii într-un spaþiu adecvat pe care îl pregãteºte cu grijã pentru fiecare ediþie.
Rãspund cu plãcere invitaþiilor ei foarte mulþi ºi cunoscuþi artiºti populari. Prezenþa lor în
platoul emisiunii aduce bunã dispoziþie ºi noutate. Structura emisiunii este gânditã în aºa fel încât
sã poatã fi prezentate informaþii ºi datini din zonele reprezentate de cãtre invitaþi, sã se asculte
muzica locului, sã se discute despre diferite întâmplãri legate de oameni ºi de locurile amintite.
Filmãrile se fac folosindu-se unul dintre cele mai moderne care de reportaj din þarã, cel
al TVRM. Echipa tehnicã ºi cea artisticã colaboreazã foarte bine astfel încât filmãrile se
deruleazã compact, fluent, fãrã probleme. Intervenþiile de montaj postfilmare sunt minore
pentru cã modul in care este gânditã ºi realizatã emisiunea este profesionist.
Telespectatorilor nu le rãmâne decât sã se aºeze bine în faþa televizorului pentru cã, timp
de o orã, acolo le va fi locul. LA HANUL MORÃRIÞEI este o emisiune deosebitã, în care
gazda, dar ºi fiecare invitat fac tot ce depinde de ei pentru ca dumneavoastrã sã vã simþiþi
bine. De aceea vã invitãm la vizionare în fiecare joi, orele 17 (cu reluare sâmbãtã, ora 11), pe
TVRM CULTURAL. Aveþi întâlnire LA HANUL MORÃRIÞEI !

Gavrilã INOAN, director Programe TVRM CULTURAL.
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Flori pentru « cea mai frumoasã jumãtate a lumii »
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Tradiþii

... Odatã Soarele coborî
într-un sat, la horã, luând chipul
unui fecior. Un zmeu l-a pândit
ºi l-a rãpit dintre oameni,

închizându-l într-o temniþã.
Lumea se întristase. Pãsãrile nu
mai cântau, izvoarele nu mai
curgeau, iar copiii nu mai

râdeau. Nimeni nu îndrãznea
sã-l înfrunte pe zmeu. Dar într-o
zi, un tânãr voinic s-a hotãrât
sã plece sã salveze Soarele.
Mulþi dintre pãmânteni l-au
condus ºi i-au dat din puterile
lor ca sã-l ajute sã-l biruie pe
zmeu ºi sã elibereze Soarele.
Drumul lui a durat trei
anotimpuri: vara, toamna ºi
iarna. A gãsit castelul zmeului
ºi au început lupta. S-au
înfruntat zile întregi pânã când
zmeul a fost doborât. Slãbit de
puteri ºi rãnit, tânãrul eliberã
Soarele. Acesta se ridicã pe cer
înveselind ºi bucurând lumea.
A reînviat natura, oamenii s-au
bucurat, dar viteazul n-a ajuns
sã vadã primãvara. Sângele
cald din rãni i s-a scurs în
zãpadã. Pe când acesta se
topea, rãsãreau flori albe,
ghioceii, vestitorii primãverii.
Pânã ºi ultima picãturã de
sânge se scurse în zãpada
imaculatã. Muri. De atunci,
tinerii împletesc doi ciucuraºi:
unul alb ºi unul roºu. Ei le oferã
fetelor pe care le iubesc sau
celor
apropiaþi.
Roºul
înseamnã dragoste pentru tot ce
este frumos, amintind de
culoarea sângelui voinicului.
Albul simbolizeazã sãnãtatea ºi
puritatea ghiocelului, prima
floare a primãverii.

...La început, atunci când va fi fost acest început, mãrþiºorul nu era mãrþiºor
ºi poate cã nici nu se chema, dar fetele ºi nevestele, care þineau la nevinovãþia
obrazului încã înainte de acest început, au bãgat de seamã cã vântul de
primãvarã le pãteazã pielea ºi nu era niciun leac. Cãrturãresele de pe vremuri,
dupã care au venit cãrturarii, fãcând farmece ºi fãcând ºi de dragoste, au
învãþat fetele cu pistrui sã-ºi încingã grumazul cu un fir de mãtase rãsucit.
Firul a fost atât de bun încât toate cucoanele din mahala ºi centru ieºeau în
martie cu firul la gât. ...Vântul uºure de martie, care împestriþa pleoapele,
nasul ºi bãrbia, se numea mãrþiºor, ºi ca sã fie luat rãul în pripã, ºnurul de
mãtase era pus la zinþii de mart. Dacã mai spunem cã firul era ºi roºu,
înþelegem cã el ferea ºi de vânt, dar ºi de deochi. Un giuvaergiu, ca sã-ºi
vândã firele vindecãtoare mai iute, avu ideea sã atârne de ele câte o mãrturie,
care a intrat în preþ. Pe când se plãtea firul, bijuteria era gratuitã. Regula s-a
stricat când bijuteria începu sã fie vândutã, devenind gratuit firul de mãtase.
Tudor Arghezi

POVESTEA
MÃRÞIªORULUI
Mãrþiºorul (martu la
romani) este un obicei specific
românesc moºtenit de la daci ºi
romani, inexistent la alte
popoare. În multe sãpãturi
arheologice din România s-au
gãsit mãrþiºoare cu o vechime
mai mare de 8000 de ani. Sub
forma unor mici pietre de râu
vopsite în alb ºi roºu, ele erau
înºirate pe aþã ºi se purtau la gât.
Culoarea roºie, datã de foc,
sânge ºi soare, era atribuitã
vieþii, deci femeii. În schimb,
culoarea albã, conferitã de
limpezimea apelor, de albul
norilor
era
specificã
înþelepciunii bãrbatului. De
altfel, ºnurul mãrþiºorului
exprima împletirea inseparabilã
a celor douã principii, ca o
permanentã miºcare a materiei.
El semnificã schimbul de forþe
vitale care dau naºtere viului,
necurmatul ciclu al naturii.
Culorile alb ºi roºu au rãmas

pânã în zilele noastre ca simbol
al sexelor, ele fiind regãsite ºi
la bradul de nuntã sau
înmormântare.
Numele popular al lunii
martie  mãrþiºor este de
origine latinã (martius). La
1 martie, dupã vechiul calendar
roman, este prima zi din an ºi
se
celebra
sãrbãtoarea
Matronalia. În aceastã zi se
desfãºurau serbãrile lui Marte,
zeul forþelor naturii, al
primãverii ºi agriculturii. Fetele
ºi femeile primeau diferite
cadouri.
Pentru strãmoºii noºtri,
anul nou de la 1 martie însemna
reînvierea naturii. Mãrþiºorul,
simbol al primãverii, se
confecþiona din fire de cânepã
sau lânã (mai târziu din
bumbac), albe ºi roºii, care se
leagã în forma de 8. De acest
ºnur se atârnau monede din aur
sau argint, dar ºi fire de iarbã,
muguri sau flori. În zonele
româneºti strãvechi, mamele
prindeau copiilor mãrþiºorul la
gât, la mânã sau la picior,
obiceiul pãstrându-se ºi astãzi
în unele sate. Mãrþiºorul se
poartã toatã luna martie.
Îmbinarea culorilor alb ºi
roºu e tradiþionalã, purtându-se
la nunþi, când
se nasc copiii,
la hainele de
înmormântare
ale bãtrânilor
(în Oltenia),
cele
douã
c u l o r i
simbolizând continuitatea
vieþii dupã moarte. Cu alb ºi
roºu se împodobesc primele oi
care intrã în stânã ºi primul plug
ieºit la arat.
Intre 1 ºi 9 martie, în
Zilele babelor, primãvara se
luptã cu iarna, alungând-o. În
cele nouã zile, baba Dochia
apare torcând pe lângã oi,
îmbrãcatã în nouã cojoace,
scuturând în fiecare zi câte
unul.

La înmânarea mãrþiºorului Scopul punerii sau legãrii
de 1 martie, ritual arhaic la mãrþiºorului este de a avea
aromâni, copiii vin din locurile noroc în decursul anului, sã fie
sãnãtoºi ºi curaþi ca argintul
odatã cu venirea primãverii, ºi
peste varã sã nu-i apuce ºi
scuture frigurile. Punerea
mãrþiºorului se face de regulã
în zorii zilei, pânã nu rãsare
soarele.
Cu apa din neaua de
1 martie se spalã fetele tot anul
pentru a fi frumoase ºi
drãgãstoase.
În ziua de 1 martie se leagã
la fiecare pom roditor fir roºu,
ca sã facã poame multe.
Dacã de 1 martie vremea e
însorite de pe munte pânã în frumoasã, atunci vom avea o
pragul casei cu brazdele de primãvarã luminoasã.
iarbã ºi cu primele flori de corn.
Fiecare membru al familiei
trece de trei ori pragul peste Mãrþiºorul, astãzi
brazdã, mama iese cu colaci, iar
În zilele noastre, mãrþiºorul
florile se trec din gurã în gurã,
este
un simbol al primãverii
pentru ca oamenii sã devinã tari
precum lemnul de corn. Floarea care va sã vinã, iar realizarea
de corn se poartã legatã lui a devenit o adevãratã operã
împreunã cu cele douã fire, alb de artã. Oamenii oferã cu multã
ºi roºu, pânã la sfârºitul
sãrbãtorilor.
În ultima zi a lunii martie,
înainte de rãsãritul soarelui, are
loc
ritualul
scoaterii
mãrþiºorului ºi predãrii lui cãtre
naturã. În localitãþile de
câmpie, mãrþiºorul se pune pe
un pom înflorit sau în crengile
viºinilor, cireºilor, prunilor etc.
În satele de la munte ºi deal,
mãrþiºorul se pune pe cornul
sau mãceºul înflorit. Cu
monedele de la mãrþiºoare, plãcere, de 1 martie, mãrþiºoare
fetele cumpãrã caº, pentru ca celor pe care îi iubesc, ca
toatã vara sã le fie faþa simbol al admiraþiei lor, ca
bucuroasã ºi albã. Exista respect ºi stimã specialã pentru
credinþa ca mãrþiºorul este doamne ºi domniºoare.
ridicat de rândunele ºi purtat
spre soare, binecuvântând astfel
norocul celui care l-a pus în Cum se dãruiesc?
pom.

Ce a fost la început
mãrþiºorul?

La originile mãrþiºorului a
stat o monedã de aur sau de
argint la care se ataºa o sfoarã
fãcutã din douã fire rãsucite,

una roºie ºi alta albã (sau alb ºi
negru), ce semnificau victoria
vieþii asupra morþii, a sãnãtãþii
împotriva bolii ºi care era
purtatã în general de persoanele
sensibile (copii ºi fete tinere).
Exista credinþa, conform cãreia,
aceastã amuletã aducea noroc
ºi fericire.
Legenda mãrþiºorului
spune cã: umblând cu oile prin
pãdure ºi torcând lâna din furcã,
Baba Dochia a gãsit o para, i-a
fãcut o bortã ºi a legat-o cu
un fir de aþã; asta se întâmpla
într-o zi de 1 martie ºi de atunci
s-a extins obiceiul.

Cum se poartã
mãrþiºoarele?

În general, acest simbol este
oferit copiilor, tinerelor fete ºi
femeilor pentru a le proteja
gingãºia ºi sensibilitatea.
Mãrþiºoarele se oferã de
cãtre bãrbaþi tinerelor fete sau
doamnelor, dar pot fi oferite ºi
de cãtre fete prietenelor,
mamelor, bunicelor. În
Moldova se practicã obiceiul ca
fetele sã dãruiascã, la rândul lor,
mãrþiºoare bãrbaþilor.
Este frumos ca fiecare
mãrþiºor sã reprezinte persoana
cãreia îi este dãruit... sau urarea

care vrea sã fie fãcutã. Un coºar
transmite bunãstare, trifoiul,
noroc sau ghiocelul, gingãºia.
La începuturile sale
mãrþiºoarele erau purtate la gât
sau la mânã, ºi erau atârnate de
o cordea roºie sau de un gãitan
compus din douã fire rãsucite
Obiceiuri de
de mãtase albã ºi roºie, sau
mãrþiºor
dintr-un fir de arnici roºu sau
Existã datina ca pãrinþii sã unul din bumbac alb.
În zilele noastre, mãrþiºorul
lege la 1 martie copiilor sãi câte
o monedã la gât sau la mânã. se poartã o perioadã de timp

De Mãrþiºor  redescoperind universul arghezian

Ziua mamei se sãrbãtorea
încã de pe vremea zeilor din
Olimp, când exista un festival
dedicat mamei tuturor zeilor ºi
zeiþelor pe nume Rhea, în
Grecia Anticã. În 1910, la
Copenhaga, apare pentru prima
datã ideea zilei femeii, când se
sãrbãtorea miºcarea femeilor
pentru egalitate în drepturi ºi
egalitate de ºanse. 7 ani mai
târziu, se naºte ºi ziua de
8 Martie, cu prilejul grevei
muncitoarelor din Sankt
Petersburg.
Ziua femeii a fost
recunoscutã ca sãrbãtoare
internaþionalã în 1977,
devenind o tradiþie în
majoritatea þãrilor din Europa

ºi în SUA, fiecare sãrbãtorind-o
aºa cum o simte. Ziua de
8 Martie este, pe plan internaþional, Ziua Femeilor Militante,
a celor datoritã cãrora noi,
femeile, avem drept de vot,
dreptul la proprietate, dreptul la

educaþie, la divorþ, la asistenþã
medicalã, la contracepþie. Dreptul
de a alege ºi de a spune Nu! Una
dintre aceste þãri este Anglia, unde,
pe 8 Martie, au loc marºuri ºi
întruniri în memoria acestor
Femei.

De ce existã o Zi a Mamei?
Ziua MAMEI îºi are
originea în festivalul dedicat
mamei zeilor, pe nume Rhea, în
Grecia Anticã. Aceasta era soþia
lui Cronos ( zeul timpului) ºi
mama tuturor zeilor ºi zeiþelor
din Olimp.
În perioada anilor 1600, în
Anglia, se celebra Sâmbãta
mamelor, în sãptãmâna a patra
a postului Paºtelui pentru a
sãrbãtori mamele. În acea
perioadã, majoritatea erau
oameni sãraci, ce lucrau ca
servitori pentru cei bogaþi, iar,
cu ocazia Zilei mamei, ei o
celebrau în casa stãpânului lor,
iar mamele aveau permisiunea
de a o petrece alãturi de
persoanele dragi.
Odatã
cu
apariþia
creºtinismului,
Mama
Bisericã a înlocuit treptat
Mama Zeiþã, majoritatea
ceremoniilor ce cinsteau pe
Cybele au devenit ceremonii
pentru cinstirea Mariei, mama
lui Iisus Hristos. Mamele
reprezentau puterea spiritualã
ce ne-a dat naºtere ºi ne
protejeazã. Cu timpul, cele
douã sãrbãtori s-au amestecat ºi

au devenit una singurã, numitã
Ziua Mamei.
Julia Ward Howe a propus
în anul 1872, pentru prima oarã
în Statele Unite ale Americii,
sãrbãtoarea dedicatã mamei, o
zi dedicatã, totodatã ºi pãcii.
Mai târziu, în anul 1907, s-a
început o campanie, condusã de
Ana Jarvis, pentru stabilirea
Zilei Naþionale a Mamei.
Aceasta a reuºit sã convingã
Biserica din Virginia sã
sãrbãtoreascã Ziua Mamei în
luna mai, moment în care se
comemorau doi ani de la
moartea mamei sale. Julia era
foarte ataºatã de mama sa, iar
dupã moartea acesteia,
împreunã cu sora sa au încercat
sã stabileascã o zi specialã
numai pentru mame. Ziua
Mamei era dedicatã nu numai
mãmicilor, ci ºi copiilor, pentru
a învãþa sã aprecieze dragostea
pentru pãrinþi, deoarece unii
deseori îºi neglijeazã mama.
Julia era convinsã cã o zi
dedicatã mamei va duce la
creºterea respectului faþã de
pãrinþi ºi va uni foarte mult
familiile.

În urma campaniei conduse
de Julia, prima Zi a Mamei a
fost stabilitã pe 10 mai 1908.
Florile specifice acestei zile
speciale au devenit garoafele,
florile favorite ale fostei
doamne Jarvis, mama Juliei.
Acum,
garoafele
roºii
reprezintã simbolul unei mame
încã în viaþã, în timp ce o
garoafã albã comemoreazã
pierderea ei.
În anul 1910, a avut loc
prima proclamaþie a Zilei
Mamei, cititã de guvernatorul
statului Virginia. Apoi, aceastã
zi a fost sãrbãtoritã ºi de
Oklahoma, în acelaºi an, iar din
acel moment, Ziua Mamei a
fost celebratã în toate statele.
În anul 1914, Ziua Mamei a
fost proclamatã ca fiind zi de
sãrbãtoare naþionalã în a doua
duminicã din luna mai. În ziua
de azi, multe þãri sãrbãtoresc Ziua
Mamei în perioade diferite, doar
Danemarca, Finlanda, Italia,
Australia ºi Belgia aniverseazã
Ziua Mamei în aceeaºi zi cu cea
a Statelor Unite.
În România, Ziua Mamei se
sãrbãtoreºte la 8 martie.

Am asociat dintotdeauna venirea primãverii cu delicatul simbol al
acestui anotimp, gingaºul mãrþiºor, cu tradiþionalul ºnuruleþ împletit
din douã fire  alb-roºu, talismanul care te apãrã de rele, ºi care
exprimã într-un fel unic sentimentele celui care oferã.
Dar poate nu întotdeauna ne-am gândit cu consideraþie ºi, de ce nu, cu nostalgie la MÃRÞIªOR,
valoroasã moºtenire lãsatã de marele prozator ºi poet Tudor Arghezi, acolo unde, împreunã cu
familia sa, a trãit timp de 30 de ani, donatã de acesta statului cu intenþia de a deveni muzeu, ceea
ce s-a ºi întâmplat, însã, numai dupã ºapte ani de aºteptare. Astfel, din 1974, Mãrþiºorul a devenit
Casa Memorialã Tudor Arghezi, obiectiv cultural-naþional, coordonat ºi administrat de Muzeul
Naþional al Literaturii Române.
Copleºit de spiritul arghezian, Mãrþiºorul respirã prin tot ceea ce reprezintã patria literaturii
mele, cum îl denumea poetul: De acolo au ieºit Cuvintele potrivite ºi toate scrierile adunate
acum într-o mulþime de volume gândite la o masã dintr-o camerã micã pe care mi-o rezervasem
pentru reverie... Pentru mine Mãrþiºorul e un lucru de neuitat. Cred cã acolo mi s-a plãmãdit
cerneala ºi mi-a înviat oarecum condeiul, spune Tudor Arghezi.
Construit cu mâinile familiei, Mãrþiºorul, încãrcat de cãrþile ºi tablourile lui Tudor Arghezi,
se aflã într-un cartier bucureºtean, pe strada care-i poartã numele, la sugestia poetului, deci
Mãrþiºor, care a observat cum locuitorii legau de ramurile copacilor, primãvara, de 1 Martie
ºnururi alb-roºii, înconjurat de o livadã de cireºi, o alee cu liliac, cu mormântul lui Tudor Arghezi
ºi cel al soþiei sale, Paraschiva, cuºca lui Zdreanþã, cãþelul devenit o legendã atât de îndrãgitã.
Veþi avea ºansa sã redescoperiþi universul arghezian, sã admiraþi obiecte vechi ºi sacre, sã le
admiraþi cu evlavia pe care o meritã Mãrþiºorul. (A.D.)

Nu am ...

Tudor Arghezi

Nu am nici pietre, nici metale
Pentru suavele tale
Diafane frumuseþi,
Adunate din sute de firimituri de vieþi,
Din floare, din rouã, din pasãre,
Ca niºte mãrgele de mei, de porumb ºi de mazãre
Cu acul ºi firul.
Gândul meu ca trandafirul
Sa întristat.
Am uitat
Sã culeg ºi sã opresc
O strachinã din argintul ceresc.
Mi-l aºternuse luna pe masa cu scule
ªi puteam sã fac giuvaere destule ...
Trezeºte-te, haide, din somn ºi din puf,
Gâdilatãn ochi de un zuluf
În care bat soarele.
Fiindcã vreau sã þi-le citesc mãrþiºoarele

bine determinatã ºi nu mai este convingerea cã toate dorinþele
Astãzi, mãrþiºorul se poartã
purtat la gât, ci la încheietura se vor împlini.
12 zile ºi apoi se agaþã într-un
mâinii sau prins în piept, cu
pom tânãr. Dacã pomului îi va
Cum renunþãm la merge bine atunci cu siguranþã
ºi cel ce a legat aþa de mãrþiºor
mãrþiºoare?
acolo va avea parte de un an
În trecut, în Moldova ºi bun, cu sãnãtate ºi succese.
Alþii aºteaptã sosirea
Bucovina copiii ºi fetele purtau
o monedã de aur sau de argint berzelor ºi aruncã ºnurul dupã
legatã la gât timp de 12 zile, ele, zicând: Na-þi negretele/ ºi
dupã care o prindeau în pãr dã-mi albetele!
Scoaterea mãrþiºorului,
ºi-o þineau, astfel, pânã la
înflorirea primul pom sau pânã conform ritualurilor, are un
la sosirea berzelor. Altele scop bine întemeiat: sã
agãþau mãrþiºorul pe un marcheze astfel tranziþia cãtre
noul anotimp, care începe.
trandafir.

Ziua Internaþionalã
a Femeilor
În diferitele sale forme,
Ziua Internaþionalã a Femeilor
existã de mai mult de 90 de ani.
* Ideea înfiinþãrii unei zile
internaþionale a femeilor a
apãrut la începutul secolului XX,
în mijlocul industrializãrii
rapide a lumii ºi a expansiunii
economice, procese care au
condus la proteste legate de
condiþiile de muncã.
* Femei din fabricile textile
ºi de confecþii au organizat un
astfel de protest în 8 martie
1857, în New York City.
Muncitoarele au protestat
împotriva a ceea ce ele
considerau ca fiind condiþii
proaste de lucru ºi salarii mici.
Protestatarele au fost atacate ºi
dispersate de poliþie. Aceste
femei ºi-au înfiinþat, în aceeaºi
lunã, dar doi ani mai târziu,
primul sindicat muncitoresc.
* Pe 8 martie 1908,
Societatea Femeilor Social
Democrate din New York a
sponsorizat o întrunire a
maselor pe tema drepturilor
femeilor.
* În 1910, la Conferinþa
Femeilor Socialiste din
Copenhaga, a fost aprobatã o zi
internaþionalã pentru a celebra
pacea ºi câºtigarea dreptului la
vot de cãtre femei.
* Inspiratã de o comemorare
în America a femeilor care
muncesc, socialista germanã
Klara Zetkin a organizat Ziua
Internaþionalã a Femeilor (ZIF),
în 1911. Pe 19 martie, socialiste
din Germania, Austria,
Danemarca ºi alte þãri europene
au organizat greve ºi marºuri.
Feminista ºi revoluþionara rusã
Aleksandra Kollontai, care a
ajutat
la
organizarea
evenimentului, l-a descris ca pe

o mare de femei clocotind ºi
vibrând la unison.
* Pe mãsurã ce nou
nãscutul eveniment anual lua
amploare, el a preluat cauza
pãcii, precum ºi pe cea a
drepturilor femeilor. In 1915,
Zetkin a organizat o
demostraþie în Bern, Elveþia,
pentru a grãbi încheierea
Primului Rãzboi Mondial. Au
participat femei aflate de
ambele baricade ale rãzboiului.
* Pânã în 1917, ZIF era
sãrbãtoritã în zile diferite, în
întreaga lume.
* Apoi, în 1917, 8 martie a
fost identificatã ca Zi
Internaþionalã a Femeilor,
deoarece, în acea zi, în Rusia,
mii de femei ºi-au pãrãsit casele
ºi fabricile ca sã protesteze
împotriva raþiilor de hranã
extrem de mici, preþurilor foarte
ridicate, rãzboiului mondial ºi
creºterii continue a suferinþelor
prin care trebuiau sã treacã
(aceasta a fost greva pentru
pâine ºi pace care, în
combinaþie cu alte proteste,
care au izbucnit între 8-12
martie, a dus la Revoluþia din
Februarie, ce l-a forþat pe þarul
Nicolae al II-lea sã abdice.)
* Printre alte evenimente
istorice, 8 martie comemoreazã
incendiul de la Fabrica Triangle
Shirtwaist (New York, 1911),
unde peste 140 de femei ºi-au
pierdut viaþa.
* În 1921, 8 Martie a fost
în mod oficial ºi global
declaratã Ziua Internaþionalã a
Femeilor,
atunci
când
reprezentantele bulgare în
Secretariatul Internaþional al
Femeilor din Internaþionala
Comunistã au propus ca ziua sã
fie sãrbãtoritã în mod uniform

pe toatã suprafaþa planetei. În
timp ce Ziua Internaþionalã a
Femeilor se sãrbãtoreºte, acum,
în mod global, pe 8 martie,
existã câteva þãri care
celebreazã o Sãptãmânã
Internaþionalã a Femeilor, iar
Statele Unite sãrbãtoresc Luna
Internaþionalã a Femeilor.
* Demonstaþiile din Rusia
marcând Ziua Internaþionalã a
Femeilor s-au dovedit a fi
prima etapã a Revoluþiei Ruse
din 1917. Dupã Revoluþia din
Octombrie, Kollontai l-a
convins pe Lenin sã declare
aceastã zi ca sãrbãtoare oficialã,
iar în timpul perioadei sovietice
femeia muncitoare ºi eroicã
a continuat sã fie sãrbãtoritã în
aceastã zi.
* Ziua este încã sãrbãtoritã
în mod oficial în Rusia (ca ºi în
Belarus, Macedonia, Moldova
ºi Ucraina) în principal ca Zi
a Mamei- cu felicitãri, flori ºi
cadouri pentru femei din partea
copiilor, bãrbaþilor ºi altor
femei.
* În Occident, Ziua
Internaþionalã a Femeilor a fost
comemoratã în anii 1910 ºi
1920, dar ºi-a pierdut, mai apoi,
din importanþã. Tradiþia a fost
reînviatã în anii 60, odatã cu
amploarea pe care a luat-o
feminismul, dar fãrã asocierea
acestei sãrbãtori cu socialismul.
În 1975, care a fost desemnat
Anul Internaþional al Femeilor,
Naþiunile Unite au confirmat
aceastã zi ºi au început sã
sponsorizeze, în mod oficial,
Ziua Internaþionalã a Femeilor.
* Astãzi, diverse evenimente celebreazã, în toatã
lumea, realizãrile sociale,
politice ºi culturale ale femeilor.

