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BUNE PRACTICI ÎN IMPLEMENTAREA
CULTURII CALITÃÞII
Prof. univ. dr. Constantin MECU
Prorector al Universitãþii Spiru Haret
În vederea organizãrii ºi realizãrii procesului de asigurare a calitãþii,
instituþia se foloseºte de relaþiile ce se stabilesc între urmãtoarele
componente: domenii, criterii, proceduri, standarde ºi indicatori de
performanþã (Prezentarea conþinutului acestora este fãcutã în Hotãrârea
Guvernului nr. 1418 din 28 Octombrie 2006, pentru aprobarea
Metodologiei de evaluare externã a standardelor, a standardelor de
referinþã ºi a listei indicatorilor de performanþã a ARACIS). Acestea
reprezintã baza de referinþã pentru managementul calitãþii învãþãmântului,
oferind, totodatã, cadrul de realizare a bazelor de date ºi informaþii pe
care instituþia le utilizeazã pentru monitorizarea internã ºi pe care îºi
construieºte dosarele de evaluare externã a calitãþii.
Procedurile reprezintã a ºti sã faci o anumitã activitate, etapele ce
trebuie parcurse, într-o succesiune datã pentru a realiza o activitate de
calitate (de predare, de seminarizare, de practicã de specialitate) sau pentru
a elabora un anumit produs caracteristic (plan de învãþãmânt, programã
analiticã, stat de funcþii, mod de evaluare a performanþelor personalului
etc.), precum ºi mijloacele folosite pentru realizarea obiectivului asumat.
Criteriile sunt specifice fiecãruia dintre domeniile prezentate ºi
reprezintã un aspect fundamental de organizare ºi funcþionare a unei
instituþii furnizoare de calitate. În România, primului domeniu menþionat
anterior, cel privind capacitatea instituþionalã, îi corespunde criteriul 

structurile instituþionale, administrative ºi manageriale, ºi, un al doilea
criteriu  baza materialã. Cel de-al doilea domeniu  eficacitate
educaþionalã  are drept criterii conþinutul programelor de studiu,
rezultatele învãþãrii, activitatea de cercetare ºtiinþificã ºi activitatea
financiarã a organizaþiei.
Celui de-al treilea domeniu  managementul calitãþii  îi revin, în
calitate de criterii, strategii ºi proceduri pentru asigurarea calitãþii;
proceduri privind iniþierea, monitorizarea programelor de studiu, proceduri
de evaluare a rezultatelor învãþãrii; proceduri de evaluare periodicã a
calitãþii corpului profesoral; accesibilitatea resurselor adecvate învãþãrii;
baza de date actualizatã sistematic, referitoare la asigurarea internã a
calitãþii, transparenþa informaþiilor de interes public cu privire la
programele de studii, certificate, diplome ºi calificãri oferite;
funcþionalitatea structurilor de asigurare a calitãþii educaþiei.
Fiecãrui criteriu îi corespund standardele. Standardul reprezintã
descrierea cerinþelor formulate în termeni de reguli sau rezultate, adresate
unui nivel minim obligatoriu de realizare a unei activitãþi în educaþie.
Standardele de referinþã descriu cerinþele ce definesc un nivel optim
de realizare a unei activitãþi de cãtre o organizaþie furnizoare de calitate,
pe baza bunelor practici, existente la nivel naþional sau internaþional.
Indicatorii de performanþã reprezintã o apreciere a nivelului, o mãsurã
a realizãrii unei activitãþi în cadrul instituþiei faþã de standardele ºi
standardele de referinþã stabilite.
(Continuare în pag. 4)

BASARABIE CU JALE
În mine a lovit strãinul
De Paºti sau Denii.
Dar încolþitu-m-au bezmetici
ªi moldovenii.
Cã nu suntem români strãinul
Pe-a lui o þine.
ªi-ai mei mai tare-l cred
pe dânsul
Decât pe mine.
Basarabie cu jale,
Basarabie,

De pe deal ºi de pe vale,
Basarabie!
Încâlcitã-þi este viaþa,
Basarabie!
Ca grâul ce-l bate gheaþa,
Basarabie!
În mine-au dat ºi moldovenii
Necreºtineºte.
Ci-s fericit cã-n ei românul
Tot mai trãieºte.
Ei spun cã nu-s români,
ci lacrimi

În piept frãmântã
Când un Farcaº sau Vicoveanca
Sau Gheorghe cântã.
Basarabie cu jale,
Basarabie,
De pe deal ºi de pe vale,
Basarabie!
Încâlcitã-þi este viaþa,
Basarabie,
Ca grâul ce-l bate gheaþa,
Basarabie!
Grigore VIERU

FERICIREA UMANÃ
Prof. univ. dr. Ioan N. ROªCA

Conþinutul fericirii umane
Fericirea este o urmare nemijlocitã a faptului
cã omul ºi-a împlinit aspiraþiile, cã ºi-a realizat
sensul pe care ºi l-a fixat. Ea survine ca stare
subiectivã, ca plãcere, în cazul în care omul se
simte împlinit ca fiinþã bio-psiho-socialã, în
situaþia în care este liber ºi, de asemenea, atunci
când ºi-a atins scopurile.
De regulã, filosofii au considerat cã fericirea,
ca stare subiectivã, presupune stãrile de plãcere,
pentru cã a pune semnul egalitãþii între fericire
ºi neplãcere ar fi, evident, un non-sens.

Considerând omul ca fiinþã bivalentã,
corporalã ºi spiritualã, vom admite cã el poate
obþine fericirea ca plãcere atât prin satisfacerea
unor trebuinþe trupeºti, cât ºi prin împlinirea unor
cerinþe ºi aspiraþii specifice spiritului sãu. Dar,
chiar ºi în primul caz, ca stare plãcutã generatã
de realizarea unor cerinþe corporale, fericirea
poate fi conºtientizatã ºi, astfel, ea poate deveni
ºi o desfãtare a sufletului. Oricum, putem
distinge între plãceri, care aparþin trupului (de
fapt, generate de trup, dar resimþite în suflet), ºi
bucurii, care sunt exclusiv sufleteºti.
Hedoniºtii, precum cirenaicul Aristip, au pus
pe prim plan plãcerile trupeºti. Alþi filosofi, între

care atomistul antic Epicur ºi teoreticianul
contemporan John Stuart Mill, au considerat ca
superioare desfãtãrile sufleteºti.
Desigur, plãcerile trupului sunt foarte
importante, fiind urmare a realizãrii unor valori
vitale, ca sãnãtatea, agilitatea, prospeþimea
fizicã etc. O simplã durere de dinþi ne poate
umbri sau anula orice altã stare de fericire. Dar,
pentru cã ne definim prin suflet, iar nu prin trup,
rezultã cã desfãtãrile sufleteºti sunt superioare
celor trupeºti. Într-adevãr, ele sunt mult mai
durabile, iar ecoul lor în conºtiinþã este mult
mai profund.
(Continuare în pag. 4)

ROMÂNII DE ASTÃZI SÃ-ªI FI PIERDUT ÎNCREDEREA ÎN ROMÂNITATE?

 Modelele sunt mai necesare ca oricând  Din nefericire, mai ales tineretul nostru este lipsit de cunoºtinþe



privind trecutul nostru ºi, cu atît mai mult, privind personalitãþile din trecut
Existã o tendinþã, la unii,
de a vedetiza partea negativã ºi de a ironiza partea pozitivã
Istoria trebuie sã fie sine et studio,
detaºatã de orice, în afarã de adevãr
Un cetãþean, dacã nu-ºi cunoaºte limba, nu-ºi cunoaºte istoria ºi
nu-ºi cunoaºte teritoriul, nu-i cetãþean! Sunt trei materii esenþiale, care n-ar trebui târguite, nici scurtate, ar
trebui predate cu toatã frumuseþea lor ºi în toatã integralitatea lor.
În pagina a 8-a, citiþi un excepþional interviu acordat de academicianul Dan Berindei, vicepreºedinte al
Academiei Române, colaboratorului nostru, conf.univ. Valeriu Râpeanu





DISERTAÞIA  UN ADEVÃRAT SCHIMB DE EXPERIENÞÃ  apreciazã conf. univ. dr. Florin

Fãiniºi, decanul Facultãþii de Drept ºi Administraþie Publicã Bucureºti . Pagina a 3-a
DESPRE CUVÂNTUL PAªTI - conf. univ. dr. Valeriu Marinescu, decanul Facultãþii de Limba ºi
Literatura Românã, aratã succint care îi este originea, care îi este evoluþia, ce sensuri dezvoltã în limba

românã, ce expresii au în componenþa lor cuvântul Paºti , dar ºi înþelesul unor cuvinte care se leagã de
Sãrbãtoarea Învierii Domnului: denie, epitaf, harþi, praznic, sfeºtanie. Pagina a 3-a

Evaluarea cercetãrii ºtiinþifice (I)
Lector univ. dr.
George LÃZÃROIU
Þelul cercetãrii ºtiinþifice trebuie
sã fie progresul umanitãþii, iar fiecare
contribuþie academicã fãcutã publicã
ar fi dezirabil sã se constituie
într-un pas în aceastã direcþie.
Consistenþa ºi relevanþa produsului
ºtiinþific pentru comunitatea
academicã sunt determinate de limba
în care materialul este susþinut (dacã
vorbim de o comunicare) sau
redactat (pentru articol sau carte), de
sistemul de evaluare, precum ºi de
vizibilitatea ºi impactul manifestãrii
ºtiinþifice sau revistei academice.
Comunicarea ºtiinþificã este un
demers academic, validat cel mai
adesea superficial de un consiliu, ce
nu poate avea competenþa acoperirii
fiecãrui palier al ºtiinþei, ºi care

acordã totodatã ºi o ºansã
cercetãtorului de a aduce în faþa
publicului cele mai recente
investigaþii ale sale. În România,
ideea de simpozion sau congres
s-a trivializat tocmai fiindcã
participanþii aduc prea puþine
contribuþii personale ºi/sau nu sunt
racordaþi la literatura recentã de
specialitate. Uneori, astfel de
manifestãri
sunt
denumite
internaþionale, fiindcã participã (sau
sunt trimise prin e-mail comunicãrile
în cauzã) câþiva specialiºti din þãri
aflate la periferia ºtiinþei. Ca atare,
comunicarea ºtiinþificã trebuie
valorizatã relevant doar dacã
simpozionul sau congresul este
organizat de o asociaþie profesionalã
sau ºtiinþificã prestigioasã, care
desemneazã un consiliu extins de
experþi ce realizeazã o triere
riguroasã a materialelor primite

(redactate obligatoriu într-o limbã de
circulaþie internaþionalã).
Totuºi, comunicarea ºtiinþificã
nu se poate compara, teoretic, cu un
articol ºtiinþific publicat într-o
revistã ISI sau BDI, întrucât nu
trece printr-un sever proces de
recenzare. Ca atare, mi s-a pãrut
bizarã grila de evaluare a unei
facultãþi din provincie care oferea
10 puncte pentru un articol BDI
publicat în strãinãtate ºi 12 puncte
pentru o comunicare la o manifestare ºtiinþificã internaþionalã. Mi
s-a explicat cã majoritatea cadrelor
didactice participã la manifestãri
internaþionale desfãºurate în
România ºi prea puþine reuºesc sã
publice în strãinãtate! Cu o
asemenea grilã de evaluare e de
mirare cã se mai omoarã cineva sã
publice în reviste strãine BDI (care
realizeazã un riguros proces de

selecþie). Recent, la o prezentare a
serviciilor ºi produselor Thomson
Reuters, doi universitari se
plângeau cã nu pot publica în reviste
ISI, întrucât în sfera lor de activitate
nu existã asemenea publicaþii în
România. Cine îi împiedicã sã
publice în strãinãtate? De asemenea,
este contraproductiv sã realizezi
asemenea reviste, dacã nu îþi propui
sa pãtrunzi în fluxul curent de
publicaþii cu circulaþie internaþionalã (mainstream literature).
Existã ºi la noi reviste indexate sau
cotate ISI (cele indexate au doar
valoarea unei includeri BDI), în
care articolele sunt publicate
îndeosebi în limba românã, iar
contributorii strãini sunt foarte
puþini sau de valoare discutabilã.
(Continuare în pag. 3)
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Bisericile salvate  o notã tragicã în discursul lor cu oraºul

Simpozion internaþional într-un an de excepþie

PEISAJELE  PERCEPÞIE, CUNOAªTERE,
CONªTIENTIZARE ªI ACÞIUNE
Conf. univ. dr. Cornelia MARIN
Decanul Facultãþii de Geografie ºi Geografia Turismului
Toatã Europa sãrbãtoreºte, în 2009, anul european al cercetãrii, creativitãþii ºi al
inovãrii. De ce anul acesta ºi de ce aceastã apreciere? Pentru cã situaþia economicã ºi
socialã mondialã se prefigureazã ca o stare de crizã generatã  fie cã se recunoaºte, fie cã
nu se recunoaºte - de problema energeticã, de necesitatea unui salt calitativ de la declaraþii
la fapte în ceea ce priveºte dezvoltarea durabilã a societãþii umane. Ce poate ajuta omenirea
sã iasã din aceastã crizã? Gãsirea unor soluþii revoluþionare, prin promovarea capacitãþilor
creative ºi de inovare. Care sunt sediile acestor soluþii? În general, instituþiile de
învãþãmânt, educare ºi formare continuã, care promoveazã capacitãþile creative.
Domeniile, care sunt deschise de cãtre aceastã iniþiativã europeanã, sunt multiple;
educarea ºi formarea tinerilor, cercetarea, politicile sociale ºi regionale, precum ºi
dezvoltarea ruralã.
Cadrele didactice, masteranzii ºi studenþii Facultãþii de Geografie ºi Geografia
Turismului marcheazã acest an deosebit printr-o activitate susþinutã în domeniul cercetãrii.
În perioada 3-5 aprilie, Facultatea de Geografie ºi Geografia Turismului din cadrul
Universitãþii Spiru Haret a organizat, la sediul ei din Bucureºti, Bulevardul Timiºoara nr. 58,
Simpozionul Internaþional Peisajele  Percepþie, Cunoaºtere, Conºtientizare ºi Acþiune.
Programul acestei manifestãri a fost dens, dar atractiv pentru participanþi.
Jurnal de simpozion
Pe data de 3 aprilie 2009, ca o
continuare a unor mai vechi preocupãri, prima zi a simpozionului a fost
dedicatã Sesiunii de comunicãri a
studenþilor ºi a masteranzilor.
Pentru aceastã sesiune s-au înscris
18 lucrãri cu susþinere în plen ºi
cinci postere. Printre studenþii
participanþi s-au numãrat ºi patru
din Portugalia. Studenþii facultãþii
noastre au prezentat lucrãri

interesante ºi, chiar dacã emoþiile
au fãcut ca expunerea propriu-zisã
sã fie marcatã de stângãcii, au fost
apreciaþi ºi încurajaþi sã continue cu
activitatea de cercetare. Masteranzii,
îndrumaþi de cadre didactice pentru
a desfãºura o activitate de cercetare
în domeniul în care se pregãtesc sau
spre ce îºi propun sã lucreze în
viitor, au susþinut teme deosebit de
interesante (foto1). Discuþiile purtate
pe marginea lucrãrilor ºi mai ales a

posterelor s-au desfãºurat în pauza
de masã.
Urmãtorul punct în programul
zilei de vineri a fost un tur al
oraºului Bucureºti, cu vizitarea
Palatului Parlamentului, a Muzeului
de Istorie ºi a Centrului vechi,
încãrcat de istorie.
La acest periplu prin oraº au
fost invitaþi ºi studenþii ºi
masteranzii ale cãror lucrãri au
fost considerate deosebite, ca o

apreciere pentru efortul ºi aplecarea
lor spre cercetare.
Ziua de sâmbãtã, 4 aprilie
2009, a reprezentat ziua destinatã
doctoranzilor ºi cercetãtorilor
seniori.
În plenul ºedinþei, dupã cuvântul
de dechidere, s-au prezentat douã
lucrãri deosebit de interesante:
1. Prof. univ. dr. doc. Grigore
Posea a susþinut comunicarea
intitulatã Conceptul <peisaj> între
geografie ºi alte discipline, care a
impresionat prin îndemnul la
acurateþe în abordarea unui concept,
la studierea unei bibliografii cât mai
bogate, cât mai diversificate ºi
revenirea la surse iniþiale, acolo unde
conceptele au fost definite ºi au
cãpãtat o complexitate cuprinzãtoare.
Peisajul este privit ºi apreciat de
orice drumeþ, dar un geograf reuºeºte
sã descopere în el o serie de elemente
ce þin de observaþia directã ºi se
explicã prin procese geografice.
2. Alin Totorean a avut o
prezentare privind Expediþia în
Australia. Pasionat de aventurã ºi
de cunoaºterea unor noi zone, dar
ºi a unor moduri de viaþã inedite,
exploratorul, angajat al firmei CD
press, care editeazã Terra Magazin
(unul din sponsorii manifestãrii
noastre), a adus un material brut pe
care l-a oferit spre analizã
specialiºtilor geografi.
(Continuare în pag. 3)

Conf.univ.dr.arh. Adrian MAHU
Facultatea de Arhitecturã
În anii 80, când se demolau cu
mult zel biserici vechi de sute de
ani ºi clãdiri de patrimoniu, au
existat constructori care s-au gândit
cum sã le salveze.
Bucureºtenii de atunci au putut
asista la evenimente excepþionale în
existenþa oraºului: monumente de
secolele XVII  XVIII cu greutãþi
de mii de tone, dupã ce se secþiona
legãtura dintre teren ºi suprastructurã,
erau ridicate de la sol, aºezate pe o
nouã structurã, apoi puse pe cãi de
rulare ºi mutate la sute de metri
distanþa. Trolii, cricuri, prese
hidraulice, cãi de rulare se
îngemãnau într-o regie fantasticã!
Din istorie se cunoºteau exemple de
bisericuþe din lemn mutate dintr-un
sat în altul pe tãlpici din buºteni de
stejar trase de boi, dar sã se mute
clãdiri din zidãrie de asemenea
dimensiuni ºi greutate, nu se mai
pomenise pânã atunci.
Primul istoric al oraºului
Bucureºti, I.Ionnescu  Gion, cu a
sa Istoria Bucurescilor, tipãritã la
1899 susþinea cã: În toate timpurile
Biserica a ajutat pe Bucureºteni ºi
Bucureºtenii au ajutat Biserica. În
anii 80, bisericile capitalei aveau
nevoie mai mult ca oricând de
ajutorul bucureºtenilor. Ca sã poatã
fi salvate de la distrugere, bisericile
erau translate ºi ascunse de privirile
dictatorului.
Omul providenþial, Salvatorul
de biserici cum era numit în acei
ani inginerul Eugeniu Iordãchescu,

a avut inspiraþia genialã sã aplice
procedeul Translaþiei construcþiilor,
dupã brevetele lui de invenþii ºi ale
colaboratorilor sãi, ºi în acest fel sã
salveze biserica de la Schitul
Maicilor, biserica Olari, biserica
Sf. Ilie  din Calea Rahovei, biserica
ºi turnul clopotniþã de la mânãstirea
Mihai Vodã, Palatul Sinodal ºi
biserica ansamblului Antim, biserica
Sf.Ioan Nou, numitã ºi Sfântul
Ionicã-Piaþã din Piaþa Unirii,
biserica Sf.Gheorghe Capra din
ªoseaua Pantelimon, biserica Sf.
ªtefan Cuibul cu barzã.
Acest moment din istoria
Bucureºtilor pare astãzi uitat chiar
ºi de urbaniºtii ºi arhitecþii capitalei;
de aceea trebuie reamintit în cele
ce urmeazã.
În prima mea convorbire cu
Salvatorul de biserici, doctorul
inginer Eugeniu Iordãchescu, l-am
întrebat dacã i-a dat cineva sarcina
sã transleze bisericile pentru ca sã le
salveze Mi-a rãspuns :Bunã
întrebare Cine îþi dãdea pe vremea
aia sarcina sã salvezi... ºi mai ales
biserici? Sarcina era sã demolezi,
cãci, aºa cum se declara oficial,
împiedicau programele de sistematizare, cu atât mai mult când era
vorba de biserici. Dacã vroiai sã
mergi la bisericã, o fãceai pe ascuns.
Atunci îþi fãceai semnul crucii pe sub
hainã. Dar ce vârstã aveþi? Cei care
nu au apucat acei ani nu-ºi pot
imagina prin ce am trecut noi 
(Continuare în pag. 5)
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din Bucureºti, acreditatã prin Legea nr. 443/5 iulie 2002, publicatã în Monitorul Oficial nr. 491/9 iulie 2002,
anunþã scoaterea la concurs a urmãtoarelor posturi didactice vacante:
I. FACULTATEA DE LIMBI
ªI LITERATURI STRÃINE, BUCUREªTI

VII. FACULTATEA DE GEOGRAFIE
ªI GEOGRAFIA TURISMULUI,
BUCUREªTI

DEPARTAMENTUL DE LIMBAJE SPECIALIZATE
 Conferenþiar, poz.5,
- Limba englezã;
 Conferenþiar, poz.6,
- Limba englezã;
 Lector,
poz.28, - Limba englezã;
 Lector,
poz.29, - Limba englezã.

1. CATEDRA DE GEOGRAFIE UMANÃ ªI ECONOMICÃ
 Lector,
poz.12, - Înveliºul hidro- pedoclimatic
al României;
- România  aºezare,
structurã, relief;
- Fenomene ºi forme de relief
cu importanþã pentru turism.

II. FACULTATEA DE MUZICÃ, BUCUREªTI
 Profesor,

poz.34,

- Canto coral.

2. CATEDRA DE GEOGRAFIE FIZICÃ
 Conferenþiar, poz.29, - Strategia dezvoltãrii
durabile pânã în anul 2030,
în condiþiile schimbãrilor
climatice globale;
- Climatologie balneoturisticã;
 Asistent,
poz.25, - Geomorfologie climaticã
ºi antropicã;
- Organizarea ºi amenajarea
spaþiului geografic;
- Topografie. Cartografie.
Fotogrametrie;
- Teledecþie ºi fotointerpretare.

III. FACULTATEA DE FINANÞE ªI BÃNCI,
BUCUREªTI
 Lector,

poz.65,

- Finanþe publice;
- Finanþe publice ºi fiscalitate.

IV. FACULTATEA DE MANAGEMENT
FINANCIAR - CONTABIL, BUCUREªTI
1. CATEDRA DE CONTABILITATE
 Lector,
poz.30, - Bazele contabilitãþii;
poz.31, - Contabilitatea societãþilor
 Lector,
comerciale;
- Contabilitate (baze);
- Contabilitate (proceduri);
 Asistent,
poz.41, - Bazele contabilitãþii;
 Asistent,
poz.44, - Contabilitate (baze);
- Contabilitate (proceduri);
- Bazele contabilitãþii.

VIII. FACULTATEA DE TEATRU, BUCUREªTI
 Profesor,
 Conferenþiar,

2. CATEDRA DE MANAGEMENT ªI INFORMATICÃ DE
GESTIUNE
 Lector,
poz.28, - Bazele informaticii (1,2);
 Lector,
poz.59, - Managementul resurselor
umane;
- Managementul investiþiilor;
- Analiza strategicã a mediului
concurenþial;
 Asistent,
poz.45, - Informaticã managerialã;
- Informaticã de gestiune
(limbaje);
- Informaticã de gestiune
(SGBD);
- Limbaje ºi baze de date.

V. FACULTATEA DE MATEMATICÃINFORMATICÃ, BUCUREªTI
 Conferenþiar,

poz.17,

 Lector,

poz.31,

 Asistent,

poz.49,

 Asistent,

poz.57,

 Asistent,

poz.58,

- Baze de date;
- Sisteme de gestionare
a bazelor de date;
- Tehnologii WEB;
- Reþele de calculatoare;
- Securitatea reþelelor
de calculatoare;
- Proiectare ºi programare
orientatã obiect;
- Sisteme de operare;
- Sisteme de gestiune
a bazelor de date;
- Programare proceduralã;
- Matematici aplicate
în economie;
- Matematici financiare
ºi actuariale.

poz.43,

 Asistent,

poz.44,

- Psihologia educaþiei 
Managementul clasei de elevi;
- Fundamentele pedagogiei;
- Teoria ºi metodologia
curriculum- ului;
- Teoria ºi metodologia
instruirii ºi evaluãrii.

- Arta actorului;
- Managementul proiectului
teatral;
- Managementul carierei
profesionale;
- Arta actorului;
- Improvizaþie scenicã.

IX. FACULTATEA DE MARKETING
ªI AFACERI ECONOMICE INTERNAÞIONALE,
BUCUREªTI
1. CATEDRA DE ECONOMIE POLITICÃ
 Asistent,
poz.26, - Microeconomie;
- Macroeconomie.

poz.41, - Sinteze de arhitecturã;
- Proiect de specialitate 
detaliere tehnicã;
poz.34, - Proiectare de arhitecturã;
poz.52, - Sinteze de arhitecturã;
poz.59, - Sinteze de arhitecturã.

 Lector,
 Lector,
 Asistent,

XI. FACULTATEA DE RELAÞII
INTERNAÞIONALE ªI STUDII EUROPENE,
BUCUREªTI
 Asistent,
 Asistent,

poz.53, - Relaþii internaþionale 1,2;
poz.56, - Doctrine politice
contemporane.

- Metodologia cercetãrii
ºtiinþifice în management;
- Managementul inovãrii.

XIV. FACULTATEA DE ªTIINÞE
JURIDICE ªI ADMINISTRATIVE,
BRAªOV
 Conferenþiar,

poz.19,

 Lector,

poz.7,

 Asistent,

poz.37,

 Asistent,

poz.38,

 Asistent,

poz.40,

 Asistent,

poz.41,

 Asistent,

poz.45,

XII. FACULTATEA DE DREPT
ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ,
CONSTANÞA
1. CATEDRA DE DREPT PUBLIC
 Lector,
poz.22, - Drept diplomatic ºi consular;
- Drept parlamentar;
poz.36, - Drept administrativ I, II;
 Asistent,
- Administraþie publicã
comparatã;
 Asistent,
poz.38, - Drept penal special I, II.
2. CATEDRA DE DREPT PRIVAT
 Conferenþiar, poz.7, - Introducere în drept;
- Drept civil. Partea generalã;
- Drept civil II. Persoanele;
 Asistent,
poz.21, - Introducere în drept;
- Drept civil. Partea generalã;
- Drept civil II. Persoanele;
 Asistent,
poz.22, - Dreptul muncii ºi
securitãþii sociale;
- Drept internaþional privat;
- Dreptul transporturilor.

XIII. FACULTATEA DE MANAGEMENT
FINANCIAR- CONTABIL,
CONSTANÞA

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

X. FACULTATEA DE ARHITECTURÃ,
BUCUREªTI
1. CATEDRA DE STUDIU TEORETIC AL ARHITECTURII
poz.22, - Proiectare de arhitecturã.
 Lector,

VI. DEPARTAMENTUL PENTRU PREGÃTIREA
PERSONALULUI DIDACTIC,
BUCUREªTI
 Asistent,

poz.2,
poz.6,

 Lector,

2. CATEDRA DE PROIECTARE DE ARHITECTURÃ
 Conferenþiar, poz.4, - Proiectare de arhitecturã;
 Lector,
poz.28, - Reprezentãri în arhitecturã;
- Proiect opþional design
ambiental;
 Asistent,
poz.58, - Sinteze de arhitecturã;
 Asistent,
poz.59, - Proiectare de arhitecturã;
 Asistent,
poz.60, - Proiectare de arhitecturã;
 Asistent,
poz.61, - Proiectare de arhitecturã;
 Asistent,
poz.62, - Proiectare de arhitecturã;
 Asistent,
poz.63, - Proiectare de arhitecturã;
 Asistent,
poz.64, - Proiectare de arhitecturã;
 Asistent,
poz.65, - Proiectare de arhitecturã;

1. CATEDRA DE CONTABILITATE
 Lector,
poz.43, - Analiza economico-financiarã;
 Asistent,
poz.58, - Contabilitate ºi gestiune fiscalã;
- Contabilitate de gestiune;
- Contabilitatea societãþilor
comerciale (opþional);
- Analizã economico-financiarã;
 Asistent,
poz.59, - Audit financiar;
- Audit ºi control;
- Audit intern;
- Management financiarbancar.
2. CATEDRA DE ECONOMIE
 Asistent,
poz.39, - Managementul aprovizionãrii
ºi desfacerii;
- Managementul producþiei
(politici de producþie);
- Managementul tehnologiei
ºi inovãrii (opþional);

- Dreptul familiei;
- Introducere în dreptul
comparat;
- Elemente de drept
penal special;
- Drept constituþional I;
- Drept constituþional II.
Constituþia României;
- Libertãþi fundamentale;
- Protecþia juridicã
a drepturilor omului;
- Obligaþii I;
- Contracte;
- Drept civil;
- Drepturi reale;
- Drept penal I, II
(partea generalã);
- Drept penal I, II
(partea specialã);
- Dreptul libertãþilor
fundamentale;
- Drept penal I, II
(partea generalã);
- Dreptul familiei;
- Dreptul familiei;
- Drept constituþional I;
- Dreptul finanþelor publice;
- Drept fiscal ºi contencios
fiscal;
- Drept fiscal.

XV. FACULTATEA DE DREPT
ªI ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ,
RÂMNICU- VÂLCEA
 Profesor,

poz.30,

 Conferenþiar,

poz.31,

- Drept civil I. Partea generalã;
- Dreptul civil I,II. Persoanele;
- Drept penal 
partea generalã I, II;
- Penologie.

XVI. FACULTATEA DE FINANÞE ªI BÃNCI,
BLAJ
 Conferenþiar,

poz.8,

 Conferenþiar,

poz.23,

- Bazele marketingului;
- Marketing;
- Marketingul serviciilor;
- Managementul producþiei;
- Managementul întreprinderilor
mici ºi mijlocii;
- Analiza economicã;
- Statisticã economicã.

Înscrierea la concurs se face cu respectarea condiþiilor prevãzute în Legea Învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã,
cu modificãrile ºi adãugirile ulterioare, a Legii nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic din România, a
Cartei Universitãþii Spiru Haret ºi a Hotãrârii Senatului Universitãþii Spiru Haret din data de 10.XI.2008.
Relaþii la telefoanele: 021.314.00.75; 021.314.00.76; 021.314.39.00 interior 190.

3. SINTEZE DE ARHITECTURÃ
 Conferenþiar, poz.17, - Proiect specialitate  restaurare;
- Restaurãri I;

PREªEDINTE ªI RECTOR,
Prof. univ. dr.
AURELIAN GH. BONDREA

ªEF BIROU CONCURSURI,
EC. L. STÂNGACIU

STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND

Astãzi, rãspunde:

De la Facultatea de Istorie, Muzeologie ºi Arhivisticã

 prof. univ. dr. Corneliu LUNGU

Student: Care sunt termenele ideale când ar trebui
depuse documentele la Arhivele
Naþionale ºi de la care pot fi
date în cercetare? Mai concret,
vã solicitãm sã prezentaþi mai
clar condiþiile în care documentele de arhivã pot fi predate
ºi introduse în circuitul
cercetãrii ºtiinþifice. În acest
sens vã rugãm sã vã referiþi la
argumentele ce susþin temeinicia
prevederilor legale ºi al
normelor care reglementeazã
activitatea arhivisticã în
ansamblul ei.
Profesor: De la bun început
se impune a fi subliniat cã
stabilirea termenelor dupã care
documentele trebuie predate la
Arhivele Naþionale ºi date în
cercetarea nu constituie un
drept, o voinþã, sau preferinþa
cuiva, fie el ºi conducãtorul
unei instituþii, ori altã persoanã
cu atribuþii speciale. Depunerea
ºi darea în cercetare a
documentelor se fac în temeiul
legii, dupã principii stabilite
conform teoriei ºi practicii
arhivistice, ele fiind aplicate cu
aceeaºi stricteþe în toate þãrile
din lume, chiar dacã între
termenele prevãzute de unele

state existã mici diferenþe,
nesemnificative, însã.
La rândul ei, tradiþia
arhivisticã româneascã, înscrisã
dintotdeauna în practica arhivisticã europeanã, a prevãzut
termene ce s-au încadrat perfect
în prevederile generale, ele
dovedindu-se chiar mai reduse
în comparaþie cu ceea ce au
stabilit alte þãri.
Fãrã a face o incursiune în
evoluþia practicii arhivistice
româneºti, socotim cã este
suficient sã pornim de la
prevederile Legii Arhivelor
Statului din 1925, cea mai
completã lege cunoscutã de
noi ºi care a stabilit termene
valabile ºi astãzi, atât în
România, cât ºi în majoritatea
þãrilor europene.
În temeiul articolului
6 al Legii din 1925 toate
autoritãþile Statului, judeþelor ºi
comunelor civile, bisericeºti
ºi militare, erau obligate sã
predea la Arhivele Statului
documentele care aveau o
vechime mai mare de 30 de ani
ºi care nu mai sunt necesare
administraþiei curente.
La rândul lui, Decretul
nr.472 din 1971 privind Fondul

Arhivistic Naþional stabilea, la
articolul 18, cã depunerea se va
face pentru:
- documentele scrise, tipãrite,
sigilii ºi ºtampile, dupã 30 de ani
de la crearea lor;
- documentele fotografice
dupã 15 ani;
- actele de stare civilã, dupã
100 de ani de la întocmirea lor.

Ultima lege pe care o
aducem în discuþie, valabilã,
încã, Legea nr.16 din aprilie
1996, stabilea cã depunerea
documentelor se realizeazã,
dupã cum urmeazã:
- documentele fotografice
ºi peliculele cinematografice, dupã 20 de ani de la
crearea lor;

- documentele scrise dupã
30 de ani de la crearea lor;
- documentele tehnice dupã
50 de ani de la creare;
- actele de stare civilã, dupã
100 de ani de la întocmirea lor;
- matricele sigilare dupã
scoaterea lor din uz.
Student: Teoria ºi practica
arhivisticã, pe lângã principiile

ºi operaþiunile de ordonare,
selecþionare, inventariere,
evidenþã ºi folosire a documentelor în scopuri ºtiinþifice ºi
practice acordã o atenþie
deosebitã pãstrãrii ºi conservãrii
arhivelor. În acest sens, care
sunt rolul, funcþiile ºi principalele direcþii ale complexei
activitãþi de conservare a
documentelor de arhivã?
Profesor: Rolul conservãrii
constã în crearea tuturor
condiþiilor necesare care sã
asigure pãstrarea continuã,
numitã adesea pãstrare permanentã, a obiectelor de
patrimoniu cultural, în scopul

folosirii prezente ºi viitoare a
informaþiilor ºi mesajelor pe
care le conþin.
Funcþiile conservãrii sunt
subordonate scopului precizat
ºi ele sunt urmãtoarele:
- fundamentarea ºtiinþificã
a pãstrãrii;
- elaborarea de programe
specifice anuale ºi multianuale
de protecþie a focurilor ºi
colecþiilor;
- elaborarea de modele de
organizare a serviciilor ºi
laboratoarelor de conservare ºi
restaurare;
- elaborarea de metodologii,
norme ºi instrucþiuni procedurale;
- dezvoltarea tehnologiilor
de conservare ºi restaurare;
- formarea ºi perfecþionarea
personalului de conservare ºi
restaurare;
- cooperarea profesionalã în
specialitate.
Pentru îndeplinirea acestor
funcþii, activitatea de conservare ºi restaurare este
orientatã pe urmãtoarele
direcþii principale:
a. Asigurarea tehnicomaterialã ºi financiarã în care
se includ urmãtoarele:
- spaþii de depozitare
salubre, rezistente la sarcinã,
sigure la efracþie, la incendiu,
la cutremure, la vecinãtãþi, cu
perimetre de protecþie ºi
intervenþie;
- mijloace de depozitare
(rafturi, rastele, alt mobilier
specific de depozit);

- mijloace de protecþie
(cutii, saci, containere, copertedosar);
- instalaþii de control ºi
reglare a microclimatului;
- instalaþii de alarmare
ºi intervenþie la foc, apã,
efracþie;
- resurse financiare pentru
activitãþi ºi materiale necesare
prelucrãrii ºi protecþiei documentelor.
b. Activitãþi de protecþie ºi
pazã concretizate în:
- planuri de prevenire ºi
acþiune în situaþii de urgenþã;
- activitãþi de pazã calificatã (asigurarea pazei armate,
activitatea de control pe linie
de prevenire ºi stingere a
incendiilor, activitãþi de
instruire, exerciþii de acþiune în
situaþii tematice, controlul
dotãrilor de pazã sub aspectul
funcþionalitãþii, controlul
sistemului de acces în unitate,
verificarea periodicã a gestiunii
ºi controlul circulaþiei documentelor etc.).
c. Reproducerea documentelor fie în scopul asigurãrii
acestora (fondul de asigurare),
fie pentru limitarea sau
eliminarea folosirii unor
documente ameninþate de degradare (facsimile, microfilme
pentru studiu etc.).
d. Controlul mediului
intern de depozitare (temperatura, umiditatea relativã,
luminozitatea, calitatea aerului,
igiena curentã, identificarea

factorilor de risc ºi degradare
prin sondaje sistematice).
e. Identificarea documentelor degradate ºi organizarea
mãsurilor de recuperare
(listare, scoatere din mediul
advers, tratamente de restaurare, recondiþionare etc.).
f. Controlul manipulãrii
documentelor atât în depozit,
cât ºi în acþiunile de folosire
ºi transport;
g. Tratamente curente de
depozit (dezinfecþie, dezinsecþie, deratizare, recuperarea
documentelor degradate,
incendiate, inundate, salubrizarea spaþiilor).
h. Restaurarea documentelor degradate prin trimiterea
acestora, dupã caz, la laboratorul local, la cel zonal sau
la laboratorul central.
i. Recondiþionarea, legarea
(relegarea) documentelor în
volume ºi confecþionarea
mijloacelor de protecþie.
j. Elaborarea de norme,
standarde, instrucþiuni tehnice,
avize, consultanþã etc.
k. Pregãtirea, instruirea,
calificarea personalului în
domeniul conservãrii ºi
protecþiei documentelor.
l. Dezvoltarea ºi modernizarea procesului de conservare
prin mãsuri de conservare,
prin activitãþi specifice de
documentare, cercetare ºtiinþificã, publicaþii, prospectarea
pieþei pentru materiale ºi
echipamente specifice.
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Despre cuvântul Paºti
Conf. univ. dr. Valeriu MARINESCU
Decanul Facultãþii de Limba ºi Literatura Românã
Pentru cã ne apropiem de
cel mai de seamã Praznic
Împãrãtesc al creºtinilor
ortodocºi, Facultatea de Limba
ºi Literatura Românã a
Universitãþii Spiru Haret
ureazã tuturor studenþilor,
masteranzilor ºi cititorilor
sãptãmânalului
Opinia
naþionalã ca Sfânta Sãrbãtoare
a Învierii Domnului ºi
Mântuitorului nostru Iisus
Hristos sã le aducã sãnãtate, sã
le aducã liniºte, sã le aducã
împliniri, sã le aducã dorinþa de
a vorbi ºi de a scrie româneºte
cât mai bine!
Dupã cum explicã
Dicþionarul enciclopedic de
cunoºtinþe religioase (autori:
pr. prof. dr. Ene Braniºte ºi
prof. Ecaterina Braniºte), de
acest mare praznic se leagã tot
ciclul de sãrbãtori din anul
bisericesc,
se
leagã
succesiunea ºi denumirea
duminicilor de peste an, cu
pericopele evanghelice care
se citesc la Sfânta Liturghie.
Importanþa acestei sãrbãtori
este datã ºi de ciclul de trei
zile cât ea dureazã. Marele
Praznic al Învierii Domnului
nostru Iisus Hristos, Domn al
pãcii  cum îl numeºte
prorocul Isaia  ne face sã
conºtientizãm, mai mult decât
în alte perioade ale anului,
importanþa armoniei între
oameni, necesitatea iertãrii ºi
a acceptãrii celuilalt,
indiferent de rasã, de
naþionalitate, de culturã, de
religie, de condiþie socialã.
Crezând în Iisus Hristos,
devenim fiii lui Dumnezeu,
aºa cum ne încredinþeazã Sf.
Apostol Pavel în Epistola
cãtre Galateni: Nu mai este
iudeu, nici elin; nu mai este
rob, nici liber; nu mai este
parte bãrbãteascã ºi parte
femeiascã, pentru cã voi toþi
una sunteþi în Hristos Iisus
(Gal. III : 28).
În articolul de faþã, ne vom
opri asupra cuvântului Paºti 
încercând sã arãtãm succint
care îi este originea, care îi este
evoluþia, ce sensuri dezvoltã în
limba românã, ce expresii au
în componenþa lor acest cuvânt
, dar ºi asupra înþelesului unor
cuvinte care se leagã de
Sãrbãtoarea Învierii Domnului: denie, epitaf, harþi,
praznic, sfeºtanie. Demersul
nostru are în vedere opinia
academicianului Virgil Cândea
potrivit cãreia, indiferent de
atitudinea spiritualã a omului
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cultivat, fie el credincios, libercugetãtor sau ateu, niciun om cu
educaþie completã nu se poate
lipsi de informaþia religioasã.
Fãrã informaþia religioasã, oricât
de pregãtit ar fi omul în filozofie,
în ºtiinþe, în litere, în arte, el
rãmâne un semidoct, adicã pe
jumãtate ºtiutor, un om care are
cunoºtinþe puþine ºi superficiale,
dar care se crede cult.
Cuvântul Paºti, denumind
cea mai importantã sãrbãtoare
a creºtinilor ortodocºi, este un
substantiv propriu. Conform
ediþiei a II-a a Dicþionarului
ortografic, ortoepic ºi
morfologic al limbii române, la
singular, cuvântul are forma
Paºte, iar la plural, forma Paºti
 ºi spunem corect Sfintele
Paºti. În limba românã,
cuvântul continuã latinescul
Paschae, dar, de fapt, el este de
origine ebraicã, provenind din
termenul Pesah care înseamnã
trecere. În ebraicã, el desemna
sãrbãtoarea azimilor, sãrbãtoare
anualã, amintind de trecerea
Mãrii Roºii de cãtre evreii
conduºi de Moise, atunci când
au reuºit sã se elibereze din
robia egipteanã (pentru
amãnunte, vã invitãm sã citiþi,
din Vechiul Testament, cartea
intitulatã Ieºirea, capitolele al
XII-lea ºi al XIV-lea).
Dicþionarul enciclopedic
de cunoºtinþe religioase
considerã cã nu existã decât o
legãturã de nume între
sãrbãtoarea creºtinã a Paºtilor
ºi vechea sãrbãtoare iudaicã.
Trecerea cuvântului în
vocabularul creºtin s-ar explica
prin faptul cã evenimentele
comemorate în sãrbãtoarea
creºtinã (patimile, moartea ºi
Învierea Domnului) au coincis
cu Paºtele evreilor din anul 33.
Denumirea de Paºti s-a dat
la început de primii creºtini
comemorãrii anuale a Cinei
celei de Tainã, care avea loc în
joia de dinaintea Duminicii
Învierii. Comemorarea consta
într-o masã ritualã, care imita
Cina cea de Tainã. Mielul care
era jertfit ºi mâncat la masa
pascalã a evreilor (în amintirea
mielului pascal din ultima
noapte a robiei din Egipt,
înainte deci de ziua când Moise
i-a trecut Marea Roºie ºi i-a
eliberat) simboliza jertfa
Mântuitorului Iisus Hristos
pentru rãscumpãrarea pãcatelor
noastre. Astãzi, înþelesul
cuvântului Paºti s-a restrâns la
sãrbãtoarea Învierii Domnului,
zi de mare bucurie.

Din cele prezentate mai sus,
au rezultat douã sensuri ale
cuvântului Paºti: 1. Sãrbãtoare
solemnã, celebratã de evrei
anual în amintirea trecerii Mãrii
Roºii ºi a eliberãrii lor din robia
egipteanã; 2. Sãrbãtoare
religioasã celebratã anual de
creºtini în memoria Învierii
Domnului Iisus Hristos. Un al
treilea sens este de pâine
sfinþitã care se împarte
credincioºilor în bisericã, în
ziua de Paºti; pascã.
Credincioºii aºteaptã, în
noaptea Învierii Domnului,
terminarea Sfintei Liturghii
pentru a primi paºti. Iatã ºi
câteva expresii în care apare
cuvântul Paºti: din an în Paºti
sau din Paºti în Crãciun  cu
sensul de foarte rar; nu e în
toate zilele Paºti  adicã nu se
petrec în fiecare zi evenimente
deosebite, nu avem mereu prilej
de bucurie; la Paºtele cailor
 adicã niciodatã.
Expresia popularã la
Paºtele cailor îºi are originea
 cred unii specialiºti  în
câteva legende legate nu de
Învierea, ci de Naºterea
Mântuitorului. Astfel, se spune
cã, atunci când Maica
Domnului trebuia sã nascã, s-a
adãpostit în grajdul cailor, dar
aceºtia au bãtut din picioare, au
nechezat ºi au mâncat tot fânul,
motiv pentru care Maica
Domnului i-a blestemat sã nu
fie sãtui decât o singurã datã pe
an, în ziua de Ispas (Ispas se
numeºte în popor sãrbãtoarea
Înãlþãrii Domnului la Cer, la
patruzeci de zile dupã Învierea
Sa). Ziua aceasta când caii se
puteau sãtura a fost numitã
Paºtele cailor. Paºtele cailor
este o sãrbãtoare cu datã
schimbãtoare (ziua de joi din
cea de-a ºasea sãptãmânã care
urmeazã dupã Înviere) ºi se mai
numeºte ºi Joia Iepelor, când,
fiind iarbã din belºug, se saturã
ºi caii (conform Dicþionarului
obiceiurilor populare de peste
an  autor: Ion Ghinoiu).
Se pare cã aceastã
sãrbãtoare prilejuia încheierea
sau lichidarea diferitelor
înþelegeri ºi afaceri. Dar, tocmai
pentru cã ea nu avea o datã fixã,
înþelegerile nu prea erau
respectate. Ceea ce se
împrumuta se înapoia cu
greutate sau chiar nu se înapoia
deloc, ºi de aici expresia a
amâna pânã la Paºtele cailor,
adicã a nu te þine niciodatã de
cuvânt, a nu restitui niciodatã
ceea ce ai împrumutat de la
cineva. De menþionat cã existã,
în limba românã, ºi un
substantiv compus prin
alãturare, cu cratimã, paºtele-

Disertaþia - un adevãrat schimb de experienþã
calului, ºi el denumeºte planta
traista ciobanului.
Cuvântul Paºti apare ºi în
îmbinarea de cuvinte Paºtele
Blajinilor, aceasta desemnând
o sãrbãtoare popularã cu datã
schimbãtoare, þinutã în prima zi
de luni de dupã Duminica
Tomii; se mai numeºte ºi Lunea
morþilor, deoarece blajinii  ne
explicã dicþionarele  sunt
oameni buni, care trãiesc  se
crede  la marginea pãmântului,
într-o lume îndepãrtatã, la
vãrsarea Apei Sâmbetei în
Sorbul
Pãmântului
(în
mitologia popularã, marea care
desparte lumea noastrã de
lumea cealaltã). Blajinii sunt
anunþaþi cã a sosit Paºtele de
cãtre oamenii de aici, din lumea
noastrã, care aruncã, în apele
curgãtoare, coji de ouã, sparte
în timpul vopsirii acestora sau
în
timpul
preparãrii
cozonacilor. Cojile sosesc în
lumea blajinilor dupã opt zile
de la Învierea Domnului ºi
atunci serbeazã ºi ei Sfintele
Paºti. De Paºtele Blajinilor, se
merge la morminte ºi se dau de
pomanã pascã, ouã roºii, colaci,
credincioºii imaginându-ºi cã
în felul acesta petrec Paºtele cu
cei plecaþi din lumea noastrã.
De Sãrbãtoarea Învierii
Domnului, se leagã o serie de
termeni precum denie, epitaf,
harþi, praznic, sfeºtanie.
Denie se numeºte, în
biserica ortodoxã, mai ales
slujba religioasã oficiatã în
fiecare searã în sãptãmâna de
dinaintea Sfintelor Paºti,
numitã ºi Sãptãmâna Mare sau
Sãptãmâna Patimilor. Cu aceste
ocazii, sunt rememorate
evenimentele
trãite
de
Mântuitorul nostru Iisus
Hristos dupã Intrarea Sa în
Ierusalim, în Duminica
Floriilor. Aflãm despre trãdarea
lui Iuda, despre Cina cea de
Tainã, despre prinderea, despre
judecarea, despre rãstignirea ºi
despre îngroparea Domnului.
Cele mai importante denii se
sãvârºesc în Joia Mare  Denia
celor 12 Evanghelii  ºi în
Vinerea Mare  Denia
Prohodului.
Cuvântul epitaf are mai
multe sensuri în limba românã:
inscripþie funerarã; placã
purtând o asemenea inscripþie;
poezie de mici dimensiuni
compusã cu ocazia morþii cuiva.
Discutând despre sensul
cuvântului Paºti, ne vom opri 
firesc  asupra unui alt înþeles
avut de acest cuvânt. Astfel,
Epitaf sau Sfântul Epitaf sau
Sfântul Aer reprezintã un obiect
de cult confecþionat din pânzã
sau din stofã, pe care se aflã

brodatã, imprimatã, pictatã
icoana înmormântãrii Domnului.
Se foloseºte o singurã datã pe
an, în Vinerea Mare sau în
Vinerea Patimilor, când Sf.
Epitaf este scos din altar ºi
aºezat în mijlocul bisericii pe
o masã, simbolizând mormântul Domnului nostru Iisus
Hristos. Credincioºii aduc flori
ºi trec pe sub aceastã masã de
trei ori. Dupã slujba Prohodului,
Sfântul Epitaf este purtat în
procesiune în jurul bisericii ºi
apoi adus în bisericã ºi aºezat
pe Sfânta Masã în altar.
Cuvântul harþi desemneazã zilele de suspendare sau
dezlegare a postului. Se ºtie
cã, în general, creºtinii
ortodocºi postesc miercurea ºi
vinerea. Dar în miercurea ºi în
vinerea de dupã Sfintele Paºti,
din
sãptãmâna
numitã
Luminatã, datoritã marii bucurii
a Învierii Domnului, nu se
posteºte, deci vorbim despre
harþi. Zilele în care nu se
posteºte sunt consemnate în
toate calendarele ortodoxe
creºtine prin acest termen, harþi.
Termenul praznic (scris cu
z, nu cu s) desemneazã o
mare sãrbãtoare religioasã, în
care Biserica se bucurã
împreunã cu credincioºii,
rememorând
anumite
evenimente foarte importante
(de
exemplu
Învierea
Domnului,
Naºterea
Domnului, Pogorârea Sfântului
Duh ºi altele) sau cinstind
anumiþi sfinþi care s-au jertfit
pentru credinþã. Importanþa
acestor praznice este arãtatã în
calendarele ortodoxe, unde ele
sunt însemnate fie cu o cruce
neagrã, fie cu o cruce roºie.
Cele mai importante praznice
sunt însemnate cu o cruce
roºie, pusã între paranteze.
Sfeºtanie  nu feºtanie,
cum, din pãcate, pronunþã foarte
mulþi  este slujba religioasã,
oficiatã la inaugurarea unui
aºezãmânt, a unei case, constând
în rugãciuni ºi în stropire cu apã
sfinþitã, slujbã pe care preotul o
face la solicitarea credincioºilor.
Biserica ne învaþã cã este bine
sã facem sfeºtanii în casele
noastre în fiecare an, mai ales în
Postul Mare.
În aceste frumoase zile de
primãvarã, sã ne bucurãm,
stimaþi cititori, de dragostea
Celui Ce, pentru noi oamenii
ºi pentru a noastrã mântuire
S-a pogorât din ceruri ºi S-a
întrupat de la Duhul Sfânt ºi din
Maria Fecioara ºi S-a fãcut Om.
ªi S-a rãstignit pentru noi în
zilele lui Ponþiu Pilat ºi a pãtimit
ºi S-a îngropat. ªi a înviat a treia
zi, dupã Scripturi.

 considerã conf. univ. dr. Florin Fãiniºi

Reporter: Ce reprezintã
pentru Facultatea de Drept ºi
Administraþie Publicã momentul
susþinerii disertaþiilor în cadrul
programelor de masterat?
Conf. univ. dr. F. Fãiniºi:
Pentru Facultatea de Drept ºi
Administraþie Publicã, examenul de masterat este
considerat o sãrbãtoare, dar ºi
o evaluare a propriilor
activitãþi. Este o sãrbãtoare prin
faptul cã disertaþia constituie un
adevãrat schimb de experienþã
între specialiºtii pe problemele
juridice, ce au desfãºurat o
intensã muncã de cercetare, ºi
masteranzi,
pentru
cã
masteranzii sunt magistraþi,
juriºti, iar la nivel naþional
frãmântãrile juridice au devenit
parcã o prioritate.
Disertaþia
reprezintã
momentul de bilanþ, pentru cã
profesorii se întâlnesc cu foºtii
studenþi, majoritatea lucrând în
domeniul juridic, ºi, pe lângã
bucuria de a-i reîntâlni, existã
ºi satisfacþia cã aceºtia ocupã
funcþii importante în statul
român, fiind deosebit de utili
sistemului juridic naþional,
societãþii în ansamblul ei. Am
întâlnit masteranzi care
lucreazã la Înalta Curte de
Justiþie ºi Casaþie, la Direcþia
Naþionalã Anticorupþie (DNA),
la instituþii europene de la
Bruxelles sau Strasbourg, ca
experþi pe diferite domenii.
Reporter: Câþi tineri au
absolvit aceste programe de
masterat? Care sunt opiniile
cadrelor didactice ºi ale
masteranzilor implicaþi în
aceste programe?
Conf. univ. dr. F. Fãiniºi:
Avem un numãr de 1046
masteranzi, ce susþin disertaþia
în Bucureºti, la Centrele pentru
Învãþãmânt la Distanþã din þarã
ºi din strãinãtate. Profesorii
sunt foarte mulþumiþi de modul
de organizare a acestei
activitãþi, dar mai ales de
nivelul de pregãtire a
masteranzilor, atât teoretic, cât
ºi practic. Totodatã, sunt

Simpozion internaþional într-un an de excepþie

Foto 1  Secþiunea studenþilor ºi a masteranzilor
Simpozionul s-a desfãºurat mai departe pe cele patru secþiuni.
Geografie umanã ºi economicã. S-au înregistrat 21 de lucrãri,
cu abordãri incitante asupra problemelor de maximã actualitate
privind societatea româneascã. S-au analizat probleme privind
dinamica populaþiei, s-a evaluat fenomenul emigraþionist. O altã
problemã abordatã a fost legatã de impactul reconstrucþiilor
urbane. A fost interesantã lucrarea care a analizat evoluþia
cartograficã ºi, implicit, topograficã a imaginilor privind oraºul
Bucureºti. O prezentare din domeniul geoarheologiei a adus în
discuþie impactul pe care l-ar avea un turism arheologic pentru o
comunitate ruralã, care cunoaºte o economie de subzistenþã.
Schimbãri climatice ºi impactul social, geopolitica Chinei ºi
alte subiecte abordate au trezit un real interes participanþilor.
La Secþiunea Geografie Fizicã au fost înscrise 23 de lucrãri
de geomorfologie, de hidrologie (hidrotehnicã) ºi de pedologie
(foto 2). Temele prezentate au avut un înalt nivel ºtiinþific ºi au
suscitat numeroase discuþii. Clasificarea ºi codificarea reþelei
hidrografice, în tendinþa unei analize unitare, elemente
morfometrice ale unor bazine hidrografice, relieful glaciar,
periglaciar, probleme legate de hazardul pedologic au fost câteva
dintre subiectele abordate.

Foto 2  Secþiunea de Geografie Fizicã

Geografia Turismului. S-au
anunþat 16 participanþi.
Problemele privind un turism
durabil, modul în care peisajul
poate influenþa turismul,
turismul balnear, potenþiale
turistice ale Bucureºtiului ºi ale
altor zone din þarã au permis
participanþilor sã interacþioneze
ºi sã dezvolte, prin discuþii,
teme care vor putea face
obiectul altor studii viitoare.
Secþiunea
Geografia
Mediului a înregistrat, cum era
de aºteptat, cel mai mare numãr
de lucrãri înregistrate  25.
Peisajul, analizat prin ochiul
geografului, dar ºi al ecologului,
a cãpãtat noi valenþe. Hazardul,
vulnerabilitatea sau gestiunea
deºeurilor pot avea un impact
(indirect) asupra peisajelor, mai
ales în cazul celor urbane.
În afarã de comunicãrile
susþinute pe secþiuni, s-a
organizat ºi o prezentare de

Foto 3  Imagine din timpul pauzei de masã
postere, unde au fost anunþate nouã lucrãri. Calitatea acestor
postere ºi volumul de informaþie conþinut a fãcut ca dezbaterea
lor sã fie vie.
Unele dintre temele abordate se vor concretiza în lucrãri de
un înalt nivel de profesionalism, care vor face obiectul publicãrii
în Analele Universitãþii Spiru Haret, Seria Geografie.
Deoarece timpul alocat discuþiilor pe marginea lucrãrilor a
fost destul de redus, s-a considerat oportun ca pauza de masã
(foto 3) ºi cina festivã sã constituie ºi prelungiri ale dezbaterilor
pe cele mai incitante teme.
Duminicã, 5 aprilie 2009, la prima orã a dimineþii, cum îi
stã bine unui geograf, care se respectã, s-a plecat în aplicaþia de
teren, aplicaþie organizatã pe traseul Bucureºti-Valea Prahovei 
Culoarul Rucãr-Bran ºi retur. Pentru participanþii la aplicaþie (mai
ales pentru cei din afara þãrii, dar ºi pentru cei din alte oraºe),
frumuseþea unor peisaje geografice într-un anotimp generos a
reprezentat o încântare. Vizita la Castelul Peleº a reprezentat unul

convinºi cã aceºti specialiºti pe
probleme juridice îºi vor folosi
din plin cunoºtinþele asimilate
în domeniile lor de activitate.
Þinem sã precizãm cã
Universitatea Spiru Haret,
respectiv facultatea noastrã, are
masteranzi de la Bucureºti la
New York, de la Chiºinãu la Tel
Aviv, ºi credem cã suntem o
instituþie de învãþãmânt
superior, care, din acest punct
de vedere, este cu un pas
înaintea globalizãrii. ªi pentru
masteranzi este o sãrbãtoare
deosebitã, având în vedere cã
întâlnesc mari profesori, cu o
uriaºã experienþã practicã,

Reporter:
În viaþa
universitarã, un loc distinct îl
ocupã sesiunile de comunicãri
ºtiinþifice. Care este rolul
acestora în pregãtirea
masteranzilor?
Conf. univ. dr. F. Fãiniºi:
În activitatea de pregãtire a
disertaþiei, masteranzii au
participat ºi la activitãþile
centrelor de cercetare din
cadrul facultãþii, venind cu
expertiza domeniilor lor de
activitate ºi am constatat, cu
mare plãcere, cã sesiunile de
comunicãri ºtiinþifice au fost
practic asaltate de masteranzi,
fiind obligaþi sã îi împãrþim pe
mai multe secþiuni ºi domenii,

oameni care ºi-au adus ºi îºi
aduc contribuþia la reforma
justiþiei, care participã activ la
modificarea Codurilor Civil sau
Penal, care soluþioneazã cazuri
la instituþii judecãtoreºti de
toate gradele de jurisdicþie.

pentru a le putea satisface
cerinþele. Rezultatele activitãþii
de cercetare sunt valorizate la
un nivel superior în lucrãrile de
disertaþie. Trebuie sã remarc
faptul cã multe lucrãri au teme
deosebit de interesante, cu o
substanþã juridicã deosebitã ºi
Reporter: Cum apreciaþi sunt ferm convins cã, în
rezultatele obþinute de perspectivã, vor constitui titluri
masteranzi, în urma analizei pentru teze de doctorat.

Reporter: Sã înþelegem cã
doriþi ca aceste proiecte sã fie
continuate tot sub egida
Universitãþii Spiru Haret?
Conf. univ. dr. F. Fãiniºi:
Facem demersuri, având în
vedere interesul absolvenþilor,
pentru a îndeplini toate
condiþiile necesare organizãrii
studiilor de doctorat, pornind de
la cerinþele absolvenþilor, dar ºi
de la conþinutul ºtiinþific al unor
teme de disertaþie, pe care le
considerãm utile ºtiinþei
juridice în societatea noastrã.
De fapt, toate cele amintite
anterior reprezintã cerinþe din
domeniul calitãþii învãþãmântului la nivel românesc ºi
european ºi, fãrã lipsã de
modestie sau subiectivism,
apreciez cã ne încadrãm în
aceºti parametri.
Reporter: Care sunt astãzi
punctele importante de pe
agenda Facultãþii de Drept ºi
Administraþie Publicã?
Conf. univ. dr. F. Fãiniºi:
Suntem foarte preocupaþi, în
perioada actualã, de vizita
Comisiei din partea European
University Association (EUA)
ºi, practic, dupã disertaþii, ne
canalizãm toate eforturile

pentru a ne prezenta în condiþii
foarte bune. În acest sens, a fost
implicat tot personalul didactic,
masteranzii, studenþii ºi suntem
convinºi cã, dupã 11 mai, când
va avea loc vizita comisiei, vom
fi apreciaþi la nivelul aºteptãrilor.

A consemnat
Gabriela SÂRBU

Teledreptatea
în societatea româneascã

PEISAJELE  PERCEPÞIE, CUNOAªTERE,
CONªTIENTIZARE ªI ACÞIUNE
(Urmare din pag. 1)

lucrãrilor elaborate de
aceºtia?
Conf. univ. dr. F. Fãiniºi:
Rezultatele la examenul de
disertaþie sunt pe mãsura
aºteptãrilor,
masteranzii
obþinând, în urma unei pregãtiri
foarte bune, note bune,
mulþumindu-i atât pe ei, cât ºi
pe profesori. Trebuie sã lucrãm
în perspectivã la o mai bunã
colaborare universitate-absolvenþi, pentru cã nu totdeauna
am reuºit sã îi urmãrim în timp,
pentru a le vedea evoluþia
ulterioarã.

În perioada 7  10 aprilie
2009, la Facultatea de Drept ºi
Administraþie Publicã Bucureºti s-au susþinut examenele de
masterat. Actuala promoþie a
urmat un program de masterat
de 3 semestre, de-a lungul
cãruia au acumulat 240 de
puncte de credit. Despre
disertaþii ºi despre activitatea
curentã am stat de vorbã cu
domnul conf. univ. dr. F.
Fãiniºi, decanul Facultãþii de
Drept ºi Administraþie Publicã
Bucureºti

Florin FÃINIªI

Foto 4 Amintire
dintre obiective (în programul iniþial fusese
planificatã vizitarea Castelului Bran, dar....).
Explicaþiile competente, oferite pe parcursul
aplicaþiei de cãtre cadre didactice de la facultatea
noastrã, au permis sã se atingã scopul acestei
aplicaþii. Masa de prânz, luatã la Bran, a fost un prilej
de mai bunã cunoaºtere a participanþilor între ei.
Mini-excursia la Cheile Râºnovului a încântat pe
geografii care au participat la aplicaþie.
Simpozionul a fost un prilej de dezvoltare a unor
relaþii de prietenie (de exemplu, între studenþii de la
facultatea noastrã ºi studenþi din Portugalia (foto 4).
Impresiile participanþilor au fãcut plãcere
organizatorilor. Ce este interesant este faptul cã studenþii
din Portugalia nu ar fi vrut sã vinã la noi, pentru cã li se
povestise în termeni sumbri despre þara noastrã. Acum
cred cã vor fi cei mai buni ambasadori ºi ai þãrii ºi ai
facultãþii noastre ºi, implicit, ai Universitãþii Spiru Haret.
Col Map (r) Vasile Drugan Ilie, directorul Fundaþiei
Universitare Carol I Bucureºti a afirmat, în legãturã cu aceastã
manifestare:  Orice demers intelectual pentru investigarea unui
domeniu de mare interes ºi actualitate precum Geografia, trebuie
salutat ºi respectat. Cei care au voinþa ºi calificarea de a transfera
România în spaþiul ºi timpul Europei trebuie sã acþioneze cu energie
ºi perseverenþã. Sper ca ºi în anii viitori Universitatea Spiru Haret
sã aibã fondurile necesare pentru organizarea unor astfel de
manifestãri ºtiinþifice. Pentru un coleg din Republica Moldova,
Roºca Igor, de la Institutul de Ecologie ºi Geografie, simpozionul
a fost foarte reuºit: Într-adevãr, a fost PRIMUL simpozion de
Geografie de acest tip (cel puþin pentru mine). Organizarea a fost
reuºitã ºi sunt necesare asemenea conferinþe, simpozioane, deoarece
ele ne unesc pe noi, geografii, ºi nu numai.
Chiar dacã acum, la sfârºitul acestui eveniment, organizatorii
se resimt dupã efortul depus, avem mulþumirea unei depline reuºite.

Noile coduri, Codul Civil
ºi Codul Penal, precum ºi
cele de procedurã, reprezintã
un punct fierbinte al
dezbaterilor juridice, dar ºi
de interes al opiniei publice,
pentru cã principiile ce stau
la baza lor nu sunt pe deplin
cunoscute de cãtre opinia
publicã, iar o parte dintre
specialiºtii ce au contribuit
la întocmirea principiilor
sunt contestaþi.
Trebuie sã recunoaºtem
cã asemenea instituþii
juridice sunt cu bãtaie lungã,
iar construirea lor trebuie sã
fie produsul celor mai
valoroase minþi din domeniu
ºi nu al celor care ocupã la
un moment dat funcþii
importante, dar trecãtoare.
Aº mai aminti un exemplu,
Codul Civil actual este de pe
vremea lui Alexandru Ioan
Cuza, demonstrându-ºi
viabilitatea, indiferent de
intemperiile ideologiilor pe
care le-a suportat de-a
lungul timpului. Asemenea
act normativ poate rezista în
timp atâta vreme cât este
produsul
unor
minþi
strãlucite, dar þine cont ºi de
istoria ºi tradiþiile poporului
nostru.
Nu voi intra în amãnunte
asupra unei serii de aberaþii
juridice pe care codurile le
cuprind, deoarece eu sunt
convins cã nu se vor regãsi
în forma finalã a acestor acte
normative.
Cum aberaþie juridicã
este faptul cã, de mai multã
vreme, în societatea
româneascã, dreptatea,
apreciazã unii, se poate face
în pieþe publice, pe
stadioane sau la televizor.
Este o poveste frumoasã
despre justiþie, respectiv
despre drepturi, dar nu

despre dreptate. Dreptatea
trebuie fãcutã în templul
legalitãþii, care este instituþia
de judecatã ºi nu în altã parte.
În antichitate, la intrarea
fiecãrei judecãtorii se afla
statuia Fricii, pentru a-l
înspãimânta pe cel ce ajungea
la o astfel de instituþie,
indiferent de problema juridicã
pe care o avea. Legile erau
secrete, fiind considerate de
sorginte divinã, iar muritorii le
suportau, fiind doar câþiva
iniþiaþi, care le cunoºteau ºi le
aplicau în numele divinitãþii.
Astãzi, instituþia juridicã
trebuie sã fie o parte
fundamentalã a comunitãþii, în
care cetãþenii trebuie sã se
ducã cu sufletul ºi inima
deschise, spre a întâlni oameni
competenþi, imparþiali, care-i
vor soluþiona problemele în
sensul adevãrului real ºi nu al
unuia fabricat. Din pãcate,
societatea româneascã a suferit
modificãri profunde, apele
s-au tulburat ºi nu sunt limpezi
pe tãrâmul dreptului. Sunt
oameni care, datoritã faptului
cã s-au cãpãtuit pe cãi mai mult
sau mai puþin ortodoxe, cred cã
îºi pot permite orice în
societate, dupã cum sunt ºi
oameni care cred cã pot da
soluþii dupã placul lor ºi nu
dupã conþinutul ºi sensul legii.
De aici acest circ juridic, pe
care îl vedem la toate
televiziunile, acest spectacol
cu arestãri ºi arestaþi, care fac
deliciul maselor, deºi sunt
oameni care trãiesc adevãrate
tragedii, oameni care trãiesc
evenimente ce le vor marca
întreaga viaþã, iar unele dosare
vor avea efectul Ion Creangã:
când pãrinþii mãnâncã
aguridã, li se vor strepezi ºi
dinþii copiilor.
În domeniul juridic mai
este mult de lucru în societatea
româneascã ºi pentru cã
actualul cadru legislativ nu este
o stâncã juridicã, ci un domeniu

cu nisipuri miºcãtoare,
generate de obligativitatea
modificãrii
legislaþiei
conform
cerinþelor
europene, dar ºi conform
realitãþilor româneºti.
Trebuie sã recunoaºtem
cã tragediile unora au
reprezentat bucurii populare
în toate timpurile. De
exemplu,
în
vremea
revoluþiei franceze, celebra
piaþã, cu nume simbolic,
Place de la Concorde, era
locul în care aveau loc
execuþiile. Se venea de
dimineaþã pentru a se putea
prinde loc, iar dupã execuþie
aveau loc dansuri populare,
se vindeau cârnaþi ºi
bãuturã, iar lumea pleca
acasã mulþumitã de cât de
frumoase sunt spectacolele
istoriei, puse în scenã de
marii regizori ai timpurilor.
Teledreptatea nu are
nicio valoare socialã, nici
mãcar nu reuºeºte sã
informeze opinia publicã,
deoarece îºi dau cu pãrerea
tot felul neaveniþi sau
incompetenþi, creând mai
mult confuzie. Se realizeazã
un cunoscut principiu a lui
Murphy, conform cãruia
dacã nu poþi convinge,
trebuie mãcar sã îi
zãpãceºti. Sunt convins cã ºi
din acest punct de vedere
societatea româneascã va
intra în matca sa, urmând
calea specificã actului de
dreptate, în sensul normelor
europene.
Spectacolul de care
vorbeam nu are nicio
contribuþie pozitivã la
demersul menþionat, ci pur
ºi simplu face deliciul
maselor, încercând sã le
distragã de la problemele
fundamentale zilnice cum ar
fi siguranþa locului de
muncã, siguranþa zilei de
mâine, practic siguranþa
propriei lor existenþe.
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Sistemul instituþional
de asigurare a calitãþii
la Universitatea
Spiru Haret: Împliniri
ºi direcþii de acþiune
Sistemul instituþional al
calitãþii, având nemijlocit
misiunea implementãrii ºi
evaluãrii calitãþii activitãþilor
didactice ºi de cercetare
ºtiinþificã este alcãtuit din:
Comisia de calitate pe
universitate ºi Comisiile de
calitate ale celor 30 de facultãþi,
ale celor ºase departamente, ale
institutelor de cercetare
ºtiinþificã, ale celor douã
servicii funcþionale, în total
47 de comisii de calitate;
Departamentul de calitate al
Universitãþii; Oficiul de audit al
calitãþii învãþãmântului ºi
cercetãrii ºtiinþifice.
Comisiei de calitate pe
universitate ºi celor 47 de
comisii pe facultãþi, departamente, institute de cercetare ºi
servicii funcþionale le revine
rolul de interfaþã între
preºedintele ºi rectorul universitãþii, Senatul universitãþii,
pe de o parte, ºi celelalte
structuri ale universitãþii 
comunitatea cadrelor didactice
în ansamblu, beneficiarii
serviciilor de învãþãmânt ºi
cercetare, comunitãþile locale în
care funcþioneazã universitatea.
Comisia este alcãtuitã dintr-un
numãr limitat de membri, ºase,
ºi un preºedinte, desemnat de
cãtre rector, de regulã, un
prorector al universitãþii.
Comisia îºi desfãºoarã
activitatea pe baza unui plan de
activitate, care are drept
obiectiv central implementarea
calitãþii ºi a culturii calitãþii în
învãþãmânt ºi cercetarea
ºtiinþificã.
Eforturile conducerii universitãþii pentru perfecþionarea
organizãrii ºi desfãºurãrii
activitãþilor universitare,

conjugate cu procesul de
implementare a culturii calitãþii
de cãtre organismele sistemului
de calitate menþionate mai
sus, au contribuit în mod
corespunzãtor la sporirea
eficacitãþii educaþionale în
universitate. S-a perfecþionat
activitatea de admitere a
candidaþilor, ce se desfãºoarã în
conformitate cu o metodologie
proprie optimizatã ºi aprobatã
de Senatul universitãþii.
Programele de studii (respectiv

specializãrile) oferite de universitate se dovedesc consonante
cu cerinþele pieþei educaþionale,
fapt certificat de creºterea
spectaculoasã a numãrului de
candidaþi la admitere ºi cel al
studenþilor anului I.
Planurile de învãþãmânt ºi
programele analitice (fiºele
disciplinelor) prin restructurãrile
înregistrate pentru compatibilizarea lor cu cele ale
universitãþilor europene de
prestigiu, mediul de învãþare,
caracterizat prin perfecþionarea
metodelor de învãþare ºi
centrarea pe student a întregului

generaþiilor anterioare sau prin
activitãþile promoþionale
întreprinse de universitate.
Implementarea Procesului
Bologna a reprezentat pentru
universitate o veritabilã
reformã, o schimbare de fond
concretizatã în regândirea
conþinutului învãþãmântului,
prin conceperea unor noi
planuri de învãþãmânt, asigurarea unei corelãri mai bune
între ciclurile de studii ºi
includerea rezultatelor cercetãrii
ºtiinþifice în cursuri, seminarii,
dezbateri, utilizarea tehnologiilor
moderne de predare, semi-

 Calitatea ca excelenþã poate prefaþa ritualul
utilizãrii procedurilor ºi standardelor pentru
evaluãri externe  Calitatea în educaþie ºi
formare profesionalã nu este doar un aspect de
ordin tehnic, ci o stare a învãþãmântului care îl
face atractiv, accesibil ºi eficient  Manualul
calitãþii învãþãmântului la Universitatea
Spiru Haret ºi rolul sãu în cultura calitãþii
 Un valoros act de bune practici în implementarea
culturii calitãþii  Constituirea structurilor
calitãþii  Comisiile de calitate  soluþia cea mai
fiabilã în implementarea ºi evaluarea calitãþii
 Implementarea Procesului Bologna  o
veritabilã reformã, o schimbare de fond în
regândirea conþinutului învãþãmântului
 Informatizarea învãþãmântului - drumul spre
performanþã  Cercetarea ºtiinþificã, legatã
inseparabil de domeniul didactic
proces educaþional, saltul
calitativ în evaluarea cunoºtinþelor
studenþilor, înregistrate în
cursul anului universitar 20072008 au stimulat creºterea
semnificativã a eficienþei
învãþãmântului ºi cercetãrii.
Sã exemplificãm îmbunãtãþirile ce au avut loc.
Metodologia de admitere se
distinge îndeosebi prim modul
specific de organizare a
admiterii, prin transparenþa
condiþiilor de înscriere, prin
prezentarea taxelor anuale de
ºcolarizare ºi a facilitãþilor de

care beneficiazã studenþii
universitãþii.
Ca urmare a ofertei educaþionale promovate, inclusiv
prin Metodologie, numãrul
candidaþilor admiºi în anul I a
crescut. Aceºti candidaþi au
bãtut la porþile universitãþii
nesiliþi de nimeni, numai graþie
prestigiului cadrelor didactice,
a seriozitãþii cu care îºi fac
munca, a calitãþii pregãtirii lor
pentru profesia aleasã,
transmisã de absolvenþii

narizare, învãþare, optimizarea
raportului între disciplinele
teoretice ºi cele practice 
aplicative, construcþia noului
sistem de evaluare a pregãtirii
studenþilor prin folosirea celei
mai performante tehnologii
informatice  Platforma
Blackboard , toate având ca
obiectiv ºi ca finalitate
creºterea calitãþii procesului
educaþional.
Aceastã restructurare majorã
are în vedere, în principal:
- racordarea învãþãmântului
universitãþii la spaþiul european

al învãþãmântului ºi cercetãrii
ºtiinþifice;
-convergenþa, comparabilitatea ºi compatibilitatea
programelor de studiu;
- racordarea învãþãmântului
nostru universitar la cerinþele
pieþei forþei de muncã superior
calificatã;
- optimizarea locului activitãþilor practice în ansamblul
procesului didactic;
- extinderea sistemului de
credite de studiu transferabile;

- promovarea mobilitãþii
cadrelor didactice ºi studenþilor;
- promovarea valorilor
europene autentice.
Sistemul Bologna a
însemnat pentru universitate ºi
realizarea unei conformitãþi a
curriculei universitare cu cele
ale universitãþilor celor mai
performante din EU ºi SUA
(Sorbona, London School of
Economics, Oxford, Sapienza,
facultãþi din Germania, Elveþia
etc.). Rezultatul principal al
acestei conformitãþi l-a
constituit optimizarea structurii
ºi dimensiunii planurilor de
învãþãmânt, axarea lor pe
direcþiile contemporane ale
dezvoltãrii ºtiinþifice, pe
cerinþele practice ridicate în
faþa calificãrilor din învãþãmânt
de cãtre structurile economicosociale ale României contemporane, ale realizãrii unei
pregãtiri a studenþilor cât mai
apropiatã de cerinþele viitoarelor
locuri de muncã. S-au înlãturat,
în bunã mãsurã, repetãrile
aceloraºi probleme între
diferitele discipline, care
lungeau considerabil timpul de
predare ºi diminuau interesul
studenþilor pentru acele cursuri.
Un exemplu edificator îl
reprezintã cele nouã facultãþi
economice ale Universitãþii
Spiru Haret, care, înainte de
restructurarea planurilor de
învãþãmânt, aveau prevãzute
32-39 discipline, pentru ca,
dupã restructurare, numãrul
acestora sã se reducã la 16-18
discipline complexe, unitare ºi
axate pe probleme teoretice ºi
practice formative de bazã.
Totodatã, s-a accentuat rolul
studierii bibliografiei indicate
în tematicile tuturor facultãþilor,
la fiecare lecþie.
Procesul Bologna, a cãrei
Cartã a fost semnatã de
Universitatea Spiru Haret în
anul 2005, precum ºi experienþa
universitãþilor europene, ne-au
condus la reevaluarea raportului
dintre orele de curs ºi seminar,
aplicaþii practice, studii de caz,
simulãri etc. în favoarea orelor
de dezbateri ºi a studiului
individual.
În vederea obiºnuirii
studenþilor cu metodologia
elaborãrii de cãtre fiecare a unui
produs ºtiinþific propriu, în
facultãþi se intensificã practica
elaborãrii de referate ºtiinþifice
care se dezbat în grupele de
studenþi, sau subgrupe, conform
metodologiei work-shop-urilor.
În acest fel, sporeºte atractivitatea
seminariilor ºi dezbaterilor ºi
interesul studenþilor pentru
probleme cât mai concrete, noi
ºi moderne.
Îmbunãtãþirea planurilor de
învãþãmânt a exercitat influenþe
favorabile asupra programelor
analitice, a conþinutului cursurilor
ºi, în final, asupra cunoºtinþelor
studenþilor. În ultimii doi ani,
în Universitatea Spiru Haret au
fost reînnoite manualele,
bibliografiile, programele
analitice la toate facultãþile.
S-a realizat într-o mare mãsurã
eliberarea acestora de problemele neesenþiale, învechite,
secundare ºi introducerea
cunoºtinþelor noi, a rezultatelor
contemporane, ale practicii
economico-sociale specifice
economiilor de piaþã. Imprimarea
unui caracter cât mai pragmatic
planurilor, programelor analitice
ºi cursurilor a sporit interesul
studenþilor pentru studiul
individual, simþind cã în acest
mod îºi asigurã premisa
accesului cãtre viitoarele locuri
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de muncã, a exercitãrii cu
succes a viitoarelor profesii.
În structura planurilor de
învãþãmânt, la ciclul I, practica
de specialitate deþine o pondere
corespunzãtoare. Practica se
desfãºoarã pe bazã de contracte
cu instituþii sau firme, fie
colective sau individuale.
Practica este monitorizatã de
cadre didactice, consemnatã
calitativ ºi cantitativ în caiete
de practicã ºi finalizatã prin
colocvii în faþa unei comisii. În
toate facultãþile, planurile de
învãþãmânt prevãd discipline
obligatorii opþionale ºi facultative,
dar ºi un modul pedagogic
pentru cei ce vor sã devinã
cadre didactice. Modulul este
gestionat de Departamentul
pentru Pregãtirea Personalului
Didactic (DPPD).
Apreciem cã aparþine
bunelor practici în procesul de
pregãtire a studenþilor antrenarea
lor în cercetarea ºtiinþificã.
În toate facultãþile existã
cercuri de cercetare ºtiinþificã,
îndrumate de cadre didactice.
În cadrul acestora, studenþii
aleg teme de cercetare, fie
stabilite de catedre, fie de cãtre
ei înºiºi. Cele mai bune lucrãri,
prezentate în cercuri ºtiinþifice,
sunt selectate pentru sesiunea
ºtiinþificã studenþeascã anualã
(în mai-aprilie) ºi cele mai bune
dintre ele sunt rãsplãtite cu
diplome, cãrþi ºi prin publicarea
în Analele Universitãþii, Seria
Economie. Multe catedre atrag
studenþi ºi în propriile proiecte
de cercetare ori în contractele
lor de cercetare.
O componentã fundamentalã
a bunelor practici în îmbunãtãþirea calitãþii învãþãmântului
este informatizarea acestuia.
Toþi studenþii, indiferent de
forma de învãþãmânt, au
posibilitatea de a lucra zilnic la
un calculator conectat la
Internet, atunci când doresc.
Majoritatea cadrelor didactice
folosesc calculatoarele ºi
videoproiectoarele pentru
ilustrarea cu imagini ºi diverse
texte a problemelor expuse la
cursuri ºi seminarii, pentru
diverse calcule ºi prezentarea
de grafice. Cele 10.000 de
calculatoare din dotarea facultãþilor, departamentelor, a
Centrelor teritoriale se aflã
permanent la dispoziþia studenþilor ºi cadrelor didactice.
Cea mai amplã ºi deplinã
utilizare a acestor mijloace
o realizãm în evaluarea
cunoºtinþelor studenþilor ºi
masteranzilor. În prezent, în
universitate, toate examenele se
realizeazã pe calculator,
respectiv, prin cel mai
performant sistem contemporan
 platforma Blackboard.
Dispunem de o capacitate a
serverelor care permite
evaluarea concomitentã a mii
de studenþi ºi care realizeazã
automat o evaluare exactã ºi
obiectivã a cunoºtinþelor
fiecãrui student. Suntem
preocupaþi de folosirea deplinã
a valenþelor pozitive ale acestui
sistem de evaluare, în sensul
diversificãrii tipurilor de grile,
exerciþii ºi probleme ce pot fi
introduse în examinare, cu mult
peste cele cinci tipuri pe care
le folosim în prezent. În acest
scop, la cel de al doilea Forum
mondial al calitãþii (octombrie
2007, Universitatea Sapienza,
Roma) delegaþia Universitãþii
Spiru Haret a propus celor 500
de delegaþi prezenþi organizarea
de schimburi de experienþã în
legãturã cu folosirea Platformei
Blackboard.

Contribuþia de solidaritate
ºi percepþia distorsionatã asupra ei
Aparent salutarã, vestea
cã Executivul pare mai
hotãrât ca oricând sã adopte
mãsuri anticrizã care sã
contracareze efectele ei
dramatice asupra categoriilor
defavorizate prin intenþia de
a se institui aºa-numita taxã
de solidaritate, dar în esenþã
reprezentând o contribuþie de
solidaritate, a avut ecouri
diferite în medii diferite  de
la ºoc la indiferenþã, la
stupoare. In definitiv, nimeni,
nu poate fi împotriva
spiritului de solidaritate
autenticã cu atât mai mult cu
cât gesturi semnificative prin
care se exprimã aceastã formã
de sprijin se întâlnesc frecvent
în viaþa cotidianã  nu
neapãrat doar în condiþii de
crizã financiarã, sau de
calamitãþi naturale, ci ºi în
cazuri umanitare. Dar, totuºi,
acest sentiment individual sau
colectiv, la o anumitã scarã,
de la un grup profesional pânã
la naþiune ºi umanitate, este
absolut voluntar ºi, ca atare,

nu poate fi impus, indiferent la
ce mijloc s-ar apela. De fapt,
despre ce este vorba? Guvernul
analizeazã
posibilitatea
introducerii unei contribuþii de
solidaritate pentru cei care au
venituri de la stat peste salariul
preºedintelui României  a
precizat primul-ministru, care a
concretizat detaliat cã toþi cei
care, de la stat, au venituri peste
salariul preºedintelui României,
venituri care sunt peste 80 de
milioane vor fi taxate cu 90
la sutã, dacã o asemenea
propunere se va adopta. Dacã
cineva de la stat câºtigã din
diverse surse 150 de milioane de
lei vechi, diferenþa de la 80 de
milioane pânã la 150 de
milioane, respectiv 70 de
milioane va fi taxatã cu 90 la
sutã. Este, în fapt, o contribuþie
de solidaritate care va merge
într-un fond special, din care
Guvernul va putea sã asigure
sprijin salarial pentru cei cu
salarii mici, astfel încât sã putem
proteja categoriile cele mai
vulnerabile în aceastã perioadã

de crizã. Este vorba nu de o taxã,
ci de o contribuþie, care se aplicã
doar acelora care la stat au
venituri
peste
salariul
preºedintelui României  a mai
precizat premierul României.
Deci, nu ne referim la mediul
privat, nu avem nimic de-a face
cu salariile care existã în mediul
privat. Ne gândim la stat ºi este
foarte bine sã analizãm dacã cei
care sunt în vârful piramidei
sociale din perspectiva
salarizãrii de la bugetul public,
pentru anul 2009. Repet, tot ce
este pânã la valoarea salariului
preºedintelui României nu
suportã niciun fel de intervenþie.
Totul ar fi bine ºi frumos,
cum se spune, dar numai sub
raport etic, întrucât introducerea
acestei contribuþii, chiar dacã
este de solidaritate se impune a
fi întemeiatã ºi pe considerente
bugetaro-fiscale, precizându-se
dimensiunea
veniturilor
bugetare suplimentare pe care se
sconteazã. Existã oare un numãr
atât de mare de salariaþi la stat
care au venituri mai mari decât

preºedintele þãrii, deºi s-a spus
cã niciun salariu din sectorul
bugetar nu trebuie sã depãºeascã
limita veniturilor lunare ale
secretarilor de stat. Poate cã, aºa
peste noapte, s-a revenit asupra
acestei decizii. Mã rog.
Fireºte, o parte a încasãrilor
bugetare este alocatã unor acþiuni
de protecþie socialã, sub forma
unor ajutoare sociale, care nu
exprimã de fel solidaritate socialã,
tot aºa cum nici redistribuirea
bugetarã nu este sinonimã cu un
gest de solidaritate, cu atât mai
puþin cu cât apare în mod inevitabil
inegalitatea veniturilor, specificã
economiei de piaþã care, de regulã,
este corectatã prin politica bugetarã
de redistribuire. Totuºi, una este
legea salarizãrii unice a bugetarilor
 pe criteriul competenþei  ºi
altceva este sã retezi toate salariile
ce depãºesc nivelul salariului
preºedintelui þãrii.
Paradoxal, la asemenea
soluþii de solidaritate socialã a
recurs ºi
Parlamentul
European, în cadrul mesei
rotunde Criza economicã ºi

financiarã  România dupã
Consiliul Europei de
primãvarã, organizat de
Clubul România-Uniunea
Europeanã.
Dar
din
concepþie s-a produs o
rupturã între Vest ºi Est. S-a
acceptat o formulã nu numai
declarativã privind solidaritatea în statele din Centrul
ºi Estul Europei. Însã, s-au
folosit, din pãcate, limbaje
diferite, discriminatorii. În
timp ce pentru þãrile din Vest
se
vorbeºte
despre
stimulente, pentru cele din
Est accentul cade cu o
duritate strivitoare pe
constrângeri bugetare.
Rãmâne de vãzut care va
fi percepþia asupra acestei
idei seducãtoare de a se veni
în sprijinul categoriilor
defavorizate, dar modul cum
se va realiza acest gen atipic
de sprijin este, se pare, din
start contestat de unii analiºti
ºi nu numai.

D.A.

O altã problemã privind
accepþia fericirii este aceea
dacã fericirea constã în
plãcerea generatã de miºcare,
de activitate, sau, dimpotrivã, de
repaus, de absenþa activitãþii.
În aceastã privinþã, Aristotel
argumenta cã fericirea este mai
curând plãcere de miºcare,
pentru cã omul este o fiinþã
activã, iar repausul este folosit
de el doar ca mijloc recreativ,
în vederea continuãrii activitãþii.
Acelaºi punct de vedere, dar cu
alte argumente, a fost susþinut
în secolul al XX-lea de cãtre
Albert Camus. Potrivit punctului
de vedere camusian, Sisif, cel
mai înþelept ºi prudent dintre
muritori, cum credea Homer,
este fericit nu prin finalizarea
þelului sãu, fixarea unei stânci
pe un vârf de munte, ci prin
activitatea perpetuã de atingere
a acestui scop, care, de fapt,
este ºi intangibil. Este însã un
scop asumat, temerar, prin care
omul îi înfruntã pe zei. Este, de
fapt, sensul omului sisific din
secolul al XX-lea, condamnat
la o activitate mereu reluatã,
fãrã finalitate pentru om, pentru
muncitor.
Înterogaþia dacã fericirea
este o stare de activitate sau de
repaus poate fi corelatã cu
problema sensului existenþei
umane. Astfel, ne putem întreba:
oare omul este fericit prin
faptul cã ºi-a atins scopurile
fundamentale sau prin însãºi
activitatea de realizare a
sensului sãu?
Desigur, atingerea unui þel
nu poate procura decât fericire,
iar nu nefericire. Într-un text
oarecum testamentar, poetul
Bacovia afirma: ,,Mi-am
îndeplinit toate profeþiile
politice./Sunt fericit.
Dar, pentru cã sensul
omului este complex, niciodatã
el, omul, nu-l va realiza
exhaustiv ºi, deci, niciodatã
fericirea lui nu va fi deplinã. În
general, el se va desãvârºi mai

mult fie în dimensiunea sa
social-economicã, fie în spirit,
pentru cã el va excela într-o
anumitã privinþã sau în mai
multe, dar, fie cât de
enciclopedist, niciodatã în
toate. Aºadar, în raport cu
sensul sãu în ansamblu, cu
complexitatea acestui sens,
dacã omul nu îl rateazã, ci ºi-l
apropie în cea mai mare
mãsurã, el poate fi, de regulã,
în linii mari, fericit, dar, mai
detaliat, se va simþi împlinit ºi
fericit în unele privinþe,
neîmplinit ºi nefericit în altele.
În plus, fericirea ca
rezonanþã afectivã a stãrii de
repaus, de împlinire, trebuie
corelatã ºi cu natura ºi calitatea
cerinþelor ºi aspiraþiilor
satisfãcute.
De regulã, cerinþele
elementare, atât cele corporale,
cât ºi cele spirituale minimale,
tangibile, cât se poate de
lesnicios, de facil, procurã
fericire celor mediocri, care se
mulþumesc cu puþin.
În schimb, exigenþele ºi
aspiraþiile mai înalte, urmãrite
de intelectualii devotaþi
cunoaºterii ºi creaþiei, pe lângã
faptul cã se obþin mult mai
dificil, odatã atinse, pot genera
stãri contradictorii. Pe de o
parte, ele produc satisfacþie,
dar, pe de altã parte, pot genera
ºi regret sau chiar nefericire, fie
pentru cã oamenii îºi dau seama
de relativitatea plenitudinii lor
în raport cu mirajul absolutului,
care îi îndeamnã spre noi ºi noi
orizonturi, fie întrucât resimt ºi
mai acut ºi mai dureros
prãpastia dintre ei ºi cei rãmaºi
prizonieri în grota imaginatã de
Platon ºi care nu vor suporta
niciodatã lumina.
Aºadar, pentru obþinerea
fericirii, nu importã atât
calitatea vieþii pe care o ai, cât
faptul de a reacþiona pozitiv la
propria ta viaþã, fie aceasta de
o þinutã mai elevatã sau mai
modestã.
În fine, un alt aspect al
fericirii ca stare de repaus,

evidenþiat ºi teoretizat de
filosoful G.W.Fr. Hegel, este
acela al locului ºi rolului ei în
viaþa individului ºi a istoriei.
Marele filosof german a distins
între indivizii care îºi urmãresc
scopurile personale, dar respectã
ºi dreptatea, binele, datoria,
fixate de legile ºi moravurile
statului, ºi personalitãþile
istorice, care îºi urmãresc ºi ele
interesele personale, dar le
armonizeazã cu posibilitãþile
istorice ce contrazic legile ºi
drepturile recunoscute ºi
existente, deci cu un element
mai general decât cel ce
constituie temelia unui popor
sau a unui stat, fiind ,,indivizi
croiþi pe mãsura istoriei
universale. Primii pot fi fericiþi
sau nefericiþi, dar soarta celor
care aparþin istoriei universale,
,,chemaþi de a fi mandatarii
spiritului universal, ,,n-a fost
prea fericitã, întrucât ,,n-au
avut plãcerile unui trai liniºtit,
întreaga lor viaþã n-a fost decât
muncã ºi ostenealã, iar odatã
ce ºi-au atins scopul, ,,ei cad ca
tecile uscate ale unei seminiþe.
În concluzie, filosoful afirma:
,,Fericit este acela care ºi-a croit
soarta conform caracterului sãu
propriu, voinþei ºi bunului sãu
plac, bucurându-se astfel de
existenþa sa. Istoria universalã
nu este tãrâmul fericirii.
Perioadele de fericire sunt
pagini goale ale sale, deoarece
ele sunt perioade de concordie,
lipsite de contradicþie.
Extinzând problema sensului
de la nivelul persoanei individuale la cel al persoanei
colective a unui popor, Hegel a
argumentat cã numai opoziþia
spiritului colectiv cu sine
însuºi, cu înfãptuirile sale
constituie forþa stimulativã a
înnoirii vieþii poporului respectiv.
Dimpotrivã, împlinirea spiritului
colectiv, întrucât îºi satisface
voinþa ºi nãzuinþele sale,
înseamnã sãvârºirea sa, dispariþia
opoziþiei stimulative dintre sine
ºi realitate ºi substituirea
contradicþiei cu armonia, cu

împãcarea de sine, cu fericirea.
Dar desãvârºirea spiritului
unui popor ca sãvârºire a sa
înseamnã ºi ivirea unui nou
spirit, mai înalt, la care poate
sã ajungã fie poporul care s-a
realizat pe sine, fie un alt popor.
Vom conchide cã fericirea
este sau poate fi ºi stare de
repaus, de împlinire, nu numai
la nivelul vieþii conservatoare,
ci, contrar celor spuse de
Hegel, ºi la nivelul spiritului
creativ, pentru cã acesta poate
progresa nu numai prin luptã,
ci ºi prin concordie.
Dar, dacã omul îºi perpetueazã starea de mulþumire ºi
armonie în mod indefinit,
culcându-se pe lauri, ºi nu o
foloseºte pentru pregãtirea ºi
amorsarea unui nou efort
creator, poate ajunge la ratarea
unei noi fericiri ºi, oricum, la o
inconfortabilã stare de spleen.
Considerãm, de asemenea,
cã, la fel de bine, fericirea poate
fi generatã ºi de activitatea
orientatã spre împlinirea
sensului existenþei, mai ales
dacã avem conºtiinþa cã sensul
urmãrit este unul superior ºi cã
poate fi împlinit, sau, uneori,
chiar ºi în cazul conºtiinþei unei
imposibile împliniri.
Pentru acest ultim caz,
concepþia lui Camus despre
fericire ca activitate este cât se
poate de semnificativã. În
finalul eseului sãu, Mitul lui
Sisif, scriitorul ºi filosoful
francez afirma : ,,Lupta însãºi
cãtre înãlþimi e deajuns spre a
umple un suflet omenesc.
Trebuie sã ni-l închipuim pe
Sisif fericit.
Aºadar, chiar dacã nu
ajunge sã se bucure de atingerea
scopului sãu ultim, omul
gãseºte motive de fericire atât
în faptul cã el însuºi ºi-a dat un
sens, care îi ordoneazã viaþa, îi
dã un rãsunet propriu, al sãu,
cât ºi în lupta pe care o duce
pentru a-l împlini, pentru a-ºi
conserva libertatea ºi nãzuinþa
spre absolut.
(Va urma)

O istorie a presei româneºti în pagini antologice

De la linia Curzon la controversã
constituþionalã

Pamfil ªEICARU
Divide et impera, iatã
rezumatã lapidar politica
statului mare când vrea sã punã
stãpânire pe o þara mai micã: îi
împarte unitatea politicã
internã, îi destramã disciplinele
naþionale ºi asmuþind când o
parte, când alta, slãbeºte treptat
rezistenþele, asigurând o
victorie politicã fãrã sacrificii.
Guvernul polonez de la
Londra reprezenta unitatea
nediscutatã a Poloniei, voinþa
de viaþã liberã a poporului
polonez. Când Moscova a
încercat sã obþie ratificarea
sfâºierii unei pãrþi din teritoriul
naþional polonez de la guvernul
refugiat la Londra, s-a izbit de
o rezistenþã pe care nimic nu o
putea zdruncina. Rusia
cunoaºte prea bine pe polonezi,
a cãror aprigã mândrie
naþionalã nu a putut fi niciodatã
îngenunchiatã, îi cunoaºte din
exploziile revoluþionare, din
dispreþul eroic zvârlit morþii,
dispreþ pe care nu odatã a
trebuit sã-l înfrunte regimul
þarist. Polonia, ca stat a încetat
sã existe când a fost împãrþitã
între Rusia, Prusia ºi Austria,
dar naþiunea polonezã ºi-a gãsit
în însãºi aceastã tragedie
unitatea ei moralã. Ce doborâse
Polonia? Spiritul de discordie,
violenþa cu care se luptau
partidele între ele, fãcând apel
în orbirea patimei chiar la
puterile strãine.
Când Moscova s-a izbit de
rezistenþa guvernului polonez
de la Londra, era firesc sã
utilizeze ceva din trecutul
zbuciumat al Poloniei, cãutând,
sã-i sfãrâme unitatea prin
asmuþirea patimilor partizane.
ªi fiindcã în sânul guvernului
polonez, în rândurile valorilor
politice, a elementelor reprezentative ale vieþii naþionale
n-au gãsit nicio ambiþie
smintitã, capabilã sã întoarcã
priviri curtenitoare spre
Moscova, s-a nãscocit un
comitet de eliberare cãruia i
s-a rezervat protecþia ruseascã,
hotãrâtoare în mãsura în care
armatele ruseºti înaintau pe
teritoriul Poloniei. ªi iatã cã

destrãmarea unitãþii poloneze
s-a realizat. Primul ministru al
Poloniei a fost obligat sã
discute mai puþin cu Stalin ºi
mai mult cu ficþiunile lui Stalin.
Postul de radio Londra ne
informeazã:
Convorbirile poloneze din
Moscova au intrat într-o fazã
nouã. Dupã trei zile de
convorbiri între delegaþia
guvernului polon din Londra în
frunte cu d. Mikolajczyk ºi
delegaþia comitetului polon de
eliberare naþionalã s-a constatat
cã divergenþa principalã existã
între cele douã delegaþii în ceea
ce priveºte problema constituþionalã: delegaþia polonezã
din Londra susþine cã Constituþia
polonã din 1935 este legalã ºi
nu poate fi revizuitã decât de
Parlamentul polon legal ales
dupã terminarea rãzboiului, iar
delegaþia comitetului polon de
eliberare naþionalã nu recunoaºte
decât Constituþia din 1921.
Asearã a avut loc ºedinþa
celor douã delegaþii poloneze la
Kremlin; în aceastã ºedinþã au
participat ºi reprezentanþii
guvernului sovietic în calitate de
intermediari. Divergenþa nu a fost
însã totalmente înlãturatã. Dupã
ultimele ºtiri, d. Mikolajczyk se
pregãteºte sã plece din Moscova,
dar declarã cã toate podurile nu
au fost încã arse pentru o
înþelegere între cele douã tabere
poloneze.
Nu mai sunt în discuþie
frontierele rãsãritene ale
Poloniei, totul s-a redus la o
controversã constituþionalã
între guvernul polon de la
Londra ºi ficþiunea ruseascã,
delegaþia comitetului polon de
eliberare naþionalã. Fireºte,
aceastã controversã de drept
constituþional se dezbate în
prezenþa reprezentanþilor
guvernului sovietic în calitate
de mediatori.
Nu ºtim ce se va alege de pe
urma acestei controverse
constituþionale (care Constituþie
e valabilã, aceea din 1921, sau
aceea din 1935?), dar ceea ce
putem ºti cu anticipaþie este cã
Rusia s-a instalat de fapt în
politica internã a Poloniei. Tot
ce va veni nu va fi decât o simplã
confirmare în forme legale a
unei stãri de fapt: tutoratul
politic al Rusiei asupra Poloniei,
care va înceta sã mai aibã o viaþã
naþionalã proprie. Greu a fost
pânã acum, s-au gãsit instrumentele, restul a urmat de la
sine. Dar fiindcã Rusia Sovieticã
ºi-a rezervat rolul de arbitru, sã
vedem cu ce sentimente arbitreazã
reprezentanþii guvernului soviet
în diferendul constituþional
polonez?
D. Stalin a fost amabil, d.
Mikolajczyk nu s-ar putea
plânge de nimic, formele
protocolare sunt respectate la
Kremlin. Dar nu în vreo

declaraþie sau un gest lipsit de
curtoazie a d-lui Stalin s-ar
putea descoperi vreo pornire
ostilã a guvernului sovietic,
care în fond este pe deplin
satisfãcut de izbucnirea manevrei
concepute de a sili guvernul de
la Londra sã discute pe picior
de egalitate cu oamenii inventaþi
de Moscova, pornirea de
ostilitate împotriva guvernului
polon de la Londra o putem
desprinde din presa sovieticã.
ªi fiindcã Anglia este direct
angajatã în tot ce se impune
Poloniei ca umilitoare îngenuncheri din partea Rusiei
Sovietice, sã reþinem aceastã
informaþie datã de postul
Londra în emisiunea din
9 August:
Ziarele londoneze reproduc
urmãtorul extras din articolul
publicat de linia ziarul PRAVDA
din Moscova: Nu existã unitate
în sânul emigraþiei poloneze.
Toate elementele progresive sunt
în mod firesc prin toate gândurile
ºi aspiraþiunile lor de partea
poporului polon ºi comitetului
polon de eliberare naþionalã, care
reprezintã interesele adevãrate
ale poporului polon. Dezordinea
ºi dezorientarea domnesc în
cercurile poloneze, care se
grupeazã în jurul aºa-zisului
Guvern polon emigrat din
Londra. Viaþa zilnicã a arãtat
destul de clar cã acest guvern
este totalmente izolat de poporul
polon. Speculanþii politici din
anturajul acestui guvern, ca de
exemplu generalii Sosnkowski,
Kuki1 ºi alþii, cari se lãudau cu
pretinsa lor influenþã în Polonia,
cu existenþa organizaþiilor
puternice de sub conducerea lor
în Polonia, sunt acum demascaþi;
ei nu mai au nicio influenþã în
Polonia ºi pretinsele lor
organizaþiuni nu existau ºi nu
existã; ei nu sunt decât mincinoºi
ºi uzurpatori, cari au devenit
acum pur ºi simplu caraghioºi.
Patrioþii adevãraþi polonezi ºtiu
ºi ascultã vocea pe care trebue
s-o urmeze: Aceastã voce este
vocea care cheamã la Iuptã sub
drapelul ºi sub direcþiunea
Comitetului polon de eliberare
naþionalã.
Acest atac de o violenþã
caracteristicã defineºte adevãrata atitudine a guvernului
sovietic faþã de guvernul polon
de la Londra.
Oricât s-ar arãta de
împãciuitor guvernul polon,
Moscova va continua sã
urmãreascã tot mai înverºunat
acest obstacol care-i stã în calea
expansiunii. Dar pentru a
înþelege înverºunarea guvernului
sovietic este interesant de
subliniat un fapt care a trecut
aproape neobservat. Guvernul
polon, înþeles cu Londra ºi
Washingtonul, a propus încã
din primãvara anului 1944
un aranjament dupã care
chestiunea frontierei rãsãritene
sã fie amânatã pânã la

conferinþa pãcii, iar pânã la
soluþionare, la est de linia
Curzon, fireºte provizoriu, sã se
introducã administraþie sovieticã,
iar la vest de aceastã linie o
administraþie mixtã compusã la
fel ca în Italia (forma Amgot)
în colaborare cu guvernul polon
ºi cu controlul rusesc. Guvernul
sovietic nu a rãspuns la aceastã
propunere ºi practic a respins
aceastã propunere prin creerea
comitetului de eliberare promovat factor constituant.
Propunerea guvernului
polon, sub inspiraþia englezã ºi
americanã, a înfuriat guvernul
sovietic care numai la ideea
prezenþii trupelor angloamericane în mijlocul Europei
centrale simþea intenþia de
limitare a tendintelor de
expansiune ale Rusiei. Bine
înþeles cã se verificã ce unitate
existã între tabãra angloamericanã ºi ruºi, dar nu mai
puþin se lumineazã perspectivele
Europei de rãsãrit. Dar de unde
vine importanþa pe care o
acordã Moscova unei simple
controverse constituþionale
între polonezi?
Opunerea Constituþiei
polone din 1921 faþã de cea din
1935 nu trebue sã înºele pe
nimeni. Constituþia polonã de la
1921, un fel de copie a
Constituþiei franceze (a III-a
republicã) în propaganda
sovieticã de atunci era socotitã
drept exemplu al laºitãþii
burgheze ºi falsei democraþii a
clasei dirigente. S-a uitat însã
cã comuniºtii din Constituanta
polonezã au votat contra
Constituþiei din 1921. Atunci de
unde vine brusca pasiune a
Moscovei, pentru Constituþia
de la 1921? Pentru Kremlin e
necesarã întreruperea legalitãþii
statului polon, creerea unui vid
unde s-ar putea introduce
improvizaþiile sovietice, colecþia
de necunoscuþi, figuri ºterse,
nulitãþi, care nu reprezintã
nimic conºtiinþei naþionale
poloneze.
Iatã de ce nu numai conservatorii polonezi, naþionaliºtii
ziºi fasciºti polonezi, ºi chiar
cele mai democrate partide de
stânga, ca partidele þãrãnesc ºi
cel socialist democrat, nu vor
sã cadã în capcana lui Stalin.
ªi în timp ce se urmeazã
farsa controverselor constituþionale, radio Londra din
ziua de 9 August, înregistra
acest avertisment: Populaþia
Varºoviei nu trebuie sã aibã
sentimentul cã în momentul
decisiv a fost pãrãsitã de aliaþii
sãi englezi.
Stalin a obþinut o victorie
politicã asupra Angliei ºi Statelor
Unite în problema polonezã.
Cine poate sã spunã câte
victorii politice va mai obþine
în viitorul apropiat?
Curentul nr. 5922,
vineri, 11 august 1944
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Epistola a X-a
Dragã cititoare,
dragã cititorule,

vine din limba latinã de la
cuvântul « div » (strãlucire).
Indo-europenistul
Bruce
Lincoln
analizeazã
similaritãþile uluitoare ale
limbilor indo-europene din
unghiul acestui cuvânt:
« deus » în latinã, « theos » în
elinã, « dievas » în lithuanianã,
« daeva » în iranianã, « deva »
în sanscritã, « dsius » în hittitã,
« dia » în gaelic, « dios » în
spaniolã, « dio » în italianã,
« dieu »
în
francezã,
« Dumnezeu » în românã etc.
San Tommaso dAquino
cautã sã demonstreze existenþa
lui Dumnezeu prin argumente

Dumnezeu fie cu tine! Dacã
trãieºti cu credinþa în inimã,
viaþa ta este bogatã. Doamne
ajutã! Însã, dacã eºti ateu,
înseamnã cã nu cunoºti sau nu
recunoºti faptul cã ºi tu eºti om
religios. Credinþa se aflã la baza
fiinþei, pe când trãirea este
fundamentul existenþei umane.
Chiar ºi cei ce nu cred în nimic,
totuºi cred în ceva.
« Nihil sine Deo » (nimic
fãrã Dumnezeu), spune un
celebru dicton latin.
Cuvântul « Dumnezeu »,
din punct de vedere etimologic,
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raþionale. Leszek Kolakowski
aratã cã esenþa ºi existenþa lui
Dumnezeu converg, teodiceea,
raþionalismul ºi mistica fiind,
potrivit savantului polonez,
direcþiile majore care au
conturat
imaginea
lui
Dumnezeu. Dumnezeu este
metaforã pentru unitatea
esenþialã a experienþei ºi pentru
conºtientizarea realitãþii, dupã
cum susþine James W. Heisig.
Dumnezeu este investit de om
cu numeroase atribute, cum ar fi:
infinitatea, unitatea, unicitatea,
omniprezenþa, omnipotenþa,
omniscienþa, inteligenþa, înþelepciunea, bunãtatea, generozitatea, libertatea, perfecþiunea,
transcendenþa,
imanenþa,
creativitatea ºi personalitatea etc.
Comunicarea este sublimatã prin cuminecare, în
filosofia lui Constantin Noica.
În
artã,
Michelangelo
Buonarroti ilustreazã genial
întâlnirea dintre om ºi
Dumnezeu
în
lucrarea
« Crearea lui Adam » din
Capela Sixtinã a Vaticanului,
printr-o atingere monumentalã,
care, peste veacuri ºi neguri,
sfideazã orice separaþie sau
distanþã de spaþiu ºi timp.
Nevoia de contact ºi mai ales
setea de certitudine sunt
imperios necesare: « Vreau sã te
pipãi ºi sã urlu: Este! », scrie,
în « Psalmi », Tudor Arghezi.
Omul se raporteazã la
Dumnezeu prin fricã, supunere,
devoþiune sau iubire. De la
rãcealã ºi distanþã se merge
cãtre cãldurã sufleteascã ºi
comuniune în relaþia dintre
Dumnezeu ºi om, conform cu
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creºtinismul cosmic. Ar fi bine
sã regãsim divinitatea din
sufletul nostru. Problemele nu
sunt existenþa lui Dumnezeu,
atât de disecatã pe toate pãrþile
ºi nici cunoaºterea sa. Prin
revelaþie ºi prin intuiþie poþi
ajunge la Dumnezeu într-o
clipã. Nu-l poþi cunoaºte în
totalitate, ci în esenþã. Ar trebui
sã ne preocupe nu argumentarea unei evidenþe  existenþa
lui Dumnezeu, ci cum sã-l
pãstrãm. Ne întoarcem privirea
spre El doar în suferinþã ºi la
bãtrâneþe, când s-ar cuveni sã

« Deus » ºi « deitas », tot aºa
cum
misticul
hindus
Shankaracarya scrie despre
« nirguna brahman » (Dumnezeu
nedeterminat) ºi « saguna
brahman » (Dumnezeu determinat), care nu sunt doi
Dumenezei, ci douã modalitãþi
de a fi ale lui Dumnezeu-Unul.
Prin cunoaºtere superioarã
ajungi la Dumnezeu transpersonal, cel fãrã atribute ºi
calitãþi.
Dumnezeul creºtinilor este
iubire. El este persoanã, astfel
credinciosul având posibili-

epistole
vedem cã El este cu noi cu
fiecare clipã care trece.
Dumnezeu sãlãºluieºte pretutindeni. E mai uºor sã-l gãseºti
în bisericã, mãnãstire, chilie,
catedralã, sinagogã, moschee
sau templu. Dragã, sã nu uiþi
nicicând cã sufletul tãu mare
este casa lui Dumnezeu!
Sfântul Ioan Cassian scrie
despre înomenirea lui Dumnezeu, iar Dumitru Stãniloaie
despre îndumnezeirea omului.
Emoþionantã este descrierea
întâlnirii dintre om ºi
Dumnezeu, dintre « Ich und
Du » (Eu ºi Tu) la Martin
Buber. Însã, cea mai cutremurãtoare este povestea biblicã
a lui Iov, cel muritor în suferinþã
ºi nemuritor în credinþã.
Misticul creºtin Meister
Johann Eckhart distinge între

tatea sã-i adreseze adoraþia sa.
Persoana presupune relaþie
« in nuce » (în sine) ºi « cum
relatione » (în relaþie), aceasta
stabilindu-se între elementele
ce alcãtuiesc sfânta Treime ºi
între Dumnezeu ºi creaþie.
Iudaismul se centreazã pe
cãutarea lui Dumnezeu.
Aceasta se constituie într-un
itinerariu spiritual, care are la
bazã rugãciunea. Dumnezeu
este Yahve la evrei. El a creat
lumea fãcând fertil un imens
deºert ºi i s-a arãtat lui Moise.
Dumnezeul musulmanilor
este Allah. « Al-Quran »
(Coranul) prezintã cele 99 de
atribute ale sale. I s-a revelat lui
Mahomed, vãzut în islam atât ca
trimisul sãu, cât ºi ca profet.
« Upaniºadele », despre
care Arthur Schopenhauer

scria cã sunt lectura vieþii ºi a
morþii sale, insistã pe
echivalenþa dintre sinele
individual (« atman ») ºi sinele
universal (« brahman »). Acest
sine este Dumnezeu. Tot ceea ce
existã este Dumnezeu. Acela tu
eºti (« tat tvam asi »).
Este doar o interpretare
eronatã aceea potrivit cãreia
buddhismul ar fi o religie fãrã
Dumnezeu. Nonsubstanþialitatea ºi inexistenþa sufletului în
buddhism nu implicã faptul cã
Dumnezeu nu ar exista. Buddha
este Dumnezeul buddhiºtilor. El
este om în Hinayana (calea cea
micã), dar zeu în Mahayana
(calea ce mare).
Curentul american intitulat « the theology of change »
(teologia schimbãrii) nu este
anticreºtin ºi nici antireligios,
ci încearcã o revoluþionare a
creºtinismului ºi a religiei, la
fel ca ºi mentorul sãu,
Friedrich Nietzsche. Acesta a
proclamat moartea lui
Dumnezeu. De fapt, Nietzsche
este cel ce a murit.
Sunt oameni care trãiesc,
oameni care sunt morþi ºi oameni
care au murit, dar sunt nemuritori. Sunt foarte puþini cei ce
trãiesc ºi sunt nemuritori. Doar
unul singur trãieºte veºnic ºi este
nemuritor. Acela este Dumnezeu.
În epistola a unsprezecea,
aº vrea sã-þi vorbesc despre
înviere ºi nemurire! «Vaya con
Dios!» (Mergi cu Dumnezeu!)

Cu sinceritate,
al domniei tale,
Mircea ITU
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Bisericile salvate  o notã tragicã în discursul lor cu oraºul
(Urmare din pag. 1) publice din strãinãtate, iar
regimul vroia sã dea impresia
Prima bisericã translatã a cã este preocupat de soarta
fost cea de la Schitul Maicilor, bisericilor
Aºa cum îmi mãrturisea
monument din secolul al XVII-lea.
Complexul de chilii în stil recent doctorul inginer Eugeniu
brâncovenesc ºi clãdirile Iordãchescu: Simþea cã ºefii lui
atelierelor Institutului Biblic nu direcþi nu încercau sã-l
au putut fi salvate. A fost însã împiedice ºi cã în jurul lui se
salvatã biserica, cu o greutate crease o solidaritate tacitã. Nu
de 745 de tone, prin ridicare se manifestau în gura mare cã
1,67 m, deplasare 245 metri, sunt favorabili invenþiilor lui,
rotire 13  49 ºi 3630, vitezã dar nici nu împiedicau aplicade deplasare 1,9 m pe orã. În rea lor
A treia bisericã translatã în
timpul lucrãrilor de translaþie a
bisericii a asistat Preafericitul Bucureºti a fost Biserica
Patriarh Iustin Moisescu Sfântul Ilie din Calea
împreunã cu alþi invitaþi; Rahovei, în anul 1984, Biserica
ºantierul a mai fost vizitat ºi de Sfântul Ilie  Rahova, cum
renumitul inginer constructor era denumitã, ctitoritã la 1706
Emil Prager, care a avut cuvinte de Safta Brâncoveanu, cu o
de laudã pentru soluþiile tehnice greutate de 2.100 tone, a fost
depalsatão 49 metri, unghi de
adoptate.
A urmat translarea bisericii rotaþie 23 , viteza de deplasare
Olari din Calea Moºilor, monu- 1,9 m/orã.
În luna octombrie 1985,
ment din secolul al XVIII-lea
efectuatã în douã etape. s-au translat biserica ºi
Biserica cu douã turle clopotniþa Mânãstirii Mihai
octogonale, de dimensiunile Vodã de pe Dealul Spirii.
23,00 m x 6,50 m ºi înãlþime Biserica a fost edificatã la
13 metri, cu o greutate de 1.278 1589 de viitorul domn Mihai
tone, a fost deplasatã mai întâi Viteazul ºi, multã vreme, a fost
pe direcþia sud-vest, cu 58 de socotitã emblema oraºului.
metri, la 22 septembrie 1982, Biserica era renumitã ºi pentru
operaþiune pe durata a 25 de icoana fãcãtoare de minuni
adusã aici de la Biserica Alba
ore, cu o vitezã de deplasare de
o
2,3 m pe orã ºi o rotire de 28 . Postãvari, care, potrivit
Cum planurile de urbanism se legendei, a auzit ruga lui Mihai
modificau dupã fiecare vizitã Viteazul pe când era dus la
de lucru a dictatorului pe locul unde trebuia sã-i fie tãiat
ºantiere, s-a efectuat o altã capul din porunca lui
deplasare, de 22,35 m, la 5 Alexandru cel Rãu ºi l-a
decembrie 1983, astfel cã, în ocrotit.
Complexul de chilii a fost
final, distanþa pe care s-a
translat a ajuns sã fie de demolat, tot aºa ºi frumoasa
clãdire a Arhivelor Statului din
80,35 m.
Dupã aceste douã translaþii incinta mânãstirii. Au putut sã
de construcþii efectuate cu fie salvate doar Biserica Mihai
succes, cei din administraþia de Vodã ºi turnul clopotniþã.
Biserica, în greutate de
stat au început sã capete
încredere în soluþiile tehnice 3.100 tone, a fost translatã 289
date de inginerul constructor. metri în direcþia est cu o vitezã
Mai era ºi presiunea opiniei de deplasare de 1,9 m/orã, rotitã

Biserica Sfântul Ilie Rahova

o

10 , ºi coborâtã de la cota
terenului +78,35 metri la cota
+72,45 metri.
Clopotniþa, în greutate de
800 tone, s-a translat 289 metri,
viteza deo deplasare 1,9 m/orã,
rotitã 10 ºi coborâtã aproape 5
metri.
Cea mai grea construcþie
translatã în România a fost
Palatul Sinodal de la
Mânãstirea Antim. Mânãstirea
Antim, ctitoritã de mitropolitul
Þãrii Româneºti Antim
Ivireanul, construitã între 1713
ºi 1716, a fost un important
focar de culturã; mânãstirea a
fost vestitã multã vreme pentru
renumita ei tipografie unde se
tipãreau cãrþi sfinte. În anul
1912, la Complexul monahal
Antim s-a adãugat Palatul
Sfântului Sinod ºi, tot atunci, a
luat fiinþã, aici, Biblioteca
Sfântului Sinod.
Dar mânãstirea Antim
rãmâne în istorie ºi prin
miºcarea Rugul aprins, din
care fãceau parte clerici ºi
intelectuali de marcã ai þãrii
într-o
comuniune
de
spiritualitate isihastã. Iniþiatorul
acestei miºcãri pãrintele Daniil
Sandu Tudor, ºi majoritatea
celor care au participat la
Rugul aprins au suferit ani
grei de condamnare în
temniþele regimului comunist.
Clãdirea Palatului Sinodal,
cu o lungime de 52,51 metri ºi
o lãþime de 22,80 metri, în
greutate de 9.000 tone, la care
s-a adãugat ºi greutatea celor
100.000 de cãrþi din Biblioteca
Sfântului Sinod, de cca o1.000
tone, a fost rotitã cu 13 10 ºi
deplasatã pe o distanþã de 10
metri, în ziua de 21 ianuarie
1985, când a fost o temperaturã
de -180C.
Durata operaþiunii a fost de
6 ore ºi 20 minute, viteza de
rotire fiind 1,56 m/orã.
La 20 februarie 1985,
pe o
o
temperaturã de -20 C, a fost
translatã ºi biserica de la Antim,
la distanþa de 20,35 metri;
durata operaþiunii, 13 ore ºi 38
minute, viteza de deplasare,
1,52 m/orã.
O altã bisericã translatã a
fost biserica Sfântul Ioan
Nou  sau Sfântul Ionicã 
Piaþã din Piaþa Unirii, în mai
1986. Biserica, monument
istoric din secolul al XVII-lea,
în greutate de 3.100 tone, a fost
translatã pe o distanþã de 23
metri, cu o vitezã de 3,8 m/orã
o
ºi un unghi de translare de 34 .
Cam în aceeaºi perioadã, în
aprilie-mai 1986, s-a translat ºi
Biserica Sfântul Gheorghe
Capra din ªoseaua Pantelimon.
Biserica era ctitoritã de un
negustor de zarzavaturi,
Constantin Duþulescu, zis
Capra, ºi de soþia lui, Eufrosina.
Presiunile pentru demolarea
acestei biserici au început încã
din 1983, odatã cu sistematizarea ºi lãrgirea arterei de
intrare în oraº, biserica fiind în
aliniamentul vechii ªosele
Pantelimon.
Biserica, în greutate de 900
tone, a fost deplasatã 89 metri,
cu
o
un unghi de translare de 44 ºi o
vitezã de deplasare de 8,00 m/orã.

Ultima bisericã translatã,
care încheie de fapt seria
bisericilor salvate în Bucureºti
de echipa doctorului inginer
Eugeniu Iordãchescu, a fost
biserica Sfântul ªtefanCuibul
cu barzã, din str. ªtirbei Vodã,
construitã pe la anul 1760 de
clucerul Dona ºi soþia sa
Zamfira.
Textul pisaniei de deasupra
uºii de la intrare ne lãmureºte
misterul numelui lãcaºului: în
vechime, berzele ºi-au fãcut
cuibul pe acoperiºul de ºindrilã
al bisericii ºi, de aceea,
localnicii au numit-o Cuibul
cu barzã.
Translarea
bisericii
Sfântul ªtefanCuibul cu
barzã s-a petrecut în februarie
1988; biserica, în greutate de
1.650 tone, a fost deplasatã la
o distanþã de 16 metri,
unghiul
o
de translare, 40 , viteza de
deplasare, 2,4 m/orã.
Mai trebuie adaugat cã, în
iulie 1988, a avut loc altã
translare, aceea a statuii
Domniþa Bãlaºa, pe o distanþã
de 20 metri.
Dar monumentele religioase pomenite mai înainte nu
sunt singurele construcþii
salvate de doctorul inginer
Eugeniu Iordãchescu.
El a mai salvat: Casa
memorialã Anton Pann din
Râmnicu Vâlcea, locuinþã din
secolul al XVIII-lea, cu 2
niveluri, greutate 170 tone, pe
care a deplasat-o 37,80 metri cu
o vitezã de deplasare de 2,4
metri/orã, în noiembrie 1982;
blocul de locuinþe din strada
Aurel Vlaicu, din Bucureºti, nr.
166, cu ºapte niveluri, în
greutate de 3.100 tone, pe care
l-a deplasat 14,40 metri, cu o
vitezã de 1,9 m/orã, în mai
1983; blocul de locuinþe din
ªoseaua ªtefan cel Mare nr. 18,
cu ºapte niveluri, greutate 4.000
tone, deplasat 7,35 m, cu o
vitezã de 1,9 m/orã ºi blocul de
locuinþe din ªoseaua ªtefan cel
Mare nr. 20, cu patru niveluri,
în greutate de 2.400 tone,
deplasat 7,35 m, cu o vitezã de
1,9 m/orã, în septembrie 1983;
sediul Bãncii Naþionale din
Miercurea Ciuc, cu greutatea de
2.400 tone, translat 129 metri,
cu o vitezã de 2,9 m/orã,
o
unghiul de translare 120 , în
septembrie 1984; imobilul din
B-dul Republicii nr. 237, cu
cinci niveluri, în greutate de
1.650 tone, deplasat 63,40
metri, cu o vitezã de deplasare
de 4,70 m/orã, în iunie 1985;
Biserica ortodoxã din Reºiþa,
monument istoric, în greutate
de 2.100 tone, deplasare 55
metri, vitezã de deplasare 1,9
m/orã în anul 1985; Sanatoriul
Dermato-venerice din Calea
Bucureºtilor,
Craiova,
construcþie cu patru niveluri,
greutate 3.000 tone, deplasare
63 metri, cu o vitezã de
deplasare 2,2 m/orã, în iunie
1987; blocul A 2 din Alba Iulia,
cu cinci niveluri, greutate 7.200
tone, deplasare 52,30 metri,
o
unghiul de translare 34 ºi o
vitezã de deplasare 3,6m/orã, în
vederea deschiderii Bulevardului Transilvaniei între Platoul

N-a fost o simplã bãtaie cu flori pregãtirea
documentului adoptat de reuniunea G-20 de la
Londra. ªi asta pentru cã, dupã un stil practicat
în Uniunea Europeanã, unde consensul se vede
uneori amânat pânã în ultimul moment de poziþia
unora dintre participanþi  exemplul
Kvasnievsky de acum câþiva ani, cel oferit la
recentul consiliu european al miniºtrilor de
externe (CAGRE) ºi întâlnirea de la Londra a
liderilor de gabarit ºi greutate neobiºnuite s-a
confruntat cu ameninþãri.
A triumfat voinþa politicã ºi flexibilitatea,
într-o fotografie de familie nu chiar de fiecare
zi. Deºi, la drept vorbind putea fi ºi altfel dacã
þinem cont de statura celor pregãtiþi sã ridice
mâna sus la întrebarea: Cine este pentru?
Dar, s-a ajuns unde s-a ajuns. Mai marii zilei
din 19 state plus din Uniunea Europeanã ºi-au
pus semnãtura pe o listã de mãsuri apreciatã ca
desemnând un punct de rãscruce pentru
economia mondialã (Barack Obama), un
compromis aproape istoric (Angela Markel),
mai mult decât ne aºteptam (Nicolas Sarkozy).
Am stabilit mãsuri fãrã precedent pentru a
restaura creºterea ºi a preveni accentuarea crizei,
astfel încât aceasta sã nu se mai repete, se
exprima preºedintele american. Acesta spunea
prietenului ºi fratelui de suflet Gordon Brown,
pe când îl primise la Casa Albã: Marea Britanie
nu este importantã pentru mine, ci pentru poporul
american, ea reprezentând pentru America cel mai
apropiat, cel mai puternic aliat. Ei bine, premierul
britanic era normal de aºteptat sã foloseascã
aceeaºi linie de exprimare: Avem încredere cã
planul adoptat va scurta perioada de crizã
estimatã de Fondul Monetar Internaþional.
Îmi sunã bine aceastã sforþare a celor cu
puterea la dispoziþie, de a ne convinge cã am
putea vedea mai repede datã jos de pe noi povara
fierbinte ºi greu apãsãtoare numitã crizã
financiarã. Mai ales cã statisticile ronþãie
meticulos ºi voluptuos din liniºtea noastrã de
toate zilele, anunþând în toatã desfãºurarea lor
negativã, consecinþele posibile, probabile ºi pe
cele on-line: faliment, ºomaj, sufocãri.
Reuniunea G-20 de la Londra mi se pare un
bine venit balon de oxigen. Faptul cã tratatele
doldora de teorii privind economia de piaþã sunt,
pe moment, þinute în rafturi ne permite sã
exersãm cu sinceritate ºi eficienþã în registrul
realitãþilor zilei. Aºa au apãrut acele 1,1 trilioane
$ gândite sã participe la combaterea crizei. Aºa
au apãrut mãsurile de reinterpretare a secretului
bancar ºi privirile pieziºe cãtre stãpânii bãncilor
obiºnuiþi pânã acum sã-ºi facã singuri regulile
dupã care sã fie dimensionate propriile câºtiguri.

Aºa a apãrut decizia de a identifica ºi bloca în
faºe sursele toxice pentru riscurile de orice fel.
Se pare cã bancherii se vor vedea nevoiþi sã vinã
cu picioarele pe pãmânt când iau în consideraþie
bonusuri pentru ecusoanele cu maximã
vizibilitate din propriul teren de joc. Fondul
Monetar Internaþional se vede susþinut prin
mãsuri de naturã a-i spori considerabil resursele
finanþatoare de proiect.
În atmosfera dominatã de marºuri funebre
ºi refrene prãpãstioase, cele hotãrâte pe Tamisa
reprezintã un contrapunct salutar. Speranþa nu
moare în zori, îºi titra creaþia de succes un
cunoscut autor. Mai ales, adãugãm noi, când ziua
se anunþã rotundã ºi luminoasã. Avem în faþã,
credem, un semnal de aceastã facturã.
Dacã lideri importanþi ai zilei n-au mai
aºteptat ca în trecut, întâi sã-ºi lingã rãnile
provocate de cataclism, ca abia apoi sã alerge
dupã medicamente, compensate sau nu, avem
dovada unei schimbãri de opticã ºi motive de
nãdejde. Aceastã comutare din poziþii disperate
pe cote de aºteptare dãtãtoare de curaj, mare
parte de un semafor pozitiv. Participanþii la
întâlnirea londonezã au stabilit deja o viitoare
reuniune încã în toamna acestui an. Calendarul
se dovedeºte strâns, dovadã cã teama de a
rãmâne la faza de promisiuni are deja un antidot:
revenirea la masa tratativelor pentru a þine din
scurt mersul evenimentelor. Mare lucru!

Neagu UDROIU

Evaluarea cercetãrii ºtiinþifice (I)

Biserica Schitul maicilor

Romanilor ºi Catedrala
Reîntregirii din Alba Iulia, în
anul 1987; Biserica Mânãstirii
Râmeþi monument istoric din
secolul al XIV-lea în greutate
de 700 tone, ridicatã 2,08 metri;
blocul 57 din Petrila, în greutate
de 3.300 tone, deplasat 10,40
metri, cu o vitezã de deplasare
de 4,05 m/orã,
unghi de
o
translare 11 , în septembrie
1988.
Translarea blocurilor din
capitalã sau din þarã s-a fãcut
fãrã evacuarea locatarilor, iar în
timpul
translãrii
toate
instalaþiile din interiorul
apartamentelor au funcþionat.
Aceastã performanþã tehnicã a
impresionat toatã opinia
publicã din România.
Locatarii
blocurilor
translate au trãit atunci o
experienþã excepþionalã despre
care povestesc cu emoþie ºi
astãzi.
L-am mai întrebat pe
doctorul inginer Eugeniu
Iordãchescu dacã atunci când a
început
cu
translarea
construcþiilor avea ºtiinþã de
exemple similare din alte þãri.
La primele douã, trei
translãri de construcþii nu a ºtiut
de exemple similare. Ulterior,
când s-a apucat sã lucreze la o
tezã de doctorat, sub
îndrumarea
profesorului
Panaite
Mazilu
despre
problematica
seismelor,
renumitul profesor i-a sugerat
sã schimbe subiectul cu altceva,
legat direct de activitatea lui
practicã.
Aºa a ajuns ca teza de
doctorat sã trateze despre
translaþia construcþiilor ºi,
documentându-se, a aflat de
exemple din alte þãri.
Trebuie arãtat cã la vremea
respectivã nu existau multe
posibilitãþi de documentare,
ceea ce pare de neconceput
astãzi, în epoca Internetului.
Dupã 1990, doctorul
inginer Eugeniu Iordãchescu
avându-l colaborator de
nãdejde pe fiul sãu, conferenþiar
universitar doctor inginer
Adrian Iordãchescu, s-a
preocupat
de
izolarea
antiseismicã a clãdirilor.
Pe unul din ºantierele lor
din Bucureºti, în anul 2000, a
venit în vizitã renumitul inginer
structurist Lewis Robertson, cel

SPERANÞA
NU MOARE ÎN ZORI

care proiectase, în anii 70
Turnurile Gemene de la World
Trade Center. Atunci, inginerul
american ºi inginerul român au
vorbit mult pe tema rãspunderii
proiectantului pentru tehnologiile care se aplicã în ºantier.
Astãzi, doctorul inginer
Eugeniu Iordãchescu este
secretarul general al Asociaþiei
Inginerilor Constructori din
România (preºedinte, profesorul inginer Panaite Mazilu) ºi
consilier al Preafericitului
Patriarh Daniel pentru
construcþia Catedralei Mântuirii Neamului.
Alãturi de fiul lui lucreazã
zilnic cu aceeaºi pasiune, cãci,
pentru un adevãrat constructor,
timpul se mãsoarã altfel ºi
cuprinde o parte de veºnicie....
Fireºte cã, din punct de
vedere urbanistic, bisericile
salvate prin translare nu sunt
amplasate în contextul cel mai
fericit.
Ele sunt mãrturiile unei
epoci când puteau fi salvate
doar dacã erau ascunse de
privirile dictatorului.
Biserica Mihai Vodã nu se
mai vede de pe Splaiul
Dâmboviþei, cãci este sufocatã
în spatele blocurilor de pe
strada Sapienþei; Biserica Olari
este ºi ea sufocatã de blocurile
din jur ºi nu mai poate fi zãritã
din Calea Moºilor; la fel de
ascunse de privirile trecãtorilor
sunt ºi celelalte biserici salvate
în anii 80.
Tocmai aceastã lipsã a
contextului urbanistic favorabil
le dã specificitatea ºi introduce
o notã tragicã în discursul lor
cu oraºul. Prezenþa lor într-un
context nepotrivit este o
mãrturie a epocii vitrege prin
care au trecut!
Ce ar mai putea face astãzi
urbaniºtii ºi arhitecþii pentru a le
proteja
de
agresiunea
construcþiilor din jur, care le
sufocã, ar fi sã le ofere prin
proiecte multe spaþii verzi, bogat
plantate, ceea ce ar crea o
anumitã senzaþie de spaþialitate,
care, împreunã cu relaxanta
cromaticã verde, ar face o
trecere mai acceptabilã de la
volumele masive ºi cu detalii
grosiere, ale blocurilor de locuit,
la volumele rafinate ale
bisericilor salvate prin translare.

(Urmare din pag. 1) imperfecþiunile sistemului de aºa, este un cercetãtor prestigios.
recenzare: referenþii care resping Iatã constatãrile pe care le-am
În Occident, atunci când se articole ce se dovedesc ulterior a fãcut, de-a lungul timpului,
evalueazã un articol, se þine cont fi relevante nu au de suferit cu asupra celor mai multe
de prestigiul colegiului editor, de ceva, iar procesul este foarte contribuþii româneºti: autorii
procesul de recenzare (denumit greoi, îndeosebi în sfera citeazã în general cãrþi ºi nu
peer-reviewing, în care umanioarelor (poate dura chiar ºi articole; sursele bibliografice
evaluatorii nu cunosc autorul/ doi ani). Dacã descopãr o sunt vechi ºi irelevante;
autorii articolului), de limba în deficienþã într-un articol ce a fost argumentele sunt falacioase,
care acesta este redactat, precum publicat, opþiunile mele sunt fie bazându-se pe reputaþia celor
ºi de bazele de date internaþionale sã nu întreprind ceva, fie sã scriu citaþi (precum excelent remarca
care-l includ.
cunoscutul
Nu este neGeorge Lãzãroiu este cancelar al Facultãþii de Jurnalism, savant Y) ºi nu
glijatã, într-o
calitatea
Comunicare ºi Relaþii Publice din cadrul Universitãþii Spiru Haret pe
evaluare
(Bucureºti), director ºtiinþific al Contemporary Science Association formulãrilor.
globalã, nici
(New York), director editorial pentru Europa al Addleton Legat de prima
calitatea
Academic Publishers (New York) ºi Denbridge Press (New York), c o n s t a t a r e ,
contributorilor
ºi redactor-ºef al revistelor academice internaþionale Linguistic cãrþile fac parte
revistei.
and Philosophical Investigations, Review of Contemporary din cercetarea
Philosophy ºi Analysis and Metaphysics (toate apar la New York ºi secundarã, ºi nu
Traseul demerau în colegiul editor 58 de personalitãþi de la universitãþi precum primarã, aºa
sului ºtiinþific
Oxford, Cambridge, Columbia, Boston º.a.). Este senior assistant explicându-se
este urmãtorul:
editor al Economics, Management, and Financial Markets (New de ce personacercetãtorul
York). A fost solicitat ca expert evaluator de Peter Lang Verlag, litãþi de prim
solicitã o finanCalifornia Academic Press ºi Wiley-Blackwell, ºi a încheiat rang din comuþare (din partea
contracte editoriale cu Oxford University Press, EBSCO, nitatea ºtiinþificã
unui organism
Aristotelian Society ºi Mentis Verlag. A publicat peste 40 de articole mondialã au
specializat) în
în reviste strãine BDI.
publicat doar o
v e d e r e a
carte sau douã
realizãrii unei
pe tot parcursul vieþii, însã zeci
investigaþii ºtiinþifice, al cãrei un articol în care sã atac
de articole în reviste tip peerrezultat se concretizeazã într-o deficienþa în cauzã ºi sã încerc
reviewed. Explicaþia e simplã:
sã-l
public.
Dacã
reiese
cã
am
comunicare cu care acesta
autorii folosesc, în general,
participã la un simpozion sau înþeles greºit argumentaþia rezultatele cercetãrilor în
autorului,
acesta
îºi
clarificã
congres. În urma observaþiilor
articole (pentru care obþin
primite, cercetãtorul îºi poziþia într-un nou articol ºi va puncte!) ºi mult mai târziu,
încerca
sã-l
publice.
îmbunãtãþeºte materialul ºi îl
Cu toate deficienþele sale, eventual, le reunesc într-o carte
trimite uneia dintre cele mai
procesul
de recenzare în orb (ce se constituie într-o activitate
importante reviste de tip peer(blind
review),
în care referentul comercialã, întrucât este
reviewed din aria sa de
nu
cunoaºte
autorul,
este cel mai remuneratã, ºi nu aduce prea
specialitate. Fie articolul este
avantajos
pentru
calitatea multe puncte, întrucât s-au
respins direct (ºi atunci autorul
articolului.
Din
pãcate, obþinut suficiente anterior).
se adreseazã unei reviste mai
Existã, evident, ºi situaþia în
puþin prestigioase), fie universitarii români, în care autorul realizeazã o
majoritatea
cazurilor,
resping
referenþii considerã cã se pot
proces,
evaluând monografie (tot un demers
face intervenþii pe text, acest
comercial!), fãrã a fi publicat
salvându-l
astfel
(prin materialele în funcþie de interes anterior o parte din ea, însã se
ºi
de
personalitatea
autorului,
îmbunãtãþirea
calitãþii
presupune cã i-a luat cel puþin
argumentelor). Revistele fãcându-i practic un deserviciu doi ani s-o redacteze, ºi ca atare
academice nu plãtesc, în acestuia. De-a lungul timpului, ar fi procedat mai bine dacã ar
general, autorii sau recenzorii, am primit foarte multe articole fi publicat pãrþi din ea sub
întrucât aceºtia dobândesc ale autorilor români pe adresa formã de articole, întrucât,
prestigiu academic ºi obþin revistelor academice americane îndeosebi în aria ºtiinþelor
puncte
importante
în pe care le conduc. Cei mai mulþi naturii, s-ar putea ca unele
menþinerea sau promovarea lor încercau sã mã convingã cã rezultate sã nu mai fie de
în universitate. Nick Bostrom, articolul lor nu trebuie sã sufere actualitate. Prin urmare, nu
profesor la Universitatea din nicio modificare, întrucât a fost trebuie sã neglijãm dinamica
Oxford, evidenþiazã douã dintre parcurs ºi de colegul X, care, nu-i cercetãrii ºtiinþifice.

Reflecþii sãptãmânale

Vaza
Mã grãbesc. Se apropie ora
deschiderii ºi vreau sã fiu
printre cei dintâi care intrã. Am
neapãratã nevoie de o vazã.
Ajung ºi alerg printre obiectele
expuse. Curios. Lumea este atât
de calmã ºi zãboveºte îndelung
la rafturi. Parcã sunt în vizitã
la magazin. Nu conteazã;
fiecare cu viaþa lui.
Fãrã sã-mi dau seama, paºii
se rãresc ºi privirea mea întârzie
peste lucruri. Devin mai
exigent cu formele de porþelan.
Vã rog sã nu le atingeþi, îmi
spune vânzãtorul. Nu-i rãspund
ºi mã pierd între gânduri
Cromatica ceºtilor devine
subiect de reflecþie, iar alegerea
vazei un compendiu estetic.
Preferinþele altora nu-mi dau
îndrumare pentru ca nimeni nu
cumparã nimic. Probabil sunt
prea scumpe! Interesant,
preþurile nu se mai vãd.

Finalul istovitor al cãutãrii
de frumos este vaza din braþe;
nici coºuri nu mai sunt. Nu am
crezut cã poate fi atât de
obositor sã cumperi ceva!
Dar unde sunt casele?
Vânzãtorul aleargã dupã mine:
De ce luaþi obiectele expuse?.
Îi rãspund cã vreau sã le
cumpãr. Mã priveºte mirat: Nu

ºtiþi cã magazinul s-a
desfiinþat? Nu mai renta. L-am
transformat în muzeu
Atunci am înþeles. Este cu
adevãrat o crizã, dacã ºeful de
raion devine custode.
Probabil cã mâine voi
reveni, gãsind aceleaºi obiecte.
Criza evitã penuria.

Alexandru LUCINESCU
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O infuzie pentru formarea continuã

Târgul de Joburi Angajatori de Top

Derizoria ofertã de crizã spulberã aºteptãrile,
visele tinerilor absolvenþi
Valurile de disponibilizãri,
consecinþã nefastã a crizei
economico-financiare pe care o
traverseazã ºi þara noastrã, au
sporit numãrul celor care cautã
cu înfrigurare un loc de muncã,
pierderea acestuia devenind
spaima pentru un mare numãr
de români. O confirmã ºi
recentele sondaje de opinie,
cele mai multe ºi profunde
cercetãri de piaþã, cu precãdere
cele realizate pe piaþa muncii,
atât de distorsionatã acum, care
semnaleazã cã teama cea mai
mare a populaþiei, deci pe locul
întâi, o reprezintã cea legatã de
pierderea locului de muncã.
Acutizarea ei nu s-a produs
peste noapte, ci disponibilizãrile
masive, ca ºi declaraþiile
oficiale cu privire la creºterea
numãrului de ºomeri înregistraþi
pânã la sfârºitul anului creeazã
fiori nu numai în rândul
familiilor care se sprijinã doar
pe venituri salariale, dar, în
general, ºi în cel al angajaþilor
din cele mai grav afectate
ramuri economice.
Realitatea pune însã în
evidenþã faptul descurajator cã
actuala crizã economicofinanciarã a generat o scãdere
drasticã a numãrului de locuri de
muncã, ceea ce a determinat pe
angajatori sã formuleze condiþii
dure de angajare. Fiind mult mai
mic numãrul de angajaþi
într-o companie, competenþele,
abilitãþile tinerilor trebuie sã fie
mult mai multe. De asemenea,
un criteriu pentru a accede la un
loc de muncã este experienþa în
domeniu, uneori limitele ei
fixate în mod excesiv, chiar ºi
pânã la ºapte ani. Or, fiind vorba
despre tineri, practic n-au avut
timp sã acumuleze o atare
experienþã, acestora tãindu-li-se
din start orice ºansã de a dobândi
un loc de muncã. S-a ajuns în
situaþia exageratã de a li se
pretinde tinerilor, cei mai mulþi
absolvenþi, calitãþi de lider, cele
mai multe oferte de locuri de
muncã fiind rezervate de cãtre
angajatori profesioniºtilor.
În viziunea angajatorilor se
cautã, în general, tineri
adaptabili la orice condiþii, cu
iniþiativã, având cunoºtinþe
vaste, capabili sã realizeze
rapid ºi cu performanþã
obiectivele fixate de companie,
cu potenþial real de a prelua ºi
valorifica iniþiative valoroase.
În termeni ºi mai duri se
aflã situaþia absolvenþilor,
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oferta de locuri de muncã fiind
derizorie.
Semnale îngrijorãtoare în
acest sens au venit de la
Institutul Naþional de Statisticã,
potrivit cãruia rata ºomajului în
rândul tinerilor cu vârsta sub de
24 ani din mediul urban era de
22,6%, vara trecutã, când toate
firmele se plângeau în massmedia cã nu au unde sã
gãseascã oameni pentru a ocupa
posturile vacante. Pe mãsurã ce

criza economico-financiarã
internaþionalã a început sã se
resimtã ºi în România, ºomajul
în rândul tinerilor a crescut
foarte repede. Cele mai recente
date aratã cã, în primele trei luni
de crizã, în toamna anului
trecut, ºomajul în rândul
tinerilor din mediul urban a
ajuns la 24,8%.
Alte estimãri oficiale, care
nici ele nu sunt mai optimiste,
anunþã sec cã pânã la sfârºitul
acestui an, în România,
numãrul ºomerilor va atinge un
record descurajator  800.000
, la care se vor adãuga în chip
nefast circa 140.000 de noi
licenþiaþi ºi masteranzi care nu
au ºanse de angajare.
În absenþa unei corelãri
elementare între cerinþele
societãþii ºi profilul, specializãrile
facultãþilor în mod iminent
absolvenþii crizei, cu diplome
de ºomeri, pot fi respinºi cu
brutalitate de piaþa muncii.
Anul trecut, din circa
260.000 de studenþi care au
absolvit facultãþi de stat sau
private, doar 40% dintre aceºtia
ºi-au gãsit joburi. În 2009, în
pofida faptului cã numãrul
absolvenþilor va fi mai redus,
vor avea ºanse sã se angajeze
cel mult 10% dintre aceºtia. O
perspectivã dramaticã.
În mod tradiþional, însã,
primãvara este anotimpul
consacrat parcã pentru lansarea

programelor de recrutare a
tinerilor absolvenþi. Actuala
ediþie a Târgului de Joburi
Angajatori de Top, care s-a
desfãºurat la Sala Palatului, a
adus, sã testeze o asemenea
ºansã, peste 7000 de tineri.
80 companii au pus la dispoziþie
1500 de oferte de angajare, cu
precãdere în domeniile software,
bancar, telecomunicaþii, consultanþã, retail, construcþii,
asigurãri. O razã de speranþã.

Totuºi, criza pare cã a afectat
destul de grav planurile de
dezvoltare ale companiilor.
Comparând numãrul joburilor
propuse de companiile participante la recenta ediþie a
târgului Angajatori de Top cu
cel înregistrat anul trecut,
se constatã o reducere cu
aproximativ 40%. Doar o
treime dintre posturile anunþate
se adresau tinerilor absolvenþi.
În schimb, a crescut cu 15%
numãrul tinerilor veniþi în
cãutarea unui loc de muncã.
Statisticile realizate de organizatori indicã o medie de 1.100
de CV-uri depuse la fiecare
dintre cele peste 80 de companii
prezente la târg, adicã cu 60%
mai mult decât la ediþiile
anterioare. În contextul economic
actual, companiile s-au orientat
mai mult cãtre tinerii cu experienþã
în muncã de pânã la ºapte ani.
La aceastã categorie de
profesioniºti, prezenþa tinerilor
cu experienþã în domeniul
bancar ºi al comunicaþiilor a
fost mai mare cu 15%. Sectorul
financiar-bancar s-a situat, de
altfel, între preferinþele tinerilor
absolvenþi, la fel ca ºi în anii
trecuþi. Remarcabil a fost însã
interesul tinerilor pentru
posturile din industria de larg
consum. Astfel, dacã la evenimentul din anul trecut
companiile din acest domeniu
primeau circa 1.000 de CV-uri

la stand, acum au strâns
aproximativ 2.000. Numãrul
dublu al CV-urilor depuse se
justificã prin oferta mare de
posturi, dar ºi prin diversitatea
lor: marketing, vânzãri,
contabilitate, financiar etc.
Menþinerea programelor de
recrutare de tip Management
trainee în ofertele târgului de
carierã este încã un indiciu, cã,
în acest an, multe companii se
vor orienta în mod deosebit
doar cãtre recrutarea tinerilor
cu potenþial profesional vizibil.
Majoritatea studenþilor
aflaþi acum în an terminal sunt
pregãtiþi, sau ar trebui sã fie, în
ºtiinþe umaniste, juridice ºi
economice. Cu alte cuvinte, au
exact specializãrile care pânã
acum câteva luni reprezentau
un real atú în CV, dar de care,
în momentul de faþã, nimeni nu
pare a avea nevoie.
Deºi în ultimii ani angajatorii ºi-au concentrat
prioritãþile cãtre sectorul tehnic,
tendinþele de creºtere numericã
a candidaþilor în instituþiile
politehnice nu au depãºit
parametrii consacraþi. Poate aºa
se ºi explicã de ce tinerii ingineri
au avut cãutare pe piaþa muncii
ºi dupã ce criza economicofinanciarã a lovit ºi România.
Pe o piaþã a muncii îngheþatã,
tinerii aflaþi la primul job sunt
primii care vor fi concediaþi ºi
ultimii care vor fi angajaþi.
Existã emoþii mari ºi pentru
viitoarea promoþie. Chiar dacã
sunt mulþi care au lucrat încã din
anul I, este vorba de slujbe sub
nivelul lor de competenþe, care
nu vor avea prea mare greutate
în CV. Apoi mai este o
problemã: anul trecut, când au
terminat simultan douã
generaþii, mulþi studenþi au ales
sã urmeze programe de master.
Cu siguranþã, vor îngroºa
rândurile celor care îºi vor cãuta
disperaþi o slujbã anul acesta.
Prin urmare, ce soluþii au
absolvenþii acestui an? În primul
rând, sã se implice în cât mai
multe activitãþi extracurriculare,
aºa cum susþin managerii,
recrutorii ºi profesorii.
«Am fost ºi anul trecut la
târgul de cariere. Am depus
CV-ul la 20 de firme. Nu m-a
sunat nimeni. Vor cu studii
terminate ºi cu experienþã. Este
un cerc vicios», a mãrturisit
Ionela Nicu, studentã în anul III,
Universitatea Spiru Haret.

Contul personal educaþional

Rezultatele preliminare ale
unui sondaj realizat de Fundaþia
Alumni a Universitãþii
Alexandru Ioan Cuza din Iaºi
privind gradul de inserþie pe
piaþa muncii a absolvenþilor de
anul trecut aratã cã nouã
respondenþi din zece au deja o
slujbã, în condiþiile în care 56%
din ei lucrau din timpul
facultãþii. Cum au reuºit sã îºi
gãseascã un loc de muncã? Cei
mai mulþi, aproape 40%, au
apelat la site-urile de joburi, iar
un sfert dintre ei au fost ajutaþi
de cunoºtinþe. De remarcat cã,
în ciuda înmulþirii târgurilor de
joburi, doar 19 respondenþi
s-au angajat în urma participãrii
la un astfel de eveniment, ºi
doar trei prin Oficiul Forþei de
Muncã. Deºi studiul a fost
realizat la nivelul absolvenþilor
promoþiei 2008, când condiþiile
de pe piaþa muncii erau mult
mai avantajoase decât acum,
tinerii se plângeau, încã de pe
atunci, de lipsa locurilor de
muncã, de neconcordanþa dintre
nevoile pieþii muncii ºi
numãrul mare de absolvenþi,
de lipsa experienþei pretinse la
angajare, precum ºi de
angajãrile pe baza... pilelor.
Evident, este dreptul
angajatorilor sã punã condiþii
atât de dure, tot aºa cum este
dreptul tinerilor sã aspire la un
loc de muncã în mult râvnitele
domenii financiar-bancar, IT,
consultanþã, retail, chiar dacã
nu au experienþa care li se
pretinde în mod excesiv, dacã
nu chiar abuziv.
De fapt, aceleaºi oferte au
dominat ºi la ediþiile
precedente, dupã ediþia din anul
2008 fiind angajaþi 1.000 de
tineri, dintre cei care au
participat la Târgul de Joburi
Angajatori de Top. Ceea ce a
fost un câºtig pentru angajatori,
cât mai ales pentru cei care au
putut accede la una dintre
ofertele prezentate.
O undã de optimism ar
putea sã o transmitã programul
guvernamental anticrizã, care
promite nu numai pãstrarea
locurilor de muncã, ci chiar
sporirea numãrului acestora.
Dar, deocamdatã, nimic concret
nu s-a întâmplat, decât
disponibilizãrile care au
devenit parcã o fatalitate.

A devenit mai necesarã ca
oricând, reconfigurarea Agendei
strategiei naþionale pentru
educaþie dintr-o perspectivã
integrator-europeanã, cu o
autoritate amplificatã de
performanþã ºtiinþificã, în
lumina ideilor fundamentale
consemnate în Raportul
România educaþiei, România
cercetãrii. Acest imperativ este
impus ºi de starea actualã a
reformei în domeniul educaþional, aflat parcã mereu la
punctul iniþial de demarare, de
decalajele apãrute în activitatea
de educaþie ºi formare atât de
mult bulversatã, schimbãrile
structurale, care ar fi trebuit sã
transceadã guvernele, cerinþã
formulatã clar de Parlamentul
European, întârziind sã se
contureze, sã capete ºi la noi
substanþã.
Destructurãrile ivite în
aceste domenii vitale pentru o
societate care se intituleazã a
cunoaºterii sunt tot mai
pregnante ºi îngrijorãtoare,
între altele, în defectuoasa
legãturã dintre formarea

iniþialã, formarea profesionalã
continuã ºi mediul economic
atât de grav afectat de criza
economicã-financiarã.
Efectele negative ale
acestei lipse de conexiuni sunt
vizibile ºi se resimt în
rãmânerea în urmã a þãrii
noastre în ceea ce priveºte
participarea adulþilor la
formarea continuã. Exprimatã
din punct de vedere statistic,
doar 1,6 la sutã este rata
cuprinderii la noi, în timp ce
media la nivelul Uniunii
Europene este 10,8 la sutã, iar
þinta europeanã pentru anul
viitor este de 12,5 la sutã.
Prezentã la sediul Parlamentului European de la
Bruxelles, o delegaþie din
România,
formatã
din
profesioniºti din þara noastrã în
mass-media, mediul academic
ºi protecþia socialã, în fruntea
cãruia s-a aflat europarlamentarul dr. Daniel Petru
Funeriu, vicepreºedinte al
Comisiei prezidenþiale pentru
politici în educaþie ºi cercetare,
al cãrui remarcabil prestigiu

ºtiinþific este bine cunoscut  în
cercetare la Technical University
München, doctoratul obþinut la
Universitatea Louis Pasteur
din Strasbourg  a abordat ºi
tema recunoaºterii ºtiinþifice a
formãrii ºi cercetãrii româneºti
de nivel academic. În acest
context, s-a apreciat faptul cã
pentru a putea sã acceadã în
ierarhizãrile de top cea mai
bunã universitate româneascã
trebuie sã-ºi tripleze producþia
ºtiinþificã. De asemenea, a fost
pus în evidenþã adevãrul
dureros pentru noi potrivit
cãruia pentru a putea conta în
lumea ºtiinþificã ºi pentru a
realiza o reformã structuralã
trebuie acþiune tehnicã, asociatã,
dublatã de acþiune politicã.
Reorganizarea ciclurilor
de învãþãmânt, refacerea
procedurilor de evaluare,
descentralizarea, atractivitatea
carierei didactice, educaþia
timpurie ºi educaþia permanentã reprezintã elementele
identificate ca fiind necesare
pentru vitalizarea ciclului
preuniversitar, ca bazã a

dezvoltãrii competenþelor de
comunicare, de lucru în ºtiinþe
ºi tehnologie, a competenþelor
digitale, a celor axiologice, de
management al vieþii personale
ºi al evoluþiei în carierã, de
exprimare culturalã ºi de a
învãþa pe tot parcursul vieþii.
În opinia dr. Daniel Funeriu,
Societatea noastrã nu are niciun
fel de capacitate de filtrare a
valorilor, ceea ce constituie una
din rãdãcinile rãului de la noi.
Pentru susþinerea formãrii
continue a fost reluatã ideea
creãrii unui cont bancar destinat
exclusiv utilizãrii în scopuri
privind cariera profesionalã.
Contul ar urma sã fie deschis la
naºtere, fiecãrui cetãþean, cu o
sumã iniþialã de 500 euro,
asiguratã de stat. Contul este
proiectat sã rãmânã blocat pânã
la 16 ani, vârsta încheierii
ºcolarizãrii obligatorii, sã poate
fi alimentat din orice sursã ºi sã
fie utilizabil numai pentru
formarea profesionalã pe tot
parcursul vieþii. O valoroasã
idee, care meritã sã prindã viaþã.

A.D.

SEARÃ LITERARÃ DEDICATÃ FRANCOFONIEI ÎN INIMA DARDANIEI
Biroul de legãturã al României din Priºtina a organizat
recent, în Aula Bibiliotecii Universitare din Priºtina, o seratã
literarã. Cu acest prilej, studenþi ºi actori kosovari au recitat,
în limbile francezã ºi albanezã, poezii ale unor autori români
ºi albanezi, clasici ºi contemporani, printre care: George
Bacovia, Ioana Tricã, Victoria Milescu, Baki Ymeri, Sali
Bashota (profesor universitar, poet ºi director al Bibliotecii
Naþionale ºi Universitare din Kosovo), etc. De asemenea,
membrii orchestrei ºcolii de chitarã clasicã Vihuella au
interpretat muzicã tradiþionalã din România, Franþa ºi Albania.
ªeful Biroului a þinut un discurs, în limbile francezã ºi
albanezã, cu privire la importanþa francofoniei, a relaþiilor þãrii
noastre cu þãrile francofone, necesitatea intensificãrii dialogului
între culturi ºi civilizaþii etc. La acþiune au participat:
ambasadoarea Franþei (Delphine Borione), primul colaborator
al ambasadorului Elveþiei, profesori universitari de la
Universitatea din Priºtina, studenþi, reprezentanþi români din
cadrul KFOR, EULEX, OSCE, etc. (Gheorghe BUCURA)

Joi, 9 aprilie 2009, la sediul Uniunii Scriitorilor din Calea Victoriei
nr. 115, în prezenþa autorului Visar Zhiti s-a lansat volumul Funeralii
nesfârºite.
VISAR ZHITI este scriitorul albanez a cãrui viaþã ºi operã reflectã,
poate, cel mai bine istoria propriei naþiuni. El a supravieþuit  fizic,
intelectual ºi emoþional  în perioada comunistã ºi rãmâne unul dintre cei
mai populari poeþi contemporani din Albania. (Robert Elsie, cercetãtor,
critic canadian)
VISAR ZHITI construieºte un mozaic surprinzãtor, în care sunt
adunate toate culorile sentimentelor, durerea ºi ironia, sexul ºi visul,
suferinþa ºi frumuseþea, ecoul rãzboiului din Balcani ºi fantomele lui,
realul amestecat cu irealul, devenind ºi mai real, cotidianul rãspândit în
timp, cu o intensitate ºi armonie pe care reuºesc sã le redea doar marii
maeºtri. (Elio Miracco, critic ºi traducãtor italian)

Adela DEAC

IMAGINAR SAU IMAGINAL:
REPUBLICA LUI CARAGIALE ÎN ATLASUL LITERATURII MODERNE (IV)
Conf. univ. dr.
Luiza MARINESCU
În opera lui Caragiale de 10
mai mamiþele domnului Goe
sosesc la Bucureºti cu trenul,
pentru ca puiºorul sã nu mai
rãmânã repetent încã un an. În
timpul lui Caragiale, data de
10 mai era consideratã zi
naþionalã, în amintirea faptului
cã dupã detronarea lui Cuza
Vodã (11 februarie 1866) ºi dupã
refuzul contelui Filip de Flandra
de a veni în România, un
plebiscit efectuat în zilele de
2-8 aprilie 1866 îl alegea Domn
al României, cu 685.000 voturi,
contra a 224, pe Principele Carol
I (n. 8/20 aprilie 1839), al doilea
fiu al Principelui Karl Anton de
Hohenzollern-Sigmaringen. La
10 mai 1866 tânãrul domnitor,
în vârstã de 27 ani, susþinut de
Napoleon III ºi de Bismark,
sosea la Bucureºti ºi depunea în
Adunarea Constituantã, prezidatã
de Manolache Kostaki (ortografiat
de Caragiale Costache),
jurãmântul de a conduce þara în
calitate de domn constituþional.
Noua Constituþie e promulgatã
la 1 iulie 1866. La 14 martie
1881 Carol I devenea Rege al
României independente. Din
relatarea cu iz memorialistic a
evenimentelor din ªah ºi mat se
poate înþelege cã seriozitatea ºi
lipsa ei, profesarea unor
promisiuni fãrã acoperire,
aºteptarea ajutorului de la alþii
sunt constante ale elitei politice
din Republica lui Caragiale.
Conservatorii aveau ºi oameni
devotaþi precum Petrache
Mãnescu, prefectul de Craiova,
care se prezintã de urgenþã la
Bucureºti pentru a fi de folos
cabinetului lui Manolache
Costache. Supranumit cloºca
cu pui, acest politician se
înconjurase de debutanþi în
politicã precum A. Lahovay ºi
P. Carp ºi convocase consiliul
(Adunarea Constituantã) pentru
hotãrâri urgente. Caragiale
povesteºte cum toþi cei convocaþi erau prezenþi, numai
prezidentul care îi chemase nu
era nicãieri. Toatã lumea se agita
sã-l caute ºi, într-un târziu, conul
Manolache Costache fu
descoperit jucând ºah cu
Ludovic Wiest, violonistul ºi

compozitorul adus în þarã de
Alexandru Ghica în 1838 ºi
naturalizat în 1863. Cu greu,
într-un târziu, Petrache Mãnescu
îl aduce la Consiliu pe Manolache
Costache, prezidentul cãruia-i
ardea de ºah, nu de politicã.
Parodia vieþii politice
româneºti ºi a obiceiurilor sale
parlamentare este transpusã în
decor oriental în Republica lui
Caragiale, iar numele miniºtrilor
este în rezonanþã cu progresul
lumii în care justiþia e acuzatã
de corupþie, finanþarea se face
nesemnificativ, iar lucrãrile
publice sunt realizate de
mântuialã. Þara e guvernatã de
lideri cu nume predestinate dupã
cum urmeazã: Zavrak-paºa,
Interne; Bocluc-agà, Externe;
Hatâr-Plocon, Justiþie; TopàLoazã, Rãzboi; Hagi - Buche,
Instrucþie ºi Culte; SelemetMofluz, Finanþe; TembelEfendi, lucrãri publice.
(Orientale. Douã documente în
I. L. Caragiale Opere, vol. II,
Editura Naþional, 2000, p.17)
Din punct de vedere imaginal (adicã al imaginilor create
prin intermediul combinãrii
datelor realitãþii), în Republica
lui Caragiale orice schimbare de
regim aduce o schimbare de
steag ºi orice vizitã oficialã
presupune pavoazare. Ca semn
distinctiv al puterii statului, el
este arborat cu prilejul alegerilor
(vezi preocuparea personajelor
pentru arborarea ºi numãratul
steagurilor din O scrisoare
pierdutã) sau cu prilejul vizitelor
oficiale (vezi steguleþele
tricolore ºi covorul roºu din joia
de pominã, în care Vodã ºi
doamna, plecând în strãinãtate,
trebuie sã opreascã 25 de
minute în gara din marginea
orãºelului Z...). Dacã în istorie
steagul fusese un simbol al
suveranitãþii statului asupra unui
teritoriu, având din punct de
vedere militar rolul de reper, de
recunoaºtere ºi de mãrturie a
victoriei, sub influenþa terminologiei apusene în vremea lui
Caragiale apar ºi la noi
denumirile de drapel, steag
pentru trupele terestre ºi de
stindard adicã steag pentru
trupele cãlare. Drapelul este în
opera lui Caragiale un nume
imaginar de ziar: «Drapelul
libertãþii», dirijat de decanul

avocaþilor (25 de minute... în I.
L. Caragiale Opere, vol. I,
Editura Naþional, 2000, p. 267).
Cu ocazia unirii din 1859,
steagurile Principatelor (cu câte
douã fâºii orizontale colorate în
albastru ºi roºu pentru Moldova
ºi în albastru ºi galben pentru
Muntenia) fuseserã preschimbate
cu tricolorul naþional ºi
cravata albastrã, iar deasupra
inscripþia ONORE PATRIA ºi
acvila romanã purtând crucea în
gurã. Abia prin articolul 6 din
legea pentru fixarea armelor
României din 1867 ºi prin
articolul 6 din legea pentru
modificarea armelor þãrii din
1872 s-a schimbat dispoziþia
orizontalã a benzilor tricolore.
(apud Enciclopedia României
vol. I, Statul, Editura Imprimeria
Naþionalã, Bucureºti, 1938, p.
81) Steagul însoþeºte în
Republica lui Caragiale orice
sãrbãtoare de amploare sau nu,
orice moment în care rãsunã
muzica de surle ºi de trâmbiþe
sau marºurile de fanfarã, creând,
din punct de vedere imaginal, o
secvenþã tipicã, un cadru literar
de scenografie generalã.
Condiþiile naturale ale
Republicii pe care o descrie
Caragiale sunt adesea pomenite
cu nesfârºitã pornire poeticã ºi
cu o ignoranþã dublatã de
curajul de a scrie. Pitorescul
relief ºi hidrografia devin
subiect de reclamã turisticã
pentru preoþii, care se strãduiesc
sã îºi dovedeascã priceperea:
Tare în istorie, dar mai tare la
geografie este ieromonahul
Nifon care, în Din foloasele
tiparului, este un exemplu de
falsã erudiþie. El se strãduieºte
sã realizeze la Ploieºti, la
tipografia Progresul din
strada ªtiinþei nr. 1, o broºurã
intitulatã Preumblãrile la
Sinaia sau descrierea pe scurt a
poziþiunilor celor mai frumoase
ale Sinaiei, care se pot vedea în
apropiere. Descriind mânãstirea
Sinaia, care dateazã de prin
secolul XV, autorul confundã
Orientul cu Occidentul, scrie cã
Africa se aflã undeva în Orient
ºi precizeazã cã fondatorele
sãu (al mânãstirii) a fost
spãtarul Mihai Cantacuzino,
care-i dete ºi numirea de Sinaia,
dupã numele mânãstirii Sinaia...
din Orient... (Africa)... (Din

foloasele tiparului II în I. L.
Caragiale Opere, vol. II,
Editura Naþional, 2000, p. 39).
Vegetaþia ºi fauna meleagurilor
descrise se referã la împrejurimile Castelului Peleº.
Mitologia îi joacã feste
clericului literat, iar Adam în
viziunea lui are o vilã în
mijlocul Paradisului asemãnãtoare cu amintita casã de
vânãtoare. Câteva minute mai
sus se aflã casa de vânãtoare,
construcþie prea plãcutã ºi
curioasã, înconjuratã de flori,
brazi, cascade. Aceastã vilã,
situatã aci în mijlocul frumuseþilor
naturale ºi departe de zgomotul

uneori denumirile geografice
aduc ghinion gazetelor, care îºi
recomandã évitez les noms
géographiques! (Varietãþi
geografice de la Zanzibar la
Salonic ºi înapoi în I. L. Caragiale
Opere, vol. II, Editura Naþional,
2000, p. 46).
Oraºul devenise în secolul
Republicii lui Caragiale un
simbol al societãþii care progresa
pe tãrâmul capitalismului
incipient. Satul rãmãsese un loc
în care conservatorismul de tip
feudal persista. Migraþia de la
sate cãtre oraºe se producea
masiv, cãci majoritatea celor
care erau sãraci sperau cã

era exprimatã în Republica lui
Caragiale de orologii de ultimã
generaþie. Gãrile sunt dotate cu
ceasuri marca CFR, care
devenise simbol al preciziei ºi
al exactitãþii. Nu întâmplãtor
schiþa C.F.R. este un exemplu de
cronometrare a modernitãþii
conjugale ºi a preciziei într-o
relatare: povestitorul îºi pierde
audienþa de îndatã ce se
dovedeºte cã ºeful, cu care Miþa
plecase în voiaj, era chiar fratele
ei. (C.F.R. în I. L. Caragiale
Opere, vol. I, Editura Naþional,
2000, p. 329)
Oraºele principale ale þãrii
se puteau emancipa numai dacã

ºi luxul artificial, pare a fi vila
lui Adam în mijlocul Paradisului!
(Din foloasele tiparului II în
I. L. Caragiale Opere, vol. II,
Editura Naþional, 2000, p. 41).
Românii, buni cunoscãtori
ai geografiei Europei ºi ai
istoriei naþionale pe care le
învaþã la ºcoalã, sunt capabili
sã poarte polemici în privinþa
Varietãþilor geografice ale
lumii, dar nu în ceea ce priveºte
propria lor þarã. Disputa dintre
LIndépendence roumaine ºi
Voinþa naþionalã, douã ziare cu
ton vehement în Republica lui
Caragiale, porneºte de la
transformarea Zanzibarului în
insulã ºi a Salonicului din
oraº ºi sangiacat al Turciei în
provincie a Greciei (Varietãþi
geografice de la Zanzibar la
Salonic ºi înapoi în I. L.
Caragiale Opere, vol. II,
Editura Naþional, 2000, p. 43).
Cum graniþele în lumea
balcanicã se modificã mereu,

învãþând o meserie puteau
supravieþui mai uºor. Arendaºul
român (în I. L. Caragiale Opere,
vol. II, Editura Naþional, 2000,
p. 91) este un exemplu de
capitalist primitiv, necinstit, care
are patru copii pe care trebuie
sã-i întreþinã: douã fete la oraº
în pension, doi bãieþi la Paris.
Þãranul Ion este împovãrat pe
nedrept cu zece zile de muncã
fãrã bani, zilele de praºilã. El
vrea dreptate, se adreseazã
autoritãþilor ºi se alege cu
umilinþa. Caragiale subliniazã
faptul cã discrepanþele sociale
continuã în aceastã lume în care
se perpetueazã relaþiile feudale
în decor capitalist, ca urmare a
abuzului de putere înfãptuit de
autoritãþile publice, a ºantajului,
a reþelei de interese, a birocraþiei
ºi a nedreptãþilor înfãptuite cu
violenþã, cu cinism ºi cu multã
cruzime.
Ora localã într-o þarã în care
nu existaserã pânã atunci douã
ceasuri care sã þi-o indice la fel,

fãceau parte din infrastructurã.
Cum primele cãi ferate româneºti
abia se construiesc, gãrile sunt
un loc privilegiat. Existã o
adevãratã bãtãlie pentru ca
orãºelele uitate de lume sã
devinã staþii feroviare, în care
trenurile internaþionale sã
opreascã, uneori, chiar un minut.
Leonida Condeescu, eroul
schiþei O zi solemnã, publicatã
în Universul din 21 aprilie
1900, nu era doar un personaj
imaginar. În realitate, a existat
un Leonida Condeescu (n. 1866
 m. 8.01.1906) care a fost
primarul oraºului ºi care a
militat neobosit pentru ca
acceleratul de Berlin sã opreascã
un minut în mica garã din Mizil.
Deºi celebru pentru reuºita sa,
el s-a sinucis aruncându-se
înaintea personalului care venea
de la Ploieºti (cf. Cocora,
Gabriel, Tipar ºi cãrturari,
Bucureºti, Editura Litera, 1977,
p. 248-250).

Caracterizarea generalã a
economiei în Republica lui
Caragiale o face clar în discursul
electoral cel mai cunoscut
Nae Caþavencu, personajul din
O scrisoare pierdutã care se
pronunþã pentru descentralizare.
El spune cã industria românã e
admirabilã, e sublimã, dar
lipseºte cu desãvârºire ºi cã
noi aclamãm munca, travaliul
care nu se face deloc în þara
noastrã. El vorbeºte despre
prezenþa investitorilor strãini, de
cele mai multe ori faliþi: în Iaºi,
de exemplu  permiteþi-mi
aceastã digresiune, este tristã,
dar adevãratã!, în Iaºi n-avem
nici un negustor român, nici
unul!... Avocat de meserie,
Caþavencu politicianul nu
pledeazã pentru prosperitatea
investitorului român, cãci nu
gãseºte soluþii pentru economia
falimentarã. De aceea pe el îl
consoleazã existenþa propriilor
faliþi: Numai noi sã n-avem
faliþii noºtri!... Cum zic: aceastã
stare de lucruri este intolerabilã,
ea nu mai poate dura!...
(O scrisoare pierdutã în I. L.
Caragiale Opere, vol. I, Editura
Naþional, 2000, p. 125). În plan
imaginal, în Republica lui
Caragiale, progresul este echivalent cu descentralizarea, cu
industrializarea, cu investiþiile
economice, însã în discursurile
politice liderii momentului sunt
întotdeauna ambigui ºi rizibili
prin formulãrile lor.
Resursele agrare ale
Republicii lui Caragiale sunt
adesea menþionate în schiþe
precum Arendaºul român,
Poruncã domneascã, Cum se
înþeleg þãranii, Tardivitate.
Imaginile din aceste pagini ne
conduc cãtre o realitate
paradoxalã a unor enclave de
feudalism, care supravieþuiesc
autonom într-o lume care se
doreºte modernã. În realitate,
discrepanþele sociale, reþeaua de
interese clientelare, birocraþia,
nedreptãþile înfãptuite cu legea
pumnului ºi cu abuzul de putere
sunt cauzele care determinã
rãscoalele þãrãneºti despre care
scrie Caragiale în articolul 1907.
Din primãvarã pânã-n toamnã.
Câteva note (publicat parþial ºi
în revista vienezã ,,Die Zeit):
Þara româneascã este o þarã
aproape absolut agricolã; câteva
începuturi de industrie, protejate

într-un mod scandalos de cãtrã
stat, ºi chiar începuturile de
exploatare a petroleului, stau, ca
producþie de avuþie naþionalã,
într-o proporþie infimã, aproape
neglijabilã faþã cu producþia
agricolã. (I. L. Caragiale
Opere, vol. III, Editura Naþional,
2000, p. 595). Realitatea pe care
publicistul a concentrat-o în
pamfletul sãu ilustreazã felul în
care sistemul utilizeazã terenurile
ºi resursele agricole, îi
foloseºte ºi îi rãsplãteºte pe cei
care, într-un fel onest, produc cu
adevãrat ceva. Produsele obþinute
fac obiectul transporturilor
destinate comerþului exterior.
Beneficiarii acestui sistem sunt
arendaºii, care în genere, afarã
de rare excepþiuni onorabile,
(sunt) oameni de joasã extracþiune
aspri la câºtig, fãrã sentimente
omenoase ºi lipsiþi de orice
elementarã educaþiune. (I. L.
Caragiale Opere, vol. III, Editura
Naþional, 2000, p. 596)
În Republica lui Caragiale
dreptatea ºi justiþia se întâlnesc
arareori pentru stabilirea
adevãrului. În realitate, Ion Luca
Caragiale a avut ocazia sã
cunoascã ºi sã se familiarizeze
cu organizarea judecãtoreascã a
noului stat ºi prin intermediul
experienþei tatãlui sãu, care
fãcea parte din acest sistem. El
fusese reorganizat prin Legea
din 24 ianuarie 1861, ce
înfiinþase Curtea de Casaþie ºi de
Justiþie, cu cele trei secþiuni:
reclamaþii, afaceri civile ºi
afaceri penale. Unirea din 1859
a fost urmatã de unificarea
legislativã, cãci, aºa cum
prevedea art. 35 din Convenþia
de la Paris, era nevoie ca unul
ºi acelaºi tip de legislaþie sã se
execute în Principate. Practic,
adevãrata unire legislativã a avut
loc la 24 ianuarie 1862, când
s-a renunþat la codul Callimachi
din Moldova ºi la codul Caragea
din Þara Româneascã. La 7
iunie 1862 Comitetul legislativ
a votat un proiect de lege prin
care s-a creat un comitet de
specialiºti ce avea rolul de a
prelucra codul civil ºi un cod
de procedurã civilã pentru
Principate. Codul civil, care
purta numele lui Cuza ºi care a
fost publicat în ediþie oficialã în
aprilie 1865, fusese întocmit
dupã codul francez de la 1804,
dupã legea belgianã din 16

decembrie 1851 pentru materia
ipotecilor, dupã proiectul
codului civil italian al lui
Pisanelli ºi dupã dreptul civil
anterior din Principate. Adaptarea
legislativã a noului stat la
civilizaþia occidentalã a avut în
vedere schimbãri importante
prin art. 145 referitor la rudenia
din sfântul botez, prin art. 215
referitor la divorþ pentru
vrãjmãºie ºi art. 684 referitor la
dreptul de moºtenire al vãduvei
sãrace (apud Enciclopedia
României, vol. I, Statul, Editura
Imprimeria Naþionalã, Bucureºti,
1938, p. 373-376). Nu întâmplãtor
justiþia din Republica lui
Caragiale schiþeazã adesea
scene imaginare referitoare la
aceste probleme ale lumii reale.
De exemplu, Art. 214 ilustreazã
cazul unui divorþ pronunþat prin
consimþãmânt mutual. Noi
meserii apãruserã o datã cu
organizarea statului de drept ºi
una dintre acestea era cea de
avocat (ad auxilum vocatus),
care deci avea menirea sã apere
interesele justiþiabililor. Legea
pentru constituirea corpului de
avocaþi din 6 decembrie 1864,
completatã de decretul din 29
decembrie 1864 ºi de legea din
8 iunie 1884 (apud Enciclopedia
României, vol. I, Statul, Editura
Imprimeria Naþionalã, Bucureºti,
1938, p.351). Conform acestei
legi, profesiunea de avocat se
putea exercita doar dacã
respectivul era român ºi dacã
avea diplomã de licenþiat în
drept, pledând ca avocat stagiar
timp de doi ani ºi devenind
avocat definitiv dupã efectuarea
acestui stagiu. În Republica lui
Caragiale schimbarea codului
penal este evocatã în Justiþia
românã de avocatul apãrãrii. La
secþia corecþionalã se judecã un
proces de înºelãciune ºi avocatul
apãrãrii familiarizat cu legislaþia
francezã pe care a memorat-o
neselectiv, pledeazã de fapt
împotriva clientei sale: ªtiinþa
modernã ne-a dat destule lumini
asupra iresponsabilitãþii:  zice
el  toatã asieta (fr. assiette =
,,bazã, fundament) sistemului
nostru penal trebuie sã se
schimbe. Iatã marele cuvânt al
ºtiinþei moderne: iresponsabilitatea  impunitate; tutelã da, nu
pedeapsã. (Justiþia românã în
I. L. Caragiale Opere, vol. II,
Editura Naþional, 2000, p. 80).
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Programele Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
TVRM Educaþional
LUNI  13 aprilie 2009
06:00 Academica  Ateneul artelor (r)
07:00 Un rãspuns pentru fiecare.
Emisiune de Simona ªerban
07:30 Deutsche Welle (r)
07:50 Promo
08:00 Lauri pentru liceeni (r)
08:30 Virtuþi ºi vicii  Preluare TVRM Cultural
09:00 Românul, cetãþean european  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: Lumea tehnologiei (ep. III)
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 Lumea vãzutã de aproape.
Emisiune de Neagu Udroiu
23:00 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  14 aprilie 2009
06:00 Promo USH
06:10 Cronica scepticului (r)
06:40 Întâlnire cu folclorul (r)
07:10 Promo
07:15 Comentariul zilei (r)
08:00 Haretiºtii (r)
08:30 Nimic fãrã lege  Preluare TVRM Cultural
09:00 Gândeºti, deci exiºti  Preluare
TVRM Cultural
09:20 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 Cronica ST. Emisiune de Cristian Român
21:00 Academica  Istoria care doare.
Emisiune de Mircea Dogaru
22:00 Din lumea cu doruri multe.
Emisiune de Florin Racoci
23:00 Comentariul zilei.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret* (r)

TVRM Cultural
LUNI  13 aprilie 2009
06:00 Promo
06:30 Deutsche Welle (r)
07:00 Muzicã popularã (r)
07:30 Societatea Naþionalã Spiru Haret (r)
08:00 Teatru ºcolar
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 Cronica scepticului
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 Concert de orgã
22:27 Poeþi ºi poeme
22:30 Film artistic românesc
23:50 Promo

MARÞI  14 aprilie 2009
06:00 Promo
06:30 Mapamond cultural
07:00 Muzicã popularã (r)
07:30 Capcana timpului
08:00 Teatru ºcolar
08:27 Poeþi ºi poeme
08:30 Serial cultural de searã (r)
09:30 Gândeºti, deci exiºti (r)
10:00 Amfitrion Corina
11:00 Cooltura unei generaþii
12:00 Concert de muzicã sacrã
13:00 Invitatul de la ora 13 - direct
14:00 Ileana ªipoteanu vechi melodii
14:30 Lecturi din Caragiale
15:00 Arta documentarului
16:00 Parodi press (r)

04:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Dorin
Sarafoleanu la dispoziþia dvs (r)
05:00 Arta de a trãi (r)

MIERCURI  15 aprilie 2009
06:00 Promo USH
06:10 Jurnale în stil Caragiale (r)
06:40 Din sãlile de concert (r)
07:10 Promo
07:15 Comentariul zilei (r)
08:00 Ani de liceu (r)
08:30 Aplauze pentru haretiºti  Preluare
TVRM Cultural
09:00 Comorile oraºului  Preluare
TVRM Cultural
09:20 Promo
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
13:20 Promo
13:30 Film documentar: Lumea tehnologiei (ep. IV)
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 Popasuri de suflet.
Emisiune de Violeta Screciu
23:00 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  16 aprilie 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. Realizator Sorin Bejan
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 Lauri pentru liceeni.
Emisiune de Cristina Matei
20:00 Profil spiritual. Emisiune de Valeriu Râpeanu
21:00 Cãrþi în instanþã. Emisiune de Florin Rotaru
22:00 Jurnale în stil Caragiale.
Emisiune de Viorel Popescu
22:30 Film serial: Destine furate  Filipine (ep. 80)
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)
16:30 Mapamond cultural
17:00 Gândeºti, deci exiºti
17:30 Clubul diplomatilor (r)
18:00 Serial cultural de searã
19:00 Cultura corpului
20:00 Nimic fãrã lege
20:30 Muzicã popularã
21:00 Ferestrele memoriei
22:00 Muzicã clasicã
22:20 Poeþi ºi poeme
22:30 Film artistic strãin (r)
23:30 Promo

MIERCURI  15 aprilie 2009
06:00 Promo
06:30 Mapamond cultural
07:00 Muzicã popularã (r)
07:30 Muzicã clasicã (r)
08:00 Teatru ºcolar
08:20 Poeþi ºi poeme
08:30 Serial cultural de searã (r)
09:30 Mioriþa  ediþie specialã
10:00 Academica  ateneul artelor (r)
11:00 Filmul ºi istoria (r)
11:30 Aplauze pentru haretiºti (r)
12:00 În cãutarea folkului pierdut (r)
13:00 Adevãratele stele (r)
14:30 Comorile oraºului (r)
15:00 Arta documentarului
16:00 Mioriþa  ediþie specialã
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
22:28 Poeþi ºi poeme
22:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi

JOI  16 aprilie 2009
06:00 Promo
06:30 Mapamond cultural
07:00 Muzicã popularã
07:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
08:00 Stele de mâine
08:20 Poeþi ºi poeme
08:30 Serial cultural de searã (r)
09:30 Deutsche Welle (r)

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:
 Splaiul Independenþei nr. 313, Sectorul 6, Bucureºti
 e-mail: opinia@spiruharet.ro; on@spiruharet.ro;
opinianationala@yahoo.com
Telefoane: 021.316.97.91 (telefon ºi fax)
021.316.97.85; 021.316.97.86; 021.316.97.87  interioare: 168 ºi 169

05:00 Mioriþa (r)
05:30 Cronica scepticului (r)

VINERI  17 aprilie 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 Unde ne sunt absolvenþii Universitãþii
Spiru Haret. Emisiune de Mugur Popovici
08:30 Echipele Gusti  Preluare TVRM Cultural
09:20 Promo
09:30 Concert de muzicã sacrã.
Emisiune de Dumitru Cucu
10:30 Popasuri de suflet: Biserica Sfântul Anton.
Realizator Violeta Screciu
11:28 Promo
11:30 Film artistic: Mica Prinþesã. Sara (Liesel
Matthews) a învãþat de la tatãl ei cã toate
fetiþele sunt prinþese ºi cã întotdeauna trebuie
sã þinã capul sus ºi sã-ºi pãstreze încrederea
în forþele proprii. Pe scurt, e o fetiþã de 10 ani
cu personalitate ºi aceasta e exact atitudinea
care o iritã la culme pe rigida Miss Minchin,
directoarea internatului în care Sara aºteaptã
acum întoarcerea tatãlui ei din rãzboi.
Când Sara rãmâne orfanã, Miss Minchin
o transformã în servitoare ºi încearcã sã o
umileascã cu orice prilej. Sara îºi gãseºte
refugiul în imaginaþie ºi orice ar face Miss
Minchin nu-i poate zdruncina convingerea
cã toate fetiþele sunt prinþese, chiar ºi când
sunt îmbrãcate în zdrenþe. În cele din urmã
curajul ºi speranþele ei sunt rãsplãtite
într-un final ca de basm
13:00 Concert de orgã. Emisiune de Dumitru Cucu
13:20 Promo
13:30 Film documentar: Lumea tehnologiei
14:00 Gazonul fierbinte.
Emisiune de Mugur Popovici
14:58 Promo
15:00 Din sãlile de concerte.
Emisiune de Mihai Darie
15:30 Popasuri de suflet: Sfânta Mãnãstire
Cãldãruºani
17:00 Concert de muzicã sacrã.
Emisiune de Dumitru Cucu
17:28 Promo
17:30 Jertfa lui Isus  Mântuirea noastrã.
Emisiune de Viorel Popescu
18:30 Concert de muzicã sacrã cu Ileana
ªipoteanu. Emisiune de Dumitru Cucu
19:00 Film documentar. Realizator Sorin Bejan
19:20 Promo
19:30 Pulsul pieþei.
Emisiune de Ramona ªtefãnescu
20:00 Apel telefonic. Emisiune de George Nicolau
21:00 Casã dulce româneascã  ediþie specialã.
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  18 aprilie 2009
06:00 Promo USH
06:10 Jurnale în stil Caragiale (r)
06:30 Casã dulce româneascã (r)
07:30 Cronica ST (r)
08:00 Stele de mâine. Emisiune de Dumitru Cucu
09:00 Exclusiv pentru premianþi.
Emisiune de Carmen Fulger
10:00 Film artistic: Cãlãtoriile lui Guliver
11:50 Promo
12:00 Agricultura ºi alimentaþia.
Emisiune de Gheorghe Predilã
12:57 Promo
10:00 Amfitrion Corina (r)
11:00 Profil spiritual / Calendar (r)
12:00 Cafe Concert
12:30 Echipele Gusti (r)
13:30 Casã dulce, româneascã (r)
14.30 Sisteme de valori în crizã (r)
16:00 Parodi press
16:30 Mapamond cultural
17:00 La Hanul Morãriþei
18:00 Serial cultural de searã (r)
19:00 Doctor de inimã albastrã
20:00 Românul, cetãþean european
20.30 Muzicã popularã
21:00 Istorie ºi istorii
22:20 Poeþi ºi poeme
22:30 Deutsche Welle
23:00 Clubul diplomaþilor
23:30 Promo

VINERI  17 aprilie 2009
06:00 Parodi press
06:30 Mapamond cultural
07:00 Muzicã popularã
07:30 Cafeneaua literarã (r)
08:00 Teatru ºcolar
08:20 Poeþi ºi poeme
08:30 Serial cultural de searã (r)
09:30 Cronica scepticului (r)
10:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
11:30 Casa noastrã (r)
12:00 Exclusiv pentru premianþi (r)
13:00 Ferestrele memoriei (r)
14:00 Teleenciclopedia valorilor româneºti (r)
15:00 Teatru (r)
16:00 Casã dulce româneascã (r)
17:00 Scena ca istorie
18:00 Cultura corpului
19:00 Oameni care au fost
20:00 Universul cuvintelor
20:30 Vechi melodii
21:00 Ateneul artelor
22:00 Muzicã clasicã
22:20 Poeþi ºi poeme
22:30 Filmul ºi istoria
23:00 Aplauze pentru haretiºti
23:30 Promo

SÂMBÃTÃ  18 aprilie 2009
06:00 Promo
06:30 Concert de orgã (r)

Opinia
naþionalã

13:00 Academica  ªtiinþã.
Emisiune de Alexandru Mironov
14:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte  ediþie specialã.
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 Reportaj despre încondeierea ouãlor de Paºti
20:00 Paºtele  sursã de inspiraþie în literaturã
ºi arta plasticã din România. Emisiune
de Ion Dodu Bãlan
21:00 Reportaj, expoziþie icoane.
Emisiune de Violeta Screciu
21:30 Film artistic românesc: Singurãtatea
florilor (1975). Un medic însingurat, egoist
ºi orgolios, primeºte, într-o zi, un buchet de
flori care-l pune pe jar. Un modest taximetrist,
familist ºi coleg devotat, îl ajutã sã-l identifice
pe expeditor ºi sã se regãseascã pe sine.
Regia Mihai Constantinescu. În rolurile
principale: Radu Beligan, Toma Caragiu,
Valeria Gagialov
23:00 Fragment din Recviem de Mozart.
Emisiune de Mihai Darie
23:30 Veniþi de luaþi Luminã!  slujba de Înviere.
Transmisiune directã de la biserica Elefterie
din Bucureºti. Realizator Sorin Bejan
01:30 Adevãratele stele (r)
03:00 Academica  ªtiinþã (r)
04:00 Am venit cu drag la voi (r)

DUMINICÃ  19 aprilie 2009
06:00 Promo USH
06:10 Cinepanorama (r)
06:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
07:00 Veniþi de luaþi Luminã!  slujba de Înviere.
Realizator Sorin Bejan
09:00 Grãdiniþa fermecatã.
Emisiune de Carmen Fulger
10:00 Copiii sãrbãtoresc Paºtele  ediþie specialã.
Emisiune de Dumitru Cucu
11:00 Oul din Vorona. Emisiune de Dumitru Cucu
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 ªtiþi de unde sare ...iepuraºul? (I)
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 Cântece de sãrbãtoare.
Emisiune de Georgel Nucã
23:00 Film artistic: Poartã-te frumos!
(Behave yourself) (SUA, 1951)
00:00 Dor de-acasã (r)
02:00 Cum vã place? (r)
03:00 Doctor de inimã albastrã (r)
04:00 Miza pe tinerele talente (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 Teatru ºcolar
08:20 Poeþi ºi poeme
08:30 Lecturi din Caragiale
09:00 Program pentru copii
10:00 Universul cuvintelor
10:30 Aplauze pentru haretiºti
11:00 Concert de muzicã sacrã  preludiu
12:00 Teatru
13:00 Invitatul de la ora 13(r)
14:00 Nimic fãrã lege
14:30 Casa noastrã
15:00 Istorie ºi istorii (r)
16:30 Cafeneaua literarã
17:00 Exclusiv pentru premianþi
18:00 Grãdina cu statui  lumea vãzutã de sus
19:00 Din lumea cu doruri multe
20:00 Clubul liceenilor
21:00 Film artistic românesc
22:20 Poeþi ºi poeme
22:30 Concert de muzicã sacrã  preludiu
23:30 Transmisie directã  slujba de Înviere

DUMINICÃ  19 aprilie 2009
06:00 Din lumea cu doruri multe (r)
07:00 ªtiinþã ºi spiritualitate
08:00 Stele de mâine
08:20 Poeþi ºi poeme
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 Grãdina cu statui / Lumea vãzutã de sus (r)
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 folk-ului pierdut
18:00 Teleenciclopedia valorilor
19:00 Am venit cu drag la voi
21:00 Film artistic stãin
22:20 Poeþi ºi poeme
22:30 Capcana timpului
23:00 Cafe concert
23:30 Promo
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RADIO ROMÂNIA DE MÂINE  STUDENT FM
LUNI  VINERI

SÂMBÃTÃ  DUMINICÃ
07.00-08.00
NIGHT FEVER

07.00-10.00
BUNÃ DIMINEAÞA USH!
Realizator: George Bonea

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

10.00-13.00
TACHE ªI FACE
Realizator: Robert Tache

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

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

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

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

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

23.00-24.00
CAFE NOCTURN
Realizator: Luminiþa Bondrea

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

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

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

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

PE CRUCE
Vasile VOICULESCU
Iisus murea pe cruce. Sub arºiþa grozavã
Pãlea curata-i frunte ce-o sângerase spinii
Pe stâncile Golgotei tot cerul Palestinii
Pãrea cã varsã lavã.
ªi chiar în clipa morþii hulirã cãrturarii
Cu fierea oþelitã îl adãpau strãjerii...
Râdea cu hohot gloata cu spasmele durerii
ªi-l ocãrau tâlharii.
Zdrobitã, la picioare-i zãcea plângând Maria
ªi-adânc zbucnea blestemul din inima-i de mamã
Alãturi Magdalena, în lunga ei maramã,
Þipa vãzând urgia.
Departe ucenicii priveau fãrã putere...
N-aveau decât sã fugã în lumea cea pribeagã
Cu el se nãruise nãdejdea lor întreagã
ªi fãrã mângâiere.
Târziu, porni mulþimea în pâlcuri spre cetate
Pe drumurile-nguste cu lespezi pardosite
Trecurã fariseii cu feþele smerite
ªi bãrbile-argintate.
Mãslini fãrã de frunze dormeau mocnind pe coaste
În vale, ca-ntr-o pâclã, dormea Ierusalimul,
Pe cruce somnul morþii dormea de-acum sublimul
Iisus, vegheat de oaste.

În întâmpinarea Luminii
În aceastã perioadã, Televiziunea
România de Mâine  Educaþional ºi
Cultural, dar ºi Radio România de Mâine
 Student FM au pregãtit programe
speciale dedicate acestei sãrbãtori.
Pe 12 aprilie, de la ora 9.00,
emisiunea ECUMENICA, difuzatã
pe canalul TvRM Cultural, a programat
o ediþie specialã dedicatã Învierii
Domnului în Biserica Catolicã. Invitatul
acestei ediþii a fost Înalt Prea Sfinþitul
Pãrinte Dr. Ioan Robu  Arhiepiscop ºi
Mitropolit de Bucureºti al Bisericii
Romano-Catolice. Tot în aceeaºi zi, dar
pe canalul TvRM Educaþional, de la
ora 8.00, în cadrul emisiunii Luminã
în suflet, telespectatorii au putut urmãri
filmul documentar Pe urmele lui
Iisus ºi materiale dedicate Sãrbãtorii
Întrãrii Domnului în Ierusalim  Floriile.
În noaptea de Înviere, de la orele
23.30, Televiziunea România de Mâine
va transmite în direct de la Biserica
Sfântul Elefterie din Bucureºti Slujba
Învierii. Sub genericul Veniþi de luaþi
Luminã !, telespectatorii celor douã
canale ale Televiziunii România de
Mâine se vor bucura de Lumina primitã
în suflete, iar ca noutate, în ceea ce priveºte transmisiunile directe, aceasta va beneficia
de traducere în limbaj mimico-gestual. Interpretul acestui limbaj, pr. Florin Iorga, va fi
alãturi de realizatorul Sorin Bejan pentru a împãrtãºi ºi celor deficienþi de auz aceastã
bucurie pascalã.
În grila de programe a Televiziunii România de Mâine am mai consemnat o serie de
emisiuni speciale, dedicate acestei Sãrbãtori a Sãrbãtorilor: Jertfa lui Iisus - mântuirea
noastrã  o emisiune realizatã de Viorel Popescu alãturi de pãrintele Ion Popescu de la
Biserica Icoanei din Bucureºti (vineri, 17 aprilie, ora 17.30), Cu toþii Îl lãudãm,
realizator Carmen Fulger (18 aprilie, ora 9.00). ªi cei mici vor primi în inimile lor
bucuria Învierii în cadrul emisiunii Grãdiniþa în sãrbãtoare (19 aprilie, ora 9.00). În
emisiunea Dialogul ªtiinþã  Religie vom mãrturisi cu toþii adevãrul de credinþã
Adevãrat a înviat!  un program de muzicã ºi vers (20 aprilie, ora 21.30).
Toþi realizatorii Televiziunii România de Mâine sunt conectaþi la pulsul acestei
sãrbãtori, oferind publicului telespectator programe pe mãsurã.
Vã dorim vizionare plãcutã!

Sorin BEJAN
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Istoria cu învãþãturã

Românii de astãzi sã-ºi fi pierdut încrederea în românitate?

lui Cuza cãtre Beldiman, este publicatã ºi în Almanahul Adevãrului, în
care el refuzã, tot aºa, sã fie ales deputat, ºi cu aceastã ocazie spune
Modelele sunt mai necesare ca oricând Din nefericire, mai ales tineretul
clar: ceea ce a fãcut pãrintele meu, nu poate trece asupra mea. E o
scrisoare de o mare înãlþime spiritualã ºi de o mare frumuseþe.
nostru este lipsit de cunoºtinþe privind trecutul nostru ºi, cu atît mai mult, privind
Dumneavoastrã aþi menþionat reformele, aproape toate reformele fuseserã
fãcute de cãtre Cuza.
personalitãþile din trecut
Existã o tendinþã, la unii, de a vedetiza partea
Academician Dan Berindei: Nu a vrut complicaþii, este foarte
adevãrat. În privinþa reformelor, este adevãrat, subliniez cã aºa este, chiar
negativã ºi de a ironiza partea pozitivã Istoria trebuie sã fie sine et studio,
baza de reforme se realizeazã atunci, în cei ºapte ani. Dupã aceea, Carol
continuã, dar continuã într-un rãgaz mult mai mare, într-o domnie lungã
detaºatã de orice, în afarã de adevãr Un cetãþean, dacã nu-ºi cunoaºte limba,
ca a lui ªtefan, peste patru decenii.
nu-ºi cunoaºte istoria ºi nu-ºi cunoaºte teritoriul, nu-i cetãþean! Sunt trei materii
Valeriu Râpeanu: Aproape trei ani de zile, Cuza domneºte cu douã
guverne, cu mijloacele de comunicaþie de atunci, era cu totul altceva, nu
esenþiale, care n-ar trebui târguite, nici scurtate, ar trebui predate cu toatã
era uºor deloc.
Academician Dan Berindei: Era o complicaþie cumplitã.
frumuseþea lor ºi în toatã integralitatea lor
Valeriu Râpeanu: Ca urmare, Carol preia, deci are o bazã.
Academician Dan Berindei: ªi dupã aceea, pe Carol am þinut sã-l
prezint mai ales sub aspectul acesta al marii seriozitãþi a domniei lui, a
Valeriu Râpeanu: Dar aveþi ºi doi fruntaºi revoluþionari ºi un omului serios, a omului care a introdus în aceastã þarã, ceea ce are nevoie,
Valeriu Râpeanu: Domnule academician Dan Berindei, suntem chiar
în biroul dumneavoastrã de la Academia Românã, unde pe fereastrã se învãþãtor în pragul epocii moderne: Horea, Vladimirescu ºi Gheorghe din pãcate, ºi astãzi, seriozitate, punctualitate.
vãd ºi semnele noilor timpuri, clãdiri noi, pe care în tinereþea noastrã nu Lazãr.
Valeriu Râpeanu: Spune ºi Iorga în Sub trei regi, îi face un foarte
Academician Dan Berindei: Tot aºa, un triptic semnificativ: Horea, frumos portret.
le observam. Foarte recent, dumneavoastrã aþi tipãrit un volum intitulat
Portrete istorice ale românilor, apãrut la Editura Compania, ºi spuneþi care trezeºte semnalul trezirii Transilvaniei, Tudor, care, pe o nouã scarã
Academician Dan Berindei: Dãruia oamenilor politici câte un ceas,
pe copertã cã aveþi portrete de domni, de regi, de eroi, cãrturari, oameni ºi la o altã dimensiune, este conducãtorul cu foarte multã înþelepciune a nu întâmplãtor, sublinia necesitatea punctualitãþii.
politici, literaþi. Volumul nu este doar o simplã juxtapunere de portrete, acþiunii revoluþionare din 1821. Eu rãmân într-o admiraþie, m-am ºi ocupat
Valeriu Râpeanu: Într-o þarã cu comportãri foarte uºuratice, nu i spe care dumneavoastrã le-aþi publicat de-a lungul timpului în presã, ºi de el, rãmân în admiraþie ºi astãzi faþã de Vladimirescu. A avut puterea a cunoscut nicio legãturã, avea o severitate care mergea, de cele mai
acum le adunaþi în volum. Volumul porneºte dintr-o concepþie pe care o de a fi ºi un cãrturar, citea, patru ani dupã apariþie, lucrarea lui Petru multe ori, pânã la absurd. Chiar în aceastã distanþã pe care o aborda.
spuneþi aici, întâi cu o întrebare retoricã: românii de astãzi sã-ºi fi Maior, lucrare care era totuºi lucrare savantã, privind începuturile
Academician Dan Berindei: Da, practic, a folosit, a fost un model
pierdut încrederea în românitate? Cu siguranþã nu, spuneþi românilor în Dacia. A reuºit sã stãpâneascã limba germanã în aºa mãsurã util, ºi apoi a fost un slujitor al independenþei. Era o ambiþie personalã, în
dumneavoastrã. Îndurã, în schimb, un serios asalt propagandistic menit încât sã câºtige un proces la Viena. Evident, cã se descurca ºi în greceºte, primul rând sã obþinã independenþa ºi s-a implicat întru totul în direcþia
sã-i destabilizeze ºi sã le revizuiascã istoria, relativizând pânã la în ruseºte, ºi în turceºte, în mãsurã de a comunica. În afarã de aceasta, în aceasta. Sigur cã, pânã la urmã, a fost drama divorþului lui de þarã prin
anulare meritele a sute de ani de efort pentru clãdirea fiinþei naþionale. acþiunile lui politice interne ºi externe, iar aºa a dat dovada unei orientarea lui spre Germania, pe undeva de înþeles, dar pentru cã într-adevãr
Avem exemplu foarte aproape de noi  Eminescu. De fiecare datã, de 15 înþelepciuni moderne absolut remarcabile. ªi în sfârºit, Lazãr, cel de-al Germania apãrea atunci ca marea putere care nu putea fi învinsã, dar s-a
ianuarie ºi de 15 iunie, se porneºte o campanie anti-Eminescu de teamã treilea al tripticului, e trezitorul culturii naþionale.
supus totuºi sistemului constituþional ºi a cedat în faþa reprezentanþilor
Valeriu Râpeanu: La un moment dat, dumneavoastrã faceþi o largã partidelor, deºi având sprijinitori, ar fi putut da o loviturã de stat. A murit
sã nu se spunã prea mult etc., etc. Eminescu este exemplul cel mai
deschidere cãtre culturã. Fãuritori ai României moderne, începeþi cu de inimã rea, dar s-a supus. ªi, dupã aceea, Ferdinand, care din nou nu
concludent.
Academician Dan Berindei: Vreau sã fac o micã precizare. Textul Vasile Alecsandri, alãturi de Ion Axente Sever, de Nicolae Bãlcescu, dar uitã ceea ce a spus el lui Carp, când acesta i-a reproºat intrarea în rãzboi,
acela nu-mi aparþine, restul totul este al meu, dar textul acela este al ºi de I.C. Brãtianu, de Lascãr Catargi, de Heliade Rãdulescu, Ion Ghica, ºi i-a spus cã: niciodatã un Hohenzoller nu a fost niciodatã învins, Carp
editurii, dar trebuie sã spun cã sunt cu totul de acord cu el ºi, în fond, Ana Ipãtescu, Kogãlniceanu, Moº Ion Roatã, C.A. Rosetti ºi Mircea i-a replicat: te înºeli, iatã un Hohenzoller care s-a învins. El se învinsese
Bãlãieru.
pe el, sigur cã nu i-a fost uºor unui om care a venit matur în þara asta ºi
reflectã exact ceea ce am vrut sã transmit prin aceastã carte.
Academician Dan Berindei: Dupã cum remarcaþi, i-am ales de tot care s-a nãscut în altã parte, ca sã intre în rãzboi cu þara lui de baºtinã.
Valeriu Râpeanu: Pentru cã dumneavoastrã, în Cuvântul înainte,
Valeriu Râpeanu: Nu putem sã-l învinuim pe Carp, dar cred cã el
spuneþi: modelele sunt necesare mai mult ca oricând. Ritmul în care se felul. De la Ana Ipãtescu, sãraca, atât de nedreptãþitã astãzi, încât i s-a
cam îmbãtrânise în momentele acelea, ºi ceea ce a spus atunci - am
dezvoltã umanitatea, implicit ºi þara noastrã, s-a intensificat. Mutaþiile luat Bulevardul
Valeriu Râpeanu: Dar sã ºtiþi ceva, tabloul celebru al lui Ciucurencu atâþia bãieþi, îi dau pe toþi, doresc sã fii învins- era totuºi prea mult. ªi
ce au loc în societate ºi devenirea fiecãrui om creeazã adevãrate stãri de
confuzie. Nici sistemul de învãþãmânt nu le mai poate asigura tinerilor nu figureazã în expunerea permanentã a Muzeului de Artã. Am avut acolo i s-a ºi întâmplat, un bãiat i-a murit pe front.
Academician Dan Berindei: Deci, în gândul acesta m-am ocupat de
un climat în care fiecare dintre ei sã-ºi poatã gãsi modelele cuvenite. o emisiune cu Dan Hãulicã, colegul dumneavoastrã de Academie, care a
În aceastã carte, dumneavoastrã vorbiþi despre, aºa cum am spus, protestat pe loc când a vãzut, pentru cã valoarea acestui tablou, din punct aceºti ºefi ai statului modern, pentru cã, în general, cartea se ocupã mai
domnitori: ªtefan cel Marea, Neagoe, Mihai Viteazu, Matei Basarab, de vedere pictural, este extraordinarã. El spunea cã este comparabil ales de perioada modernã ºi contemporanã.
Valeriu
Râpeanu:
cãrturari ca Miron Costin, Mihu Klein, revoluþionari: Lazãr, Tudor numai cu Delacroix, ca valoare
Dumneavoastrã aveþi aici un foarte
Vladimirescu, fãuritori ai României moderne, de la Vasile Alecsandri, artisticã vorbesc, ºi este scos din
bogat capitol de istorici români,
I.C. Brãtianu ºi alþii, domnitori: Cuza, Carol, Carol al II-lea, istorici motive conjuncturale. Vedeþi un
istorici care, bine începeþi cu ªincai
români, un capitol foarte bogat, oameni de litere: Caragiale, Rebreanu, exemplu de rescriere.
Academician Dan Berindei: ªi,
ºi ajungeþi la contemporanii noºtri,
ºi oameni politici din prima jumãtate a secolului XX. Deci, un evantai
în afarã de aceasta, cei care au
sã spunem Dionisie Pippidi, Elian,
foarte larg. Ce v-a determinat sã publicaþi aceastã carte?
Cândea, George Potra, Vasile
Academician Dan Berindei: Tocmai aceastã dorinþã de a umple un întreprins aceastã acþiune potrivnicã
Netea etc., oameni pe care ºi noi igol. Din nefericire, mai ales tineretul nostru este lipsit de cunoºtinþe privind Anei Ipãtescu nu þin seama de faptul
am cunoscut. Cu aceºti istorici s-a
trecutul nostru ºi cu atât mai mult privind personalitãþile din trecut. Sau cã în momentul acela acþiunea ei a
întâmplat un lucru, dupã 48. A
ele apar într-o formã distorsionatã, aþi dat exemplu cu Eminescu ºi nu e avut un rãsunet extraordinar. S-a
fost, sigur, nu putem face distincþii
singurul. Existã chiar o tendinþã la unii de a vedetiza partea negativã ºi tipãrit la Viena o broºuricã de câteva
cantitative, dar a fost breasla,
de a ironiza partea pozitivã. Aºa cã, am realizat aceastã carte cu gândul pagini, în zeci de mii de exemplare,
domeniul care a fost cel mai
de a fi un fel de îndreptar, un fel de trezitor dacã vreþi, al unor conºtiinþe. ºi s-a difuzat, cu fapta Anei Ipãtescu.
cumplit lovit de epurãri.
Am considerat cã este necesar ca tinerii, repet, mai ales, sã aibã un contact Totuºi, sã ne gândim, în vremea aceea,
mai ales femeile, nu erau chiar aºa pe
Academician Dan Berindei:
direct cu o scurtã prezentare biograficã a acestor personalitãþi care, în
prim plan la acþiunile politice ºi
Dacã ne gândim numai la
fond, ne-au marcat însãºi existenþa. Ele ne împodobesc întreaga istorie.
revoluþionare. Ea a dovedit acest lucru
Academia Românã, unde ne gãsim
ªi acesta a fost sensul demersului meu.
ºi merita sã fie respectatã. Sã i se ia
acum, Secþia de istorie a fost
Valeriu Râpeanu: Consideraþi cã ceea ce imediat dupã 90 s-a spus:
jumãtate de bulevard, dar sã i se lase
aproape decimatã. În primul rând,
rescrierea istoriei, era ceva pozitiv? Nu atenta la valorile istoriei
jumãtate de bulevard...
doi morþi în închisoare la Sighet:
naþionale?
Valeriu Râpeanu: Iar tabloul lui
Gh. Brãtianu ºi cu Lapedatu, iar
Academician Dan Berindei: Într-adevãr, problema aceasta a rescrierii
Ciucurencu nu poþi sã-l scoþi dintrsecþia, pur ºi simplu, n-a mai
istoriei a fost o chestiune care, pe undeva, evident, era necesarã, sã se
un muzeu. Facem exact acelaºi lucru,
existat în 1948. N-au rãmas decât
procedeze la anumite clarificãri, dar nu la o rescriere a istoriei. Oarecum,
dar cu alþii.
Andrei Rãdulescu ºi atât. Restul a
odatã cu apa din baie, s-a aruncat ºi copilul. ªi s-a creat o stare întreagã
Academician Dan Berindei:
fost reconstituitã.
de confuzie, s-a anulat o întreagã istorie, fie ea anterioarã, în care s-a Asta cu Ana Ipãtescu. Dupã aceea,
Valeriu Râpeanu: Sigur,
amestecat istoria, fie a celor patru decenii cu istoria, fie începând din mari personalitãþi politice: Brãtianu,
dispãrând din ea Ion Nistor, Silviu
veacul al XVIII-lea ºi cu concluziile ei. Aºa cã, aceastã rescriere a istoriei Kogãlniceanu, Bãlcescu - nu mai
Dragomir, Constantin C. Giurescu,
s-a amestecat dupã aceea ºi cu elemente politice, cu interese politice, cu vorbesc, dar ºi oameni mai mãrunþi,
P.P. Panaitescu
poziþii politice, ceea ce este îngãduit într-o ºtiinþã. Istoria trebuie sã fie ca Ion Roatã, ca Mircea Mãlãieru, din
Academician Dan Berindei:
sine et studio, detaºatã de orice, în afarã de adevãr. Ei, asta era marea altã categorie socialã, reprezentanþi ai
ªi nu numai dispãrând, aproape toþi
problemã. Aºa cã aceasta e situaþia.
þãrãnimii din vremea aceea, care au
s-au dus la Sighet, cinci ani de zile,
Valeriu Râpeanu: Pentru cã a intrat ºi a doua dimensiune, aceea a dat dovadã de foarte multã
cei pe care, de altfel, i-am evocat
demitizãrii. S-a spus cã în comunism au fost mitizate toate figurile istorice înþelepciune ºi în Comisia proprietãþii
aici.
ºi trebuie demitizate. Or, mitizarea a fost, dacã vreþi, un proces obiectiv din 48 ºi în Adunãrile Ad-hoc din 57.
Valeriu Râpeanu: ªi, pe urmã,
ºi n-a apãrut dupã 44 ºi nu numai la noi, ci peste tot.
Deci, am vrut sã fie ºi ei acolo, printre
reintrarea lor a fost destul de
Academician Dan Berindei: ªi mitizarea exista. Cel puþin în privinþa reprezentanþi. ªi aº mai vrea sã
dificilã.
Dan BERINDEI
lui ªtefan cel Mare, cronicarii au început prin a-l mitiza, numai dacã ne evidenþiez un lucru, ceea ce este
Academician Dan Berindei:
Istoric,
doctor
în
ºtiinþe
istorice
gândim la O seamã de cuvinte, câte fragmente sunt referitoare la ªtefan, interesant, cã aceºti oameni, o bunã
Unii au reuºit. Giurescu a reuºit
Vicepreºedinte al Academiei Române
putem vorbi de o mitizare a lui. ªi cu mitizarea mai e ceva. De obicei, se parte dintre ei sunt, pe de o parte,
prin persistenþa ºi voinþa lui de
Preºedinte de onoare al Secþiei de ªtiinþe Istorice ºi Arheologie
mitizeazã într-adevãr mari personalitãþi. N-a fost mitizat ªtefan Lãcustã, luptãtori pentru a fãuri România, iar
moºnean. Îmi spunea odatã, legat
Membru titular al Academiei Române din 1992
a fost mitizat ªtefan cel Mare º.a.m.d. Mult hulitul Burebista, iar aºa, a pe de altã parte, sunt cãrturari, sunt
de casa din Berzei, care din pãcate
fost cel mai mare conducãtor al dacilor, cu un teritoriu foarte întins, cu oameni de culturã, sunt scriitori.
(corespondent - 1991)
nu mai existã astãzi, pe care o
strãduinþe de a organiza acest teritoriu, la condiþiile antichitãþii, din vremea Adicã cele douã planuri se intersectau.
recãpãtase, ºi l-am întrebat cum a
aceea, reprezentând o realã primejdie pentru puternicul stat roman. Este Vedeþi, dacã gândim la zilele noastre, putem sã fim puþini triºti, nu mai
reuºit. ªi mi-a spus cã, dãduse, o cifrã extraordinarã, 10-15-20 de petiþii
o realitate. De aici ºi pânã la ostracizarea lui e cale lungã. ªi, în general, avem astfel de personalitãþi, care sã joace acest dublu rol, din pãcate. succesive, insista ca un moºnean care-ºi cere dreptul lui, pânã când a
s-a adoptat o atitudine foarte ciudatã, ca ºi cum Mihai Viteazu, Burebista, Viaþa politicã ar avea nevoie de astfel de personalitãþi, care sã afirme reuºit.
Bãlcescu ar fi fost membri ai Partidului Comunist ºi care meritã a fi aceastã þarã la alte dimensiuni.
Valeriu Râpeanu: ªi P.P. Panaitescu a fost a doua oarã arestat, au
aruncaþi. Nu este chiar aºa. Au fost folosiþi, e drept, tocmai pentru cã
Valeriu Râpeanu: Primul mare ziarist român este, totuºi, avut de tras. Dar rãmâne aceastã loviturã datã, în 1948, pe toate
erau niºte mari personalitãþi, tocmai pentru cã mitul lor folosea.
Kogãlniceanu. Programul Daciei Literare este un program coerent, primul planurile: învãþãmânt, institute de cercetãri, Academie, dreptul de a
Valeriu Râpeanu: Dar nu numai în regimul de tristã amintire.
program cultural din istoria noastrã.
publica, adicã, mai ales, ni s-a luat dreptul de a publica. Noi eram în
Academician Dan Berindei: Pentru cã, de pildã, Bãlcescu a fost
Academician Dan Berindei: Primul ziarist modern este Rosetti.
anul 1950 la Facultatea de litere ºi þin minte cum ni se vorbea, chiar la
împins în faþã pentru a-i acoperi pe Brãtieni. Asta este o realitate. E cazul
Valeriu Râpeanu: Kogãlniceanu spune în 1855, pentru prima datã, Facultate, despre Constantin C. Giurescu. Nu vreau sã spun numele, a
acum sã punem la locul lor pe Brãtieni, dar nu sã-l coborâm pe bietul presa este a patra putere în stat, a avut o viziune modernã, ºi a racordat murit, Dumnezeu sã-l ierte, aproape cã nu era considerat istoric, dacã
Bãlcescu. El era la locul lui.
cultura românã la dezvoltarea romantismului.
vã puteþi imagina. Deci, dintr-odatã erau scoºi definitiv.
Academician Dan Berindei: ªi, totodatã, ºi Kogãlniceanu ºi Bãlcescu
Valeriu Râpeanu: Dumneavoastrã aþi scris despre Bãlcescu, v-aþi
Academician Dan Berindei: În cazul lui Giurescu a fost o reparaþie
ocupat, aþi fãcut o monografie, din toate punctele de vedere, ºi al sunt primii istorici moderni pe care-i avem. Pe de o parte, fãuresc România, meritatã. În cazul altora, nu. Mai târziu, au fost acceptaþi la publicare,
concepþiei istorice, ºi al frumuseþii stilului Cum spune Eminescu, pe de altã parte, fãuresc culturã naþionalã la dimensiuni nemaiîntâlnite chiar dacã n-au mai ajuns la Academie, dar oricum s-au publicat. Despre
Bãlcescu este un om deosebit, spune când vorbeºte de Românii sub Mihai pânã atunci.
aceastã parte consacratã istoricilor aº vrea sã spun un lucru. Pe mulþi
Valeriu Râpeanu: Deci, trebuie sã avem în vedere ceea ce aþi spus i-am cunoscut ºi am introdus în portretele lor ºi o notã personalã, impresia
Vodã Viteazu, cã este un exemplu cã limba româneascã atunci era perfect
formatã. E o capodoperã din toate punctele de vedere, de stil, de dumneavoastrã, o sintezã atât pe plan social, politic, cât ºi cultural, toate mea asupra personalitãþii respective. Iar, dupã aceea, am introdus, sigur,
convergente pe principiul vaselor comunicante. Apoi, veniþi, pornind de
frumuseþe, de probitate.
marii istorici, Xenopol, Iorga, Gh. Brãtianu º.a.m.d., am introdus ºi pe
Academician Dan Berindei: Nu cã sunt eu un îndrãgostit de la ultimul domn, Barbu ªtirbei, pânã la Carol al II-lea, regele unii de dimensiuni mai modeste, Netea sau Potra, dar care, totuºi, au
controversat.
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Bãlcescu, dar trebuie sã spun cã totdeauna lucru ãsta mã frapeazã la el,
jucat un rol, în vremea tinereþii mele, în special. Ei n-au fost de mari
orice text al lui Bãlcescu, dacã-l deschizi astãzi ºi-l citeºti, ai senzaþia cã personalitãþile care au stârnit, stârnesc ºi vor stârni controverse.
dimensiuni, dar au avut ºi ei contribuþia lor. ªi, având avantajul cã i-am
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orice
om
ºi
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orice
personalitate,
a fost scris acum o zi, acum douã zile, acum trei zile, nu cã a fost scris
are o parte negativã ºi o parte pozitivã. Carol al II-lea rãmâne un rege al cunoscut, am þinut totuºi sã le creionez portretul, ca sã rãmânã. Bezicony,
acum 150 de ani în urmã.
de exemplu, era un om foarte ciudat ºi extraordinar în felul lui. Îºi vânduse
Valeriu Râpeanu: Cum spuneþi dumneavoastrã, cã suntem în anul culturii. Ne aflãm la Academie, Academia a fost salvatã, pe plan financiar, o casã, ca sã scoatã o revistã de istorie, în perioada interbelicã, despre
2009, e de o mare exactitate ºtiinþificã. În consecinþã, nu putem sã spunem de regele Carol al II-lea, în ultimii ani ai domniei lui, adicã s-a dat un trecutul nostru, la Chiºinãu. Era un autodidact, dar un pasionat, am lucrat
nu mai existã Bãlcescu, la fel ºi Kogãlniceanu. Se inventeazã noi opoziþii, fond pentru culturã foarte important, ºi o bunã parte a fost alocatã cu el alãturi, un numãr de ani, în colectivul pentru bibliografia Periodicelor.
Academiei, pentru cã Academia fusese expropriatã dupã Primul Rãzboi
sau false opoziþii. Exemplul pe care l-aþi dat cu Bãlcescu. Din nefericire,
Mondial, deci pierduse bunurile, aºa cã puterea ei economicã era foarte ªi l-am cunoscut foarte de aproape, avea o pasiune pentru trecut teribilã:
el moare în 1852, deci opoziþiile între ei nu mai existã.
sã scormone, sã cerceteze, sã caute ºi sã reconstituie
slãbitã ºi acest gest regal a fost salvator la momentul respectiv.
Academician Dan Berindei: ªi în afarã de aceasta, atunci, din pãcate,
Valeriu Râpeanu: Ceea ce iarãºi este un lucru foarte serios ºi
Valeriu Râpeanu: Apoi, Editura Fundaþiilor Regale i-a ajutat foarte
s-au cultivat opoziþii. Cã au fost momente de tensiune sau de conflict mult pe scriitori, chiar pe cei tineri.
exemplar, aº spune. Tocmai asta vream sã subliniez ºi eu, pe unii dintre
între Bãlcescu ºi radicali  Brãtienii, dar au fost cu totul temporare ºi, cel
Academician Dan Berindei: Iar dacã vorbim de Bucureºti, ne gândim ei i-aþi avut profesori. Îl evocaþi pe Victor Papacostea, îl evocaþi pe
puþin în ultimii ani, înþelegerea a fost perfectã între ei. Or, lucrul acesta la salba de lacuri, era tot de domeniu lui, þinea de domeniul lui ºi þinea Constantin C. Giurescu, îl evocaþi ºi pe Moisil, pe care l-aþi avut profesor
era acoperit. Ãsta era un lucru care trebuia rescris ºi îndreptat, dar nu cu foarte mult la ea
la liceu, ºi nu ºtiam cã el a fost multã vreme profesor de liceu. Deci,
aruncarea dincolo de bord.
Valeriu Râpeanu: Þinea foarte mult la ea, era o mândrie pentru el rãmân modele ºi în felul în care dumneavoastrã i-aþi cunoscut, student
Valeriu Râpeanu: Deci, problema mitizãrii nu s-a pus dupã 44, au cã a fãcut lucrul ãsta, pentru cã se ocupase personal de realizarea ei.
fiind. ªi pentru unii dintre ei aþi fost chiar ultimele serii. Pentru cã ei, din
fost lucruri care s-au desfãºurat în mod firesc, istoria a ales. Întâi au
Academician Dan Berindei: Apoi cele douã statui, pe care astãzi le-am 1947, n-au mai existat.
ales cei care nu ºtiau sã scrie, pânã la un moment dat, dupã aceia, cei pierdut, Carol I ºi Ferdinand, realizate de Mestrovici, n-a rãmas de la
Academician Dan Berindei: Eu am avut norocul cã am încheiat cu
care au scris aceastã istorie. În cartea dumneavoastrã aveþi, aºa cum am Mestrovici decât statuia lui Ionel Brãtianu.
profesori deosebiþi, de mari dimensiuni.
spus, un numãr de domnitori. Care dintre ei, credeþi cã au marcat mai
Valeriu Râpeanu: Ei, din 1947, n-au mai predat. Au venit alþii. Se
Valeriu Râpeanu: ªi, totuºi, începutul sistematizãrii Bucureºtiului
mult viaþa României?
Academician Dan Berindei: Sigur, ºi asta Am vrut sã elimin instaureazã era Mihai Roller. Eu nici nu ºtiu, vã întreb acum, Roller
Academician Dan Berindei: Oarecum i-am ales tocmai considerând aceastã stupidã opunere între Cuza ºi Carol I. Eu consider cã ei se o fi predat?
cã au marcat viaþa României: ªtefan, Mihai, Neagoe pe tãrâmul culturii, completeazã, se urmeazã; Cuza se dã la o parte, ca sã facã loc prinþului
Academician Dan Berindei: Nu, nu a predat niciodatã. Roller era
prin învãþãturile sale ºi prin Biserica episcopalã de la Curtea de Argeº. strãin, obiectiv stabilit de Adunãrile Ad-hoc. ªi, de asemenea, se un tip. În fond, trebuia sã-i fac ºi lui un fel de portret, ca sã rãmânã. Ce se
Matei Basarab turcii n-au îndrãznit sã acþioneze contra lui, pentru cã-ºi strãduieºte sã nu-i facã niciun fel de greutãþi, pentru cã, la un moment întâmplã, era un tip inteligent, dar de-o inculturã deosebitã. Vorbea de
formase o forþã armatã foarte puternicã, care, dupã aceea, în ultima parte dat, venise ducele de Gramaux, ambasadorul Franþei la Viena, ºi-l provoca Imperiul austro-ungar în secolul al XVIII-lea, cu o nonºalanþã perfectã
a domniei, a trecut la rãscoale ºi i-a amãrât bãtrâneþile, dar oricum o sã intre într-un mic complot în preajma lui70, pentru înlãturarea spunea niºte lucruri contrarii cunoºtinþelor elementare, ca sã zic aºa. Dar
era inteligent. Pe de altã parte, sigur cã el a fost geniul cel rãu ºi a avut o
mare personalitate. I-am ales tocmai pe cei pe care i-am considerat succesorului lui Carol, ceea ce el a refuzat. El nu a fost de acord.
Valeriu Râpeanu: ªi, în plus, a refuzat scaunul de deputat, mergând putere nemãsuratã. În ierarhie era al treilea. Erau Chiºinevschi, Rãutu,
emblematici dintre domnitori. Pentru cã, în general, cartea e orientatã
ºi pânã la a doua generaþie. Vedeþi scrisoarea foarte frumoasã a bãiatului Roller ªi lucrul acesta s-a vãzut ºi pe plan practic, dacã, vezi, au reuºit,
spre veacuri mai apropiate  XVIII, XIX, XX.











prin 1952-1953, sã scoatã nu ºtiu câte volume de documente medievale,
documentele 77, ca pe bandã rulantã. Evident, pline de greºeli ºi în
condiþii penibile, din punct de vedere ºtiinþific, dar efortul material era
realizat. Noi, astãzi, scoatem câte douã-trei volume de documente
medievale pe an ºi suntem bucuroºi dacã ne-a ieºit lucrul acesta. El atunci
a scos aºa, pe bandã rulantã, dar, sigur, la un nivel penibil. Iar, pe de altã
parte, sigur cã a fost stãpânul tuturor institutelor, el fãcea ºi desfãcea
contracte
Valeriu Râpeanu: Dar ºi a scos primul manual. Noi eram în liceu.
Dumneavoastrã aþi terminat studiile cu marii profesori, noi i-am avut pe
ei. Deci, am prins primul manual de istorie, Manualul de istoria
României, iar profesorii de istorie erau obligaþi sã explice de ce se zice
istoria României..
Academician Dan Berindei: ªi dupã aia, se spunea Istoria R.P.R.,
ediþia urmãtoare.
Valeriu Râpeanu: Cred cã se edita tot timpul, mai ales cã
învãþãmântul luase o mare dezvoltare. Aceasta era un fel de biblie, era,
sigur, ºi sfârºitul lui. Eu îmi amintesc cã, eram un foarte tânãr secretar
de redacþie, la Gazeta literarã, ºi ne-a trimis un articol Nicolae Moraru
despre Roller, când a murit. ªi noi mai încercat, era Zaharia Stancu,
Mihai Petroveanu, erau ceva laude, nu ºtiu cum sã spun, puþin spus laude.
ªi era un necrolog în care scria ce-a fãcut, ctitorul... ªi noi am încercat
sã-l mai ponderãm. ªtiþi cum se întâmplã de obicei, cel mai tânãr trebuia
sã suporte discuþia. ªi-am discutat. Dar în timp ce discutam, sã mai taie
un epitet, sã mai taie ceva, Mihai Petroveanu, care era redactor ºef
adjunct, vine la urechea mea ºi-mi spune: nu mai vorbi, pentru cã
articolul iese. Pe alt telefon, primiserã dispoziþie
Academician Dan Berindei: Mai ales cã moartea lui a fost ciudatã,
cel puþin. ªtiu, de pildã, cã vorbise Daicoviciu cu el în dupã-amiaza
precedentã, spunând cã vine la Bucureºti, ºi au fixat o întâlnire, ºi
dimineaþa, când a sosit la Bucureºti ºi a sunat acasã la Roller, i s-a rãspuns
cã a decedat. E drept cã era diabetic. La ºedinþe bea nu ºtiu câte pahare de
apã succesiv, putea sã bea ºi patru-cinci pahare într-o ºedinþã, dar asta nu
era un motiv ca sã moarã aºa brusc, ciudat, cu viteza cu care a murit.
Valeriu Râpeanu: În orice caz, dumneavoastrã aici faceþi un act de
dreptate ºi prin faptul cã aduceþi, spuneam, contemporanii noºtri, de
exemplu Virgil Cândea, care, pânã de curând, a fost numai la Academie.
Academician Dan Berindei: Pe el l-am introdus pe ultima sutã de
metri pentru cã, în general, nu sunt decât cei încetaþi din viaþã ºi, din
pãcate, li s-a alãturat ºi el. Sigur, un om de dimensiuni absolut deosebite.
Valeriu Râpeanu: Ca oameni de litere, dumneavoastrã vã opriþi la
Caragiale, la Rebreanu, în calitate de director, ºi la George Cãlinescu.
Cãlinescu a fost scos de la facultate nu odatã cu ceilalþi, ci în 1949. Noi
intram în 1950, nu l-am mai prins, dar am ascultat câteva cursuri. A fost
rechemat la catedrã, Alexandru Balaci era prodecan ºi D.C. Nicolescu.
L-au adus sã þinã niºte lecþii, în care erau ºi studenþii de la Litere ºi
foarte mulþi erau, din afarã. Asta s-a petrecut în anul 1957-1958. Pe
urmã, ºtiþi, cã el a avut boala care-l deformase, n-a mai ieºit din casã. El
a ieºit numai în 1964, când s-a strâns ºi ºi-a pus un adevãrat corset, ca
sã vorbeascã la a 75-a aniversare a lui Eminescu. ªi ca sã spunã cuvintele:
Eminescu a fost un geniu, un geniu nepereche. Era aluzie la un poet
contemporan, care spunea am doi ca Eminescu. El spunea: e un mare
poet, dar voi, toþi ãºtia tineri, parcã aþi înnebunit. Asta a vrut el, sã iasã
totuºi, asta a fost în iunie, în martie anul viitor a murit. Transpira foarte
mult, dar a vrut el sã vorbeascã despre Eminescu. Cu felul lui teatral.
Deci, l-am apucat ºi noi la cursurile lui foarte frumoase. Acum, ce face
foarte bine Eugen Simion e cã publicã, de la volumul VI, toatã activitatea
lui Cãlinescu. O vom avea pe toatã, o judecãm aºa cum a fost, dar vom
vedea ce anvergurã a avut el chiar într-un articol de ziar ºi într-o
revistã ªi încheiaþi cu oameni politici ai primei jumãtãþi a secolului:
Ionel Brãtianu, Take Ionescu, Nicolae Titulescu, Iuliu Maniu, Argentoianu
ºi Tãtãrãscu. Tãtãrãscu, iarãºi o figurã controversatã, legatã foarte mult
de Carol al II-lea, dar nu numai de Carol al II-lea.
Academician Dan Berindei: ªi despre care eu, personal, am o pãrere
bunã, ca spun aºa. Sigur cã a avut lipsurile lui, ºi tot ce doriþi, dar, în
orice caz, a fost un om politic foarte lucid. De altfel, chiar în timpul
rãzboiului când începuserã negocierile, el se pronunþa pentru negocieri
directe la Moscova, pentru cã îºi dãduse seama cã noi eram alocaþi Uniunii
Sovietice.
Valeriu Râpeanu: Aºa a ºi fost, spunea ºi Viiºoianu, când a mai
apãrut dupã 90 la noi, ºi-au dat seama cã ei tratau dimineaþa la Cairo,
el ºi cu Barbu ªtirbei tratau cu americanul ºi cu englezul, care se duceau,
spuneau reprezentatului rus, acela lua instrucþiuni ºi era acelaºi lucru.
Tot reprezentantul rus conta.
Academician Dan Berindei: Evident. ªi, în plus, a fost, totuºi, în
perioada de vârf a dezvoltãrii economiei  anul 1938, a fost atunci, patru
ani, prim-ministru. Vorbesc pe plan economic, pe planul dezvoltãrii, el a
jucat un rol pozitiv. ªi, apoi, a fost o frânã, cât a putut sã fie, în guvernarea
de la 6 martie, cât a mai putut întârzia o sentinþã, care tot a venit, a mai
întârziat-o puþintel. Dupã aia, a plãtit ºi el, pentru cã a fost ºi el la Sighet.
Nu a murit acolo, a murit un an, un an ºi jumãtate dupã aceea, ca o
consecinþã.
Valeriu Râpeanu: Domnule academician, o întrebare, vorbim despre
modele, aþi avut ca model galeria de modele Oameni care au fost a lui
Iorga? Cum o priviþi acum?
Academician Dan Berindei: Evident cã am avut ºi am utilizat. Unii
care au fost ai lui Iorga au fost remarcabili. Dar, pe de altã parte, rãmân
puþin cu impresia cã, în general, portretele lui Iorga, dacã bãgaþi de seamã,
sunt realizate puþin emotiv, dacã vreþi, sub impactul dispariþiei
respectivului. Mai ales, vorbesc de cei care erau contemporani cu el. E
foarte interesant lucrul acesta, cã-l vezi cã este un portret emoþionat.
N-are distanþa istoricului, dacã vreþi. Sigur, cã prin asta câºtigã foarte
mult, e mai frumos, e mai apropiat, e mai literar, dar, uneori, istoricul e
mai puþin.
Valeriu Râpeanu: Ce spuneþi dumneavoastrã, spune ºi Mircea
Eliade: cã niciodatã nu este mai emoþionat Iorga decât în faþa morþii,
fiindcã atunci gãseºte momente de inspiraþie.
Academician Dan Berindei: El avea o minte extraordinarã, era un
computer de un nivel neîntâlnit în comparaþie cu alþi oameni. Avea mintea
mobilatã cu o rezervã de informaþie extraordinarã ºi, sub impactul emotiv
al unui astfel de eveniment, totul reînvia în el cu o putere cum alþii nu pot
sã o realizeze.
Valeriu Râpeanu: Sigur, ºi cei care mureau tineri, ºi cei care mureau
bãtrâni. El însã avea o altã noþiune, o altã sensibilitate.
Academician Dan Berindei: El avea perfectã dreptate, avea o
sensibilitate ieºitã din comun, când vorbea despre aºa ceva. Ca, apoi, sã
aibã ºi el aceeaºi soartã.
Valeriu Râpeanu: Intenþionaþi cã continuaþi aceastã serie?
Academician Dan Berindei: Poate cã da. Când voi mai aduna. Cã ºi
asta este o ediþie a II-a. Am scos prima ediþie în anul 2000. Sigur cã este
îmbogãþitã, cel puþin cu o treime, care s-a adãugat. Am ºi refãcut textele,
pentru cã ºi viziunea noastrã se schimbã.Se îmbogãþeºte, se clarificã, dar
este, într-adevãr, o istorie a românilor prin personalitãþi.
Valeriu Râpeanu: În ceea ce priveºte ºcoala de astãzi, vorbesc, cum
se zice acum, de preuniversitarã. Consideraþi cã istoria n-ar trebui fãcutã
mai viu de profesori ºi de autorii de manuale?
Academician Dan Berindei: Evident, trebuie fãcutã mai viu. Din
nenorocire, este, în primul rând, numãrul de ore, care se diminueazã pe
zi ce trece, pânã la dispariþie, ceea ce este un lucru rãu. În al doilea rând,
ºi modalitatea de alcãtuire a manualelor, eu cred cã nu e corespunzãtoare,
mai ales pentru sensibilitatea materialului. Ar trebui ca aceastã istorie sã
fie ca un fel de poveste. Or, ea ni se prezintã sociologizat, teoretic, s-a
înlocuit teoria marxist-leninistã, prin imitarea celor care conduc, ajungând
la servilismul unor modele care nu corespund realitãþilor noastre Era
cartea aceea a lui Cristescu, Florian Cristescu. Trebuie sã spun cã acea
carte mi-a marcat tinereþea, ºi m-a îndreptat cãtre istorie, pentru cã ºtia
cum trebuie scris pentru un tânãr. Ca atare, manualele trebuie sã fie
apropiate de ei, nu trebuie sã fie nici prea savante, dar sã fie cât se poate
de umane ºi sã-l serveascã pe acel tânãr pentru a-l lega puþin de acest
pãmânt ºi a înþelege cã existã drepturi, dar ºi datorii, cã nu este ca un
scaiete bãtut de vânt ºi are ºi niºte rãdãcini º.a.m.d. Dupã mine, aceasta
este menirea istoriei ca materie, ca sã spun aºa. De aceea, eu n-aº atinge
limba românã, istoria ºi geografia, pentru cã este ºi lucrul acesta de mare
stupiditate, la bacalaureat poþi sã alegi între geografie ºi istorie. Cum
vine asta? Un cetãþean dacã nu-ºi cunoaºte limba, nu-ºi cunoaºte istoria
ºi nu-ºi cunoaºte teritoriul, nu-i un cetãþean! Sunt trei materii esenþiale,
care n-ar trebui târguite, nici scurtate, ar trebui predate cu toatã frumuseþea
lor ºi în toatã integralitatea lor.
Valeriu Râpeanu: Domnule academician, vã mulþumim ºi vã dorim
o nouã ediþie îmbogãþitã a acestei frumoase cãrþi. Mulþumim frumos!

