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O PREOCUPARE CONSTANTÃ SPRE EXCELENÞÃ (II)
Prof.univ.dr.doc. Grigore POSEA,
prorector al Universitãþii Spiru Haret,
directorul Departamentului
de Management al Cercetãrii ªtiinþifice
În anul 2008, ca urmare a noilor coordonate
de evaluare a cercetãrii ºtiinþifice, proces început
odatã cu întocmirea Raportului de autoevaluare
pentru obþinerea atestãrii de cãtre CNCSIS, s-a
trecut treptat, dar ferm, la conºtientizarea
conducerilor facultãþilor ºi a tuturor cadrelor
didactice din USH în legãturã cu necesitatea
desfãºurãrii unei activitãþi susþinute de
cercetare ºtiinþificã, planificatã ºi evaluatã pe
baza unor criterii clare, în sensul respectãrii
standardelor de calitate impuse de legislaþia
româneascã în domeniu, dar ºi de cele europene
ºi de orientãrile domnului preºedinte ºi rector,
prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea.
Cercetarea ºtiinþificã fundamentalã,
prioritarã fiind cea care sprijinã activitatea
didacticã (îmbunãtãþirea cursurilor universitare)
în USH, trebuie sã se desfãºoare în mod
programatic, pe bazã de planuri anuale de
cercetare ºtiinþificã la nivelul facultãþilor,
catedrelor, centrelor de cercetare ºi individual
pentru fiecare cadru didactic. Aceste planuri

trebuie actualizate permanent, cu acceptul
conducerilor facultãþilor ºi aprobate de DMCS,
în funcþie de oportunitãþile de parteneriat,
colaborare ºi finanþare care apar în cursul anului.
Analiza cercetãrii ºtiinþifice fundamentale la
nivelul USH, în anul 2008, a reliefat cã, deºi,
dupã eforturi deosebite din partea DMCS, toate
facultãþile au elaborat aceste planuri anuale,
evaluarea anualã a activitãþii lor ºtiinþifice nu
a urmãrit decât formal modul concret în care
temele de cercetare (asumate prin planurile
individuale, ale catedrelor, ale centrelor de
cercetare ºi ale facultãþii) au fost îndeplinite la
finalul anului 2008.
Cercetarea ºtiinþificã aplicatã se regãseºte
în proiecte, contracte, granturi ºi contracte de
consultanþã ºi este finanþatã din fonduri
naþionale (agenþii ºi structuri ale Ministerului
Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii, alte instituþii din
cadrul administraþiei publice centrale, Academia
Românã, instituþii ale administraþiei publice
locale, precum ºi fonduri private) ºi
internaþionale (programe de tip FP 7,
ERASMUS, COST, LEONARDO, SOCRATE
etc.; fonduri structurale; fonduri private etc.).
Analiza cercetãrii ºtiinþifice aplicate în cadrul
USH, pe anul 2008, a evidenþiat un progres
foarte mare în privinþa veniturilor încasate în
anul 2008, în comparaþie cu anii anteriori.

La nivelul USH, existã un numãr total de
142 de colective de cercetare ºtiinþificã ºi 30
de centre de cercetare ºtiinþificã, acreditate de
Senatul USH.
În cadrul celor 142 de colective de cercetare
ºtiinþificã au fost angrenaþi, alãturi de cele 755
de cadre didactice, care desfãºoarã cercetare
ºtiinþificã, un numãr de 994 de studenþi ºi 863
de masteranzi.
În cursul anului 2008, la nivel de
universitate, s-au depus un numãr de 147 de
propuneri de granturi, proiecte ºi contracte,
dintre care un numãr de 83 au fost aprobate ºi
au intrat în vigoare sau urmeazã sã se deruleze,
începând din anul 2009.
Urmãtoarele facultãþi reprezintã exemple
demne de urmat, datoritã realizãrilor
deosebite pe care le-au înregistrat în cursul
anului 2008, prin granturile aprobate ºi prin
veniturile obþinute din cercetarea ºtiinþificã
aplicatã: Facultatea de Geografie ºi Geografia
Turismului, Facultatea de Arhitecturã, Facultatea
de Marketing ºi Afaceri Economice
Internaþionale Bucureºti, Facultatea de Medicinã
Veterinarã.
(Continuare în pag. 4)

DEMOCRAÞIA
 ACTUALITATE ªI PERSPECTIVÃ 
O abordare calitologicã

Prof. univ. dr.
ªtefan COSTEA
Dupã Primul Rãzboi Mondial,
se pãrea cã democraþia a triumfat
în mod hotãrâtor ºi definitiv în
lume. Refluxul însã a venit destul
de repede ºi s-a concretizat în
apariþia ºi dezvoltarea regimurilor
politice dictatoriale, ceea ce a
relevat slãbiciunile interne ale
regimurilor politice instaurate dupã
marea conflagraþie. Acest proces sa accentuat, ajungându-se ca în
preajma celui de-al doilea rãzboi
mondial democraþia sã se afle în
declin, peste tot în lume.
Cel de-al Doilea Rãzboi Mondial
nu a fãcut altceva decât sã
înlocuiascã anumite forme de
opresiune, cu altele, mai puþin
brutale, dar mai rafinate ºi mai
ipocrite. În acest context, de-a lungul
anilor s-a înregistrat o evoluþie
corelativã divergentã ºi sinuoasã a
raporturilor dintre democraþia
politicã ºi democraþia socialã,
raþionalitãþile lor fiind diferite ºi

implicând realizarea anumitor
condiþii specifice, concurente.
Dacã în cazul democraþiei
politice, fundamentul ºi eºafodajul
sãu îl reprezintã eforturile pentru
întronarea libertãþii, în cazul
democraþiei sociale, raþionalitatea
sa vizeazã mai curând realizarea
egalitãþii, esenþialã fiind lupta
pentru a se pune capãt aservirii
economice a unor indivizi faþã de
alþii, a lichidãrii exploatãrii omului
de cãtre om (în varianta marxistã).
De aceea, democraþia politicã
constã, în esenþã, în aceea cã
guvernanþii sunt desemnaþi prin
alegeri libere ºi sincere, ceea ce
presupune: existenþa libertãþilor
publice (libertatea presei, de
asociere, de reunire, libertatea
cultelor etc., etc.), condiþie necesarã
pentru ca alegerea guvernanþilor sã
nu fie iluzorie, sã se realizeze în
deplinã cunoºtinþã de cauzã. Se mai
presupune respectul, cel mai deplin
posibil, a partidelor ºi personalitãþilor de opoziþie, nici o coerciþie
faþã de ele nefiind admisã,
concomitent cu excluderea oricãrei

manifestãri de favoritism faþã de
guvernanþi, respectiv, toatã lumea sã
se situeze pe poziþii de egalitate faþã
de adversari.
Între democraþia politicã ºi cea
socialã nu existã opoziþie, ele se
completeazã reciproc (sau ar trebui
sã se completeze), în sensul cã,
scopul profund al democraþiei este
acela de a asigura fiecãrui om, o
libertate atât de mare, pe cât este
posibil, în viaþa unei comunitãþi
sociale. Numai cã, exercitarea
libertãþii reclamã un anumit
standard de viaþã, condiþii
materiale ºi culturale, cel puþin
decente, pentru ca un asemenea
lucru sã fie posibil. Or, aceastã
componentã a relaþiei nu intrã în
sfera
de
preocupãri
a
reprezentanþilor democraþiei
politice, ci, ai celor ce reprezintã
democraþia economicã.
Din aceastã cauzã ºi în legãturã
cu situaþia dezvoltãrii economicosociale, în perioada la care ne
referim a avut loc un proces
continuu de declin al democraþiei
politice, ceea ce a permis

instaurarea
unor
regimuri
dictatoriale, atât de tip comunist,
monarhist, cât ºi, mai ales, cele de
tip fascist. Factorii de regres ai
democraþiei politice au fost
multipli:
 dominaþia forþelor economice
ºi financiare, care au fãcut mai mult
sau mai puþin formalã, democraþia
politicã:
 confuziile ce s-au instalat în
legãturã cu noþiunea veritabilã de
democraþie, ceea ce face ca mulþi
oameni sã se ataºeze mai mult
aparenþelor decât realitãþii faptelor,
ajungându-se a denumi democraþie
formele contemporane ale
regimului autocratic;
 în sfârºit, dar nu în ultimul
rând, scleroza actualã a doctrinelor
democratice, datoritã cãreia,
regimurile politice democratice
continuã sã funcþioneze cu vechile
procedee, tradiþionale, care nu mai
sunt în armonie cu realitãþile ºi
necesitãþile sociale ºi economice
contemporane.
(Continuare în pag. 4)

Þiganii  o problemã actualã
în peisajul etnic ºi social al þãrilor europene
Or, neglijarea þiganilor din tratarea ºtiinþificã neînarmat, dar hoinar prin toate þãrile Europei,

Prof. univ. dr. Nicolae POSTOLACHE a prezenþei lor în universul uman ºi social nu au fost þiganii.
Un segment important al populaþiei
României ºi UE îl reprezintã þiganii. În þara
noastrã, dupã maghiari, ei sunt a doua minoritate
naþionalã ca mãrime: circa un milion (deºi
organizaþiile internaþionale opereazã cu alte
cifre, ceva mai mari). Evaluarea numãrului lor
este greu de fãcut cu precizie.
În ciuda acestor proporþii, problematica este
cam ocolitã în abordãrile actuale, fiind
consideratã incomodã, din motive lesne de
intuit. Indiferent de sfera tematicã a
disciplinelor, cert este faptul cã ºi literatura
socialã ºi etnograficã româneascã privitoare la
þigani, la cunoaºterea situaþiei lor sociale ºi
ocupaþionale, la experienþa lor istoricã ºi
tradiþionalã a rãmas mult în urmã.

constituie un motiv de mândrie patrioticã.
Istoria autenticã nu poate omite adevãrul
cã, de prin secolul XV ºi pânã în zilele noastre,
þiganii, cu toate expulzãrile ºi deportãrile la care
au fost supuºi, continuã sã facã parte din
peisajul etnic ºi social al þãrilor europene. ªi
nu numai!
În migraþia lor din India spre Europa, din
cauze care nu se cunosc încã (întrucât
nomadismul nu prea produce documente istorice
autentice), þiganii au strãbãtut probabil Persia,
vechea Armenie, Asia Micã, Tracia, poposind o
vreme în Peninsula Balcanicã, apoi în spaþiul de
limbã germanã (secolul XV), cu ei încheinduse mileniul migraþiilor celor fãrã de þarã, sau în
cãutarea unui teritoriu. Un asemenea neam (cãci
un popor întreg nu are cum sã migreze),

O primã sintezã a istoriei acestei populaþii,
de care s-a ocupat ºi Mihail Kogãlniceanu
(1837), a apãrut, în urmã cu 70 de ani, sub
semnãtura lui George Potra (Contribuþii la
istoricul þiganilor din România, Bucureºti, 378
pagini), sintezã utilã cercetãrilor ºi în zilele
noastre.
Lucrãri valoroase privind limba, literatura,
etnografia þiganilor din România au realizat însã
Barbu Constantinescu (Probe de limba
ºi literatura þiganilor din România, text bilinvg,
Bucureºti, 1878, 112 p.), preotul C.J. Popp
ªerboianu (Les Tsiganes. Histoire, Ethnographie, Linguistique, Grammaire, Dictionnaire,
Paris, Payot, 1930), Al. Graur º.a.
(Continuare în pag. 6)

OMUL
CA FIINÞÃ VALORICÃ
Prof. univ. dr. Ioan N. ROªCA

Procesul Bologna 
reforma universitãþilor în urmãtorul deceniu
Procesul Bologna s-a extins de
la 29 de þãri în 1999 la 46 astãzi
este o poveste europeanã de succes.
Recentul raport de evaluare a
Procesului Bologna, care urmeazã
a fi prezentat miniºtrilor la Leuven
ºi Louvain-la-Neuve, concluzioneazã cã s-au înregistrat progrese
importante, dar inegale, într-o
oarecare mãsurã, în punerea în
aplicare a reformelor de la Bologna.
Ultimul raport al Comisiei în
sprijinul procesului confirmã
aceastã concluzie pozitivã ºi aratã
cã s-au înregistrat progrese
substanþiale, inclusiv în ceea ce
priveºte reformele structurale. În
acest moment, ar trebui sã se insiste
pe modernizarea politicilor
naþionale ºi pe punerea concretã în
aplicare a reformelor instituþiilor
europene de învãþãmânt superior.
Principalele reforme ale
Procesului Bologna se concentreazã
asupra urmãtoarelor aspecte:

structura
studiilor
superioare în trei cicluri (licenþã,
masterat, doctorat);
 asigurarea calitãþii în
învãþãmântul superior;
 recunoaºterea calificãrilor ºi
a perioadelor de studii.
Împreunã, aceste eforturi de
reformã au deschis noi posibilitãþi
pentru universitãþi ºi studenþi.
Lansarea, anul trecut, a Registrului
european de garantare a calitãþii
învãþãmântului superior contribuie
la ameliorarea vizibilitãþii
învãþãmântului superior european ºi
la creºterea încrederii în instituþii ºi
programe în Europa ºi pe
mapamond.
În comentariile sale privind
viitoarea reuniune, Comisarul

european pentru educaþie, formare
profesionalã, culturã ºi tineret, Ján
Figel, a afirmat: Procesul Bologna
a dus la o mai mare compatibilitate
ºi comparabilitate a sistemelor de
învãþãmânt superior. Printre altele, a
fãcut ca Europa sã devinã o
destinaþie mai atractivã pentru
studenþii de pe alte continente. Mai
este, încã, de lucru pentru îndeplinirea
obiectivelor stabilite în 1999, dar
trebuie sã mergem mai departe, fãrã

lungul vieþii. De exemplu, un
procent copleºitor de 97% dintre
studenþi cred cã este important sã
li se ofere studenþilor cunoºtinþele
ºi aptitudinile de care au nevoie
pentru a avea succes pe piaþa
locurilor de muncã.
O largã majoritate (87%) a fost
de acord, de asemenea, cã este
important ca instituþiile de
învãþãmânt superior sã susþinã
inovarea ºi o gândire antre-

La 28 ºi 29 aprilie, miniºtrii responsabili pentru învãþãmântul
superior din 46 de þãri europene se vor întâlni la Leuven ºi Louvainla-Neuve, Belgia, pentru a evalua realizãrile Procesului Bologna,
pentru a stabili o nouã agendã ºi pentru a se pune de acord asupra
prioritãþilor Spaþiului european al învãþãmântului superior pentru
urmãtorul deceniu, pânã în 2020. Reflectând interesul masiv din
partea þãrilor din afara Europei asupra reformelor întreprinse în
Spaþiul european al învãþãmântului superior, pentru prima datã un
Forum politic Bologna va cuprinde cele 46 de þãri care participã
la proces ºi 20 de þãri din afara Europei.
sã ne oprim pentru a face faþã unor
noi provocãri, mai ales în condiþiile
crizei
economice
actuale.
Învãþãmântul superior are un rol cheie
în susþinerea refacerii economice
durabile ºi în stimularea inovãrii.
Universitãþile trebuie sã se
modernizeze, iar recunoaºterea pe
scarã largã a acestei necesitãþi de cãtre
guvernele europene, dar ºi de cãtre
cele din întreaga lume, oferã
Procesului Bologna sprijinul vital de
care are nevoie pentru a avea succes.
Un recent sondaj Eurobarometru printre studenþii din
învãþãmântul superior aratã cã
aceºtia doresc un acces mai larg la
învãþãmânt superior ºi cã universitãþile ar trebui sã deschidã canale
de colaborare cu domeniul
profesional ºi cu învãþãmântul de-a

prenorialã în rândul studenþilor ºi
a personalului ºi cã ar trebui sã
existe posibilitatea de efectuare de
stagii de muncã în întreprinderi
particulare ca parte a unui
program de studiu. Mai mulþi
studenþi vor sã studieze în strãinãtate
ºi sunt majoritari cei care doresc mai
multe informaþii în legãturã cu
calitatea instituþiilor de învãþãmânt
superior pentru a face alegeri
informate în ceea ce priveºte studiile.
Comisia Europeanã colaboreazã
cu statele membre ºi cu sectorul
învãþãmântului superior pentru a
contribui la punerea în aplicare a
agendei de modernizare a
universitãþilor în cadrul Strategiei de
la Lisabona pentru creºtere ºi

locuri de muncã. Se oferã sprijin prin
Programul de învãþare de-a lungul
vieþii (acþiunile Erasmus), prin cel
de-al ºaptelea program-cadru al UE
pentru cercetare ºi prin Programul
pentru competitivitate ºi inovare,
precum ºi prin fondurile structurale
ºi împrumuturi acordate de Banca
Europeanã de Investiþii (BEI).
Comisia susþine, de asemenea,
reforme ale învãþãmântului superior
în restul lumii, în mod concret, prin
intermediul
politicilor
ºi
programelor sale externe; de
exemplu, sprijinul pentru þãrile
vecine ale UE se acordã prin
intermediul programului Tempus.
Relaþiile cu alte þãri partenere se
susþin printr-o serie de programe de
cooperare bilaterale ºi multilaterale:
UESUA/Canada, EDULINK,
ALFA pentru America Latinã ºi
noul program Nyerere pentru
Africa. În sfârºit, existã, de
asemenea, programul Erasmus
Mundus prin care se oferã burse
pentru studenþii din toatã lumea,
pentru a studia în cadrul
programelor integrate de masterat
în diferite þãri europene. Noua fazã
a programului include ºi studii de
doctorat. Cooperarea cu instituþiile
din afara Europei se asigurã, de
asemenea, în cadrul sprijinului
Comisiei pentru activitãþile de
cercetare ale instituþiilor de
învãþãmânt
superior,
prin
intermediul celui de-al ºaptelea
program-cadru al UE pentru
cercetare. Acþiunile Marie Curie
oferã cercetãtorilor individuali
posibilitatea de a face parte dintr-o
echipã de cercetare dintr-o altã
þarã.

Dacã ar fi numai fiinþã biologicã, omul,
argumenta Lucian Blaga, s-ar caracteriza, ca
ºi alte vieþuitoare, numai prin existenþa întru
imediat ºi pentru securitate, adicã s-ar limita
la satisfacerea cerinþelor lui vitale, elementare,
instinctuale: de hranã, de sete, de perpetuare a
speciei, de miºcare, de aer etc. Iar ca fiinþã
biologicã, omul trãieºte, efectiv, ºi în acest
orizont. Este un orizont care, potrivit aceluiaºi
filosof, ar angaja atât cunoaºterea, în speþã
intelectul uman cu seria sa de categorii, cât ºi
inconºtientul biologico-psihologic. În acest
orizont, omul trãieºte în relativ, dar, tocmai de
aceea, are nevoie ºi de constante, de repere
semnificative, importante, valorice.
Dar omul este nu numai fiinþã bio-psihicã,
ci ºi psiho-spiritual-socialã. El trãieºte nu
numai în orizontul lumii date ºi pentru
conservare, ci ºi, cum se exprmã din nou Blaga,
în orizontul misterului ºi pentru revelare. Altfel
spus, omul se raportezã ºi la ceea ce lumea
are mai misterios, un fond mai profund ºi
inabordabil prin categoriile intelectului, dar
explorabil prin categoriile abisale, ale
inconºtientului, al cãror conþinut personeazã
(rãsunã) în conºtient ; în plus, el ispiteºte
misterul nu pentru a se fixa acolo contemplativ,
spectacular, ci pentru a-l revela prin valorile ºi
creaþiile propriu-zis spirituale, prin care el
însuºi se eleveazã ºi superiorizeazã.
Într-adevãr, fãrã a absolutiza diferenþa
blagianã dintre valorile utilitare ºi cele spirituale,
considerãm cã omul social este, totodatã, o fiinþã
valoricã în sensul cã, prin relaþiile sociale
corespunzãtoare trebuinþelor sale vitale (materiale
sau spirituale), el îºi satisface cerinþele respective,
prelucrând ºi transformând în bunuri o serie de
obiecte pe care le apreciazã ca importante, ca
valoroase. Aºadar, este o fiinþã valoricã, întrucât
creeazã valori ºi se împlineºte prin ele.
Valorile nu se confundã nici cu obiectele
preþuite de om ºi transformate în bunuri, nici
cu aprecierile sale, ci presupun ambii termeni
- atât elementul obiectiv, cât ºi pe cel subiectiv
-, fiind uniri de bunuri ºi aprecieri.
În legãturã cu aprecierile, trebuie spus cã
ele au un conþinut subiectiv complex: afectiv,
intelectual, volitiv, precum ºi caracter necesar
ºi transindividual (general).
Aprecierile au un conþinut subiectiv
complex, în sensul cã ele nu se reduc la
cunoºtinþele omului despre obiectele
prelucrate, ci implicã ºi adeziunea lui afectivã,
ataºamentul lui sentimental faþã de obiectele
respective, precum ºi voinþa (dorinþa) de a ºi
le crea ºi apropria.

În acelaºi timp, într-un anumit tip de
valoare omul îºi afirmã în mod predominant
una sau alta din facultãþile amintite, ca ºi
diferite alte forþe subiective. Astfel, dacã avem
în vedere valorile propriu-zis spirituale,
valorile ºtiinþifice solicitã cel mai mult
intelectul, valorile morale  sentimentul binelui
ºi voinþa, valorile artistice  sentimentul
frumosului ºi imaginaþia, valorile filosofice 
raþiunea speculativã, valorile religioase 
credinþa.
Totodatã, fiecare tip valoric este dual ºi
contradictoriu, întrucât fiecare cuprinde o pereche
de valori polare. Astfel, valoarea teoreticã
subîntinde adevãrul ºi falsul, valoarea moralã 
binele ºi rãul, valoarea artisticã  frumosul ºi
urâtul, valoarea religioasã  sacrul ºi profanul.
Prin urmare, omul, ca fiinþã valoricã, este o
persoanã tensionatã, contradictorie, care nu poate
înfãptui una sau alta din valorile pozitive decât
în opoziþie cu valoarea negativã corespunzãtoare.
Caracterul contradictoriu al fiinþei valorice se
explicã prin înrãdãcinarea facultãþilor cognitive,
afective ºi volitive ale omului în tendinþele sale
psihice înnãscute, care, foarte apropiate de
instincte, oscileazã între dragostea faþã de sine ºi
receptivitatea faþã de ceilalþi, de semenii sãi.
Chiar dacã valorile negative izvorãsc ºi ele
din acte spirituale ireductibile la tendinþele
psihice instinctuale, deºi înrãdãcinate în
acestea, ºi chiar dacã pot fi ºi ele generice,
universale, totuºi ele nu îi permit omului o
afirmare autenticã, pentru cã îl apropie de
reacþiile lui primare de nesocotire a cerinþelor
celorlalþi, îl învrãjbesc cu semenii sãi, în loc
sã-l armonizeze.
Din cauza dualismului psiho-spiritual
funciar omului, valorile pozitive vor fi înfãptuite
totdeauna printr-o tensiune, printr-o luptã nu
numai cu impulsurile lui biologice, care îl
ancoreazã în sfera utilului ºi imediatului, ci ºi
cu tendinþele psiho-spirituale negative, deci cu
posibilitatea valorilor negative. Dar, întrucât
omul se afirmã ca om tocmai prin aspiraþiile
sale altruiste ºi, în genere, prin cele care
corespund fiinþei sale generice, idealul cultural
al umanitãþii a fost ºi va fi acela al realizãrii
valorilor spirituale pozitive, care presupun
armonia dintre eu ºi tu, dintre eu ºi noi, dintre
individ ºi comunitate. Este un ideal mereu
promovat ºi care rãmâne mereu de înfãptuit.
În sintezã, omul, ca fiinþã valoricã, se
afirmã în mod autentic nu numai prin
urmãrirea bunãstãrii sale materiale, ci ºi prin
cultivarea, dimpreunã cu semenii sãi, a
adevãrului, a binelui, a aspiraþiei spre
frumuseþe ºi divinitate.

O capitalã
nu este un oraº
ca oricare altul...
Bucureºti 550
Conf.univ.dr.arh. Adrian MAHU
Facultatea de Arhitecturã
În romanul Bietul Ioanide, personajul
principal, vestitul arhitect bucureºtean Ioanide,
îºi analizeazã una din planºele desenate pentru
reconstruirea oraºului. Aceastã secvenþã îi oferã
prilejul lui George Cãlinescu, autorul
romanului, sã-ºi prezinte opiniile despre urbanism ºi arhitecturã: Oraºul trebuia sã aibã o
semnificaþie moralã, sã inculce sentimentul de
demnitate umanã ºi de forþã; de aceea clãdiri,
statui, strãzi trebuiau sã constituie un edificiu
unic, ca un poem finit. Calamitatea cea mare a
Bucureºtilor era, dupã Ioanide, cã n-avea un
fluviu alãturi, ca Tibrul, Neva, Sena, Dunãrea
ori marea, ori, în fine, o legãturã prin canale
grandioase cu Istrul ºi Pontul Euxin. Factorul
acvatic se putea totuºi deocamdatã suplini prin
fântâni ºi bazinuri. În proiectul lui Ioanide,
Calea Victoriei forma o suitã neîntreruptã de
clãdiri absolut egale, cu etajele în linie, în
numãr de nouã... Din când în când, balustrada
coperiºului era populatã de ºiruri statuare....
Fiecare întretãiere de strãzi forma o micã piaþã
circularã, patratã sau octogonalã, cu un jet
deau în mijloc, în aºa fel încât toate þâºnirile
se vedeau în perspectivã infinitã, întrerupte de
douã mari statui ecvestre 
(Continuare în pag. 8)
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Student: De ce este important sã cunoaºtem psihosociologia
organizaþiilor?
Profesor: Pentru familiarizarea studenþilor cu
problematica generalã a organizaþiilor sociale, a structurii,
funcþiilor ºi conducerii acestora;
prezentarea funcþiilor conducerii, a modelelor conducerii,
a principalelor stiluri de
conducere, furnizarea unui set
coerent de informaþii privind
decizia de conducere ºi procesul decizional ºi particularitãþile acestora în diferite
tipuri de organizaþii. De
asemenea, este necesarã pentru
pregãtirea teoretico-metodologicã a studenþilor în
vederea formãrii capacitãþii de
investigare a organizaþiilor ºi de
evaluare a performanþelor
acestora ºi ale conducãtorilor;
asigurarea însuºirii unui minim
de cunoºtinþe ºi deprinderi
practice în vederea exercitãrii
unei activitãþi de conducere sau
de consiliere pe probleme de
management.
Organizaþiile ocupã un loc
extrem de important în viaþa
socialã, dar ºi în cea individualã.
Societatea þãrilor dezvoltate
a devenit o societate a
organizaþiilor, în care sarcinile
sociale sunt îndeplinite în ºi
de cãtre organizaþii. Întreprinderile de afaceri, ºcolile,
universitãþile, muzeele, armata,
spitalele  toate sunt exemple în
acest sens.
Din punct de vedere sociologic, societatea apare sub
forma unui sistem de structuri
organizaþionale, în cadrul
cãrora se deosebesc diferite
nivele (exemplu: instituþii,
organizaþii).
Fiecare dintre noi face parte
dintr-un tip de organizaþie,
acestea fiind expresii ale vieþii
noastre de zi cu zi, în care ºi
prin care este posibil ca obiectivele noastre individuale, relaþiile
cu ceilalþi, sã fie realizate mult
mai rapid ºi eficient.
Student: Care este definiþia
organizaþiilor?
Profesor: Organizaþia este
o construcþie socio-umanã, un
ansamblu de oameni, între care
existã diferite tipuri de
interacþiuni, în scopul realizãrii
unor obiective comune (scopuri
organizaþionale).
Student: Cum putem clasifica organizaþiile?
Profesor: Formele de
organizare acoperã o gamã
extrem de largã, în funcþie de
diverse criterii. Astfel:
a. În funcþie de gradul de
structurare sunt:
 organizaþii informale:
caracterizate prin relaþii
spontane, nedefinite, flexibile;
scopurile organizaþionale nu
sunt clar definite; normele ºi
regulile sunt acceptate în mod
spontan (nu sunt impuse:
grupul de prieteni, cluburi
private); aceste forme de
organizare se transformã cu
timpul în forme de organizare
formale;
 organizaþii formale: relaþii
de autoritate; canalele de
informare sunt stricte, bine
formate, dar se pot transforma
în organizaþii informale.

b. În funcþie de gradul de
implicare emoþionalã a
oamenilor:
 grupuri primare  se
caracterizeazã prin relaþii
spontane, personale, directe:
prieteni, familie;
 grupuri secundare  sunt
caracterizate prin relaþii formale,
interpersonale, raþionale, relaþii
de tip contractual. Implicarea
emoþionalã redusã este înlocuitã
cu implicarea raþionalã.
c. În funcþie de obiectivele
specifice pe care le îndeplinesc organizaþiile:
 organizaþii sociale, care
satisfac anumite necesitãþi de
ordin social al oamenilor,
sprijin reciproc de interrelaþionare: asociaþiile, fundaþiile,
cluburile etc.;
 organizaþii economice,
ofertante de bunuri ºi servicii:
firme, întreprinderi;
 organizaþii religioase,
pentru satisfacerea necesitãþilor de ordin spiritual: secte,
biserici etc.
Ca orice creaþie umanã,
organizaþia devine un obiect de
interpretare, în primul rând
teoreticã, apoi practicã. În acest
sens, trebuie menþionat faptul
cã ea a evoluat, dupã cum
evidenþia Richard Scott
(în lucrarea Organizations.
Rational, Natural and Open
Systems  1998), de la un sistem
închis cãtre unul deschis (este
vorba de relaþiile dintre
organizaþii ºi mediu), de la un
sistem raþional cãtre unul social
(este vorba de înþelegerea ºi
funcþionarea organizaþiilor, mai
întâi ca sisteme mecanice,
raþionale, iar apoi ca sisteme
naturale, asemãnãtoare organismelor vii).

Student: Care sunt cele
mai reprezentative teorii ºi
etape ale dezvoltãrii managementului organizaþiilor?
Profesor: Cele mai importante teorii apãrute în
evoluþia organizaþiilor ºi a
managementului lor sunt:
 Managementul ºtiinþific 
reprezentat de Frederick Taylor;
 Teoria organizãrii ºi
administraþiei  promovatã de
Henry Fayol;
 Teoria birocraþiei  creatã
de Max Weber;
 Teoria comportamentului
administrativ  elaboratã de
Herbert Simon;
 ªcoala relaþiilor umane 
având ca reprezentanþi pe Elton
Mayo, Cris Argyeris, Rensis
Likert, Abraham Maslow,
Douglas Mc Gregor etc.
Munca în colectivitate,
diviziunea muncii, cooperarea
în muncã  sunt elemente care
au determinat, de-a lungul
timpului, ºi determinã, în
continuare, necesitatea activitãþii de conducere sau, în
termeni moderni, activitatea de
management, care poate face ca
o organizaþie, firmã sau
întreprindere sã fie eficientã sau
nu, sã aibã succes sau nu.
Managementul este o
sintezã între practicã, ºtiinþã ºi
artã. El a pornit ca o activitate
practicã, ca un proces concret
de raþionalizare ºi eficientizare
a muncii, a ajuns, odatã cu
evoluþia sa istoricã, o artã,
pentru ca, în final, pe baza

acumulãrii experienþei, a
formulãrii unor principii ºi legi,
a dezvoltãrii unor metode ºi
proceduri specifice de investigare, sã capete caracteristicile
unei veritabile ºtiinþe.
În dezvoltarea sa, managementul a cunoscut diferite
etape, iar aici menþionãm
punctul de vedere al lui Herbert
G. Hincks, care le identificã pe
urmãtoarele:
 managementul preºtiinþific
(înainte de 1880);
 managementul ºtiinþific
(între anii 1880-1930);
 ºcoala relaþiilor umane
(între anii 1930-1950);
 managementul modern
(dupã anul 1950), în care a avut
loc un amplu proces de dezvoltare a acestuia.
În România, în lucrãrile de
specialitate, majoritatea autorilor
sunt de pãrere cã s-au parcurs
urmãtoarele etape:
 conducerea empiricã
(managementul timpuriu);
 începuturile managementului ºtiinþific;
 conducerea ºtiinþificã
(concepþia modernã asupra
managementului).

ºi închise (1900-1930); organizaþii ca sisteme naturale ºi
închise (1930-1960); organizaþii
ca sisteme raþionale ºi deschise
(1960-1970); organizaþii ca
sisteme naturale ºi deschise
(dupã 1970).

Student: În ce constau
teoriile privind organizaþiile?
Profesor: Organizaþiile ca
sisteme raþionale ºi închise.
Principalele modele teoretice
dezvoltate în cadrul acestei
perioade sunt:
A. Managementul ºtiinþific
 reprezentat de Frederick
Taylor;
B. Teoria organizãrii ºi
administraþiei  promovatã de
Henry Fayol;
C. Teoria birocraþiei 
creatã de cãtre Max Weber;
D. Teoria comportamentului
administrativ  elaboratã de
Herbert Simon.
Organizaþiile ca sisteme
naturale ºi închise. Preocupãrile de bazã în cadrul acestei
etape se îndreaptã cãtre analiza
structurilor informale ºi asupra
modului în care acestea
influenþeazã structurile formale,

Pe lângã aceste categorii,
mai existã ºi non-managerii
(personal de execuþie).
Indiferent pe ce nivel
ierarhic s-ar situa, managerii au
trei categorii de responsabilitãþi:
 strategice (orienteazã
activitatea organizaþiei, în
conformitate cu misiunea ºi
obiectivele stabilite);
 interumane (creeazã ºi
dezvoltã un climat favorabil
relaþiilor inter-umane);
 tehnice (direcþioneazã
activitatea, în funcþie de
particularitãþile domeniului în
care activeazã firma).
Aceste responsabilitãþi au o
pondere diferitã de la un nivel
ierarhic la altul, în sensul cã la
nivelul managementului de
top sunt predominante responsabilitãþile strategice,
la nivelul managementului
mediu cele interumane, iar la
nivelul managerilor inferiori
predominã responsabilitãþile
tehnice.
Majoritatea specialiºtilor
sunt de pãrere cã funcþiile pe
care le îndeplineºte managementul sunt urmãtoarele:
a. previziunea  are drept
scop elaborarea unor direcþii
privind desfãºurarea activitãþilor viitoare ºi presupune
stabilirea misiunii, a obiectivelor, a strategiilor ºi a
resurselor ºi mijloacelor
necesare realizãrii lor;

posturilor, modul cum sunt ele
constituite, principalele legãturi
ce se stabilesc între acestea,
nivelurile ierarhice etc.
Structura organizatoricã
este puternic influenþatã de o
multitudine de factori  de
naturã economicã, politicã,
socialã, tehnologicã etc. ºi
poate fi de mai multe tipuri:
funcþionalã, geograficã, pe
unitãþi descentralizate de profit
/divizii), structurã matricealã
etc. În firmele româneºti, marea
majoritate a structurilor organizatorice sunt de tip funcþional
ºi prezintã numeroase dificultãþi datorate influenþelor
vechiului sistem centralizat de
conducere.
Student: Ce rol are studierea
comportamentului indivizilor ºi
al grupurilor?
Profesor: În cadrul organizaþiilor este foarte importantã
studierea comportamentului
indivizilor ºi al grupurilor, ce
poate sã asigure capacitatea de
a înþelege cum pot fi conduse
în mod eficace ºi a se putea
structura mai bine organizaþiile.
Scopurile studierii comportamentului organizaþional
sunt cele de anticipare (comportamentul constant care apare în
organizaþii permite unele
previziuni privind tendinþele de
dezvoltare, de explicare (de ce
apar aceste comportamente)

Organizaþii.
Psihologia organizaþiilor
O abordare interesantã este
propusã de Richard Scott în
lucrarea menþionatã, care
identificã patru mari etape
importante. De fapt, analiza sa
se bazeazã pe un sistem de axe:
prima axã porneºte de la
închis spre deschis, în timp
ce, a doua axã, de la raþional
spre social.

Prima axã evidenþiazã
evoluþia teoriilor de la gândirea
mecanicã (organizaþiile ca
sisteme închise) spre cea
gestalthistã (organizaþiile ca
sisteme deschise). În fond,
este vorba de diferite puncte de
vedere asupra relaþiilor dintre
organizaþii ºi mediu.
Cea de-a doua axã surprinde
evoluþia modelelor teoretice de
la cele care înþelegeau organizaþiile ca sisteme raþionale,
menite sã realizeze obiective
clare ºi specifice, cãtre teoriile
care interpretau organizaþiile ca
sisteme sociale, naturale,
asemãnãtoare organismelor vii.
În concluzie, se pot desprinde de aici douã criterii de
clasificare ºi tipologizare ale
organizaþiilor în raport de:
relaþia dintre organizaþii ºi
mediu (1) ºi funcþionarea
organizaþiilor ca sisteme (2),
precum ºi patru mari perioade,
etape în evoluþia istoricã a
teoriilor despre organizaþii:
organizaþii ca sisteme raþionale

mecanismele prin care se
integreazã necesitãþile individuale în cele organizaþionale.
A. ªcoala relaþiilor umane
 reprezentanþi: Elton Mayo
(1880-1949); Cris Argyris,
Rensis Likert, Abraham Maslow.
B. Teoria comportamentului
cooperator  Chester Barnard
C. Teoria analizei instituþionale  Philip Selznick
Organizaþiile cu sisteme
raþionale ºi deschise. Cele mai
importante modele teoretice
dezvoltate în aceastã etapã sunt:
A. Teoriile de contingenþã,
ale cãror principali reprezentanþi sunt: Tom Burns ºi
G.M. Stalker (1961); P. Lawrence
ºi J. Lorch (1967), Joan
Woodwdard (1958, 1965),
W. Bernnis sau Slater etc.
B. Analiza costurilor tranzacþionale  Oliver Williamson.
Organizaþiile ca sisteme
naturale ºi deschise. Cele mai
importante teorii ºi modele în
cadrul perioadei sunt:
A. Teoria organizãrii  Karl
E. Weick
B. Paradigma dependenþei
de resurse
C. Teoria analizei instituþionale
Student: Ar fi instructiv
dacã am afla care sunt poziþiile
managerilor ºi funcþiile managementului?
Profesor: Într-o organizaþie, managerii sunt situaþi
pe diferite poziþii ale piramidei
ierarhice ºi pot fi grupaþi în trei
categorii:
 manageri superiori (topmanageri, senior-manageri);
 manageri mijlocii;
 manageri inferiori (supervizori).

b. organizarea  constã în
stabilirea cadrului optim
desfãºurãrii activitãþii firmei,
definirea proceselor de muncã
ºi a sarcinilor, elaborarea
structurii organizatorice ºi a
relaþiilor din cadrul ei, sistemul
informaþional etc.;
c. coordonarea ºi antrenarea rezidã într-un ansamblu
de acþiuni vizând orientarea
personalului în scopul realizãrii
obiectivelor organizaþiei, a
eficienþei ei, sincronizarea
acestor acþiuni, precum ºi
motivarea oamenilor (prin care
se armonizeazã interesele ºi
necesitãþile individuale cu cele
organizaþionale);
d. controlul se compune
dintr-un ansamblu de activitãþi
prin care se verificã în permanenþã modul de desfãºurare
a acestora, în funcþie de
anumite standarde ºi cerinþe,
în vederea sesizãrii unor
eventuale abateri, precum ºi
stabilirea unor mãsuri corective
(deci, prin control se realizeazã
o evaluare a activitãþilor ºi
rezultatelor firmei).
Exercitarea funcþiilor
managementului prezintã
particularitãþi atât de la o firmã
la alta, de la un sistem
managerial la altul, cât ºi de
la o þarã la alta. Este vorba
de modele culturale specifice,
care se reflectã ºi în aceste
funcþii.
Legat de funcþia de
organizare, prin care se
precizeazã responsabilitãþile ºi
sferele de autoritate, acestea
sunt evidenþiate de structura
organizatoricã, caracterizatã de
ansamblul persoanelor ºi
compartimentelor de muncã, a

ºi de determinare a comportamentului (managementul
acestuia, în sensul realizãrii
obiectivelor ºi scopurilor
organizaþionale propuse).
Personalitatea are o mare
influenþã asupra comportamentului organizaþional, iar
studiile în domeniu au desprins
o serie de dimensiuni, care o
definesc ºi caracterizeazã
extraversiunea (gradul de
sociabilitate al oamenilor),
stabilitatea emoþionalã (gradul
de control emoþional), gradul de
agreare (mãsura în care o
persoanã este prietenoasã ºi
abordabilã), conºtiinciozitatea
(gradul de responsabilitate al
oamenilor ºi orientarea lor cãtre
realizãri), deschiderea la nou
(flexibilitatea ºi receptivitatea
la nou).
Alãturi de aceste dimensiuni,
existã o serie de caracteristici
specifice ale personalitãþii,
care, la rândul lor, influenþeazã
comportamentul organizaþional, caracteristici surprinse
de G. Johns în lucrarea
Comportament organizaþional:
locul controlului (un set de
convingeri referitoare la
faptul cã se poate controla
comportamentul cuiva prin
diferite forþe, exterioare (soartã,
noroc) sau interioare (iniþiativa
proprie, voinþa etc.), automonitorizarea (mãsura în care
oamenii observã ºi îºi regleazã
comportamentul lor în cadrul
social ºi în relaþiile umane) ºi
autostima (gradul în care o
persoanã se autoevalueazã
pozitiv).
Principalele concepþii cu
privire la comportamentul

uman ºi natura omului organizaþional s-au concretizat într-o
serie de modele ºi teorii, cãrora
Douglas Mc Gregos, în lucrarea
Dimensiunea umanã a întreprinderii (1960) le asociazã
douã teorii manageriale: Teoria
X (care surprinde concepþia
managementului ºtiinþific) ºi
Teoria Y (care reprezintã esenþa
ºcolii relaþiilor umane).
Student: Existã modele
de om. Care sunt acestea?
Profesor: Sunt patru modele:
A. Modelul de om economic ºi raþional. Specialiºtii
considerã cã omul este motivat
îndeosebi de stimulente
economice ºi va încerca sã
obþinã un maxim de câºtig; el
este un element pasiv, uºor de
manipulat ºi controlat de
organizaþie. Corespunzãtor
acestui model, Mc Gregor
elaboreazã Teoria X, care
spune cã omul este în mod
natural leneº, trebuie motivat ºi
controlat din exterior, nu este
capabil de autodisciplinã ºi
autocontrol, preferã sã fie
dirijat, iar scopurile sale
individuale nu sunt armonizate
cu cele organizaþionale. Ca
urmare a aplicãrii în practicã a
acestui model, a crescut nivelul
productivitãþii, însã a scãzut
satisfacþia în muncã ºi în aceste
condiþii a apãrut necesitatea
unui nou model.
B. Modelul de om social.
Omul este motivat de nevoi
sociale ºi de relaþiile cu ceilalþi
ºi rãspunde pozitiv la cerinþele
organizaþiei (dar numai dacã
aceasta satisface nevoile
sociale ale muncitorilor). Deºi
s-au obþinut rezultate pozitive
în ceea ce priveºte climatul
psihosocial, munca a rãmas în
esenþã aceeaºi, o muncã
simplificatã ºi care nu a pus în
valoare capacitãþile oamenilor,
motiv pentru care s-a conturat
un nou model.
C. Modelul de om care se
autoactualizeazã  bazat pe
principiul muncii îmbogãþite,
pe nevoile de realizare a
capacitãþilor ºi talentelor
oamenilor, pe o muncã creativã
ºi cu sens. Corespunzãtor
acestui model, MC Gregor a

elaborat Teoria Y, potrivit
cãreia munca poate deveni o
activitate plãcutã, iar oamenii,
în condiþii favorabile, pot sã-ºi
asume responsabilitãþi, sunt
capabili de autodisciplinã ºi
autocontrol. ªi acest model a
avut unele lipsuri, în sensul cã
problemele organizaþiilor s-au
limitat doar la aspectele
psihologice ale relaþiilor
interpersonale; ca urmare, a fost
elaborat cel mai nou model.
D. Modelul de om complex
 caracterizat de faptul cã omul
este o fiinþã extrem de complexã, cu reacþii diverse ºi
caracterizatã de o largã
varietate de motivaþii. El este
capabil sã înveþe noi motive
în cadrul experienþelor ºi
interacþiunilor sale cu ceilalþi.
Conform acestui model,
japonezul William G. Ouchi a
elaborat Teoria Z, care are ca
punct central participarea.
Important nu este individul
singural, conducãtor, ci reþeaua,
grupul, care realizeazã funcþiile
specifice managementului.
Student: În cadrul organizaþiilor ºi a managementului
lor, o componentã majorã o
reprezintã motivarea. Ce rol
îndeplineºte aceasta?
Profesor: Acest fenomen a
înregistrat, ca multe altele, o
mare varietate de abordare. Ea
reflectã o anumitã concepþie
managerialã ºi economicã,
promovatã în cadrul organizaþiilor, ºi poate asigura o corelare
adecvatã a intereselor ºi
necesitãþilor oamenilor cu
realizarea obiectivelor organizaþionale. Motivarea îndeplineºte
mai multe roluri, printre care:
rolul managerial (toate funcþiile
manageriale, deciziile, sistemul informaþional etc. sunt
condiþionate de motivarea
personalului); rolul organizaþional (prin motivare se
asigurã succesul ºi eficienþa
unei organizaþii); rolul individual (motivarea asigurã
satisfacþia sau insatisfacþia
membrilor organizaþiei); rolul
economic (gradul de satisfacþie
sau insatisfacþie a oamenilor se
reflectã în performanþele
organizaþiei); rolul social (se

Mari curente socio-culturale

din aceastã epocã ºi, totodatã, îºi serioase impulsuri promovãrii unei supralicitarea afirmãrii unei întemeiatã în 1901, de poeþii Popovici), pentru ca filonul deosebire însã de sãmãnãtorism,

referã la faptul cã motivarea
influenþeazã relaþiile din cadrul
grupurilor ºi climatul psihosocial).
Asupra motivaþiei oamenilor
în obþinerea performanþelor
acþioneazã diverºi factori, care
pot fi grupaþi în douã mari
categorii. Este vorba de:
a) factori interni sau
individuali, care se referã la
percepþia sarcinilor, atitudini,
nevoi, interese, comportamente,
sistemul de valori etc.;
b) factori externi sau
organizaþionali, care se referã
la sistemul de salarizare,
precizarea sarcinilor, grupul
de muncã, comunicarea,
feedback-ul, timpul liber etc.
Student: Abordarea motivaþiei este unanimã?
Profesor: Existã multiple
abordãri ale motivaþiei ºi s-au
realizat diverse sistematizãri ale
acestora, concretizate în douã
mari categorii de teorii:
a) teorii de conþinut, care
pun accent pe factorii specifici,
individuali, ce motiveazã
oamenii: motivaþia individualã;
b) teorii de proces, care
pun accent pe factorii organizaþionali ºi dinamica motivãrii:
motivaþia organizaþionalã.
Abordãrile privind motivaþia individualã presupun trei
elemente fundamentale (interesele, atitudinile ºi nevoile),
iar teoriile reprezentative sunt:
Teoria ierarhiei nevoilor
(A. Maslow), Teoria achiziþiei
succeselor (Mc Clelland),
Teoria Imaturitate  Maturitate
(Chris Argyris), Teoria X  Y
(Mc Gregor), Teoria echitãþii
(J.S. Adams).
În a doua categorie de
abordãri, cele mai importante
teorii sunt: Teoria factorilor
duali (Herzberg); Teoria condiþionãrii operante (B.F. Skinner);
Teoria performanþelor aºteptate
(Victor Vroom).
Multitudinea de teorii ale
motivãrii demonstreazã faptul
cã nu existã o reþetã unicã
privind motivarea în organizaþii; ea este un fenomen care
are un specific anume, plasat
în zona managementului;
managerii au menirea de a gãsi
formula potrivitã pentru organizaþiile pe care le conduc.

ªi sub raportul literaturii

Prof. univ. dr. Nicolae ISAR pun amprenta asupra evoluþiei de literaturi naþionale de înaltã calitate, literaturi puse sub semnul artei de G. Coºbuc ºi Al. Vlahuþã, ºi în naþionalist al curentului sã fie dus poporaniºtii nu cultivã idealizarea naþionale, poporanismul a pledat, ca
Perioada dintre 1855 ºi 1914,
corespunzând domniei lui Carol I 
pe linia inauguratã anterior de
reformele domnitorului Al. I. Cuza
, a fost una cu importante realizãri
în plan politic, social-economic ºi
cultural. Libertãþile ºi drepturile
cetãþeneºti înscrise în Constituþia
din 1866  dreptul de liberã
exprimare, de asociere etc. , ºi-au
spus pe deplin cuvântul în acest
interval de timp, ele gãsindu-ºi
expresia în avântul luat de
importante domenii ale vieþii
cultural-ºtiinþifice.
În ceea ce priveºte literatura,
domeniu atât de important sub
raportul capacitãþii unui popor de
afirmare a aspiraþiilor sale, ea
parcurge, în perioada la care ne
referim o etapã decisivã în evoluþia
sa, în care se afirmã marii scriitori
clasici: M. Eminescu, I. Creangã,
I.L. Caragiale, I. Slavici º.a. Pe de
altã parte, în strânsã legãturã cu
creaþia literarã ºi pornind de la ea,
se desfãºoarã în viaþa publicã
româneascã mari dezbateri
ideologice privind perspectivele
modernizãrii societãþii româneºti.
Altfel spus, este vorba de marile
curente socio-culturale care, într-un
fel, dau personalitate vieþii culturale

ansamblu a societãþii româneºti la
sfârºit ºi început de veac. Ele urmau
sã dea rãspuns la o întrebare
fundamentalã: Care era calea cea
mai potrivitã pentru dezvoltarea
societãþii româneºti, în raport cu
nevoile reale ale diferitelor
categorii sociale, în primul rând ale
þãrãnimii, constituind imensa
majoritate a poporului român?

Junimism
Cronologic, primul din seria
acestor curente, Junimismul, ºi-a
luat numele de la cunoscuta
societate Junimea, întemeiatã la
Iaºi, în 1863, sub patronajul lui Titu
Maiorescu ºi P. P. Carp. Din anul
1867, ideile acestui grup de oameni
de culturã ºi-au gãsit un mijloc
important de promovare în paginile
cunoscutei reviste Convorbiri
literare, apãrutã la Iaºi, în 1867. A
fost acesta curentul care, înainte de
a se deversa în plan politic, a avut o
mare însemnãtate în plan cultural,
mai ales prin ideile ºi teoriile lui
Titu Maiorescu. În lumina
cunoscutei teorii a formelor fãrã
fond, criticismul maiorescian,
pledând pentru specific naþional ºi
evaluarea operelor literare în raport
cu valoarea lor esteticã, dãdea

încurajând adevãratele talente ºi
descurajând improvizaþiile facile.
Era semnificativ faptul cã marii
scriitori clasici, care s-au afirmat în
epocã, în frunte cu M. Eminescu ºi
I. Creangã, s-au format sub
auspiciile Junimii ºi s-au bucurat
de preþuirea ºi încurajarea lui Titu
Maiorescu. Dar curentul s-a afirmat
ºi în alte domenii ale vieþii sociale
ºi instituþionale, mai ales în
domeniul învãþãmântului, unde Titu
Maiorescu cerea, cu precãdere,
dezvoltarea ºcolilor în mediul sãtesc
ºi, totodatã, impunerea riguroasã a
formãrii unui corp didactic bine
pregãtit pentru îndeplinirea misiunii
sale. În plan social-politic, criticând
instituþiile create în România ca
forme inspirate de Occident, în
contrast cu realitãþile sociale ºi
tradiþiile româneºti, junimismul a
combãtut ideea unei dezvoltãri
revoluþionare a societãþii, cãreia i-a
opus ideea evoluþiei pe o cale lentã,
progresivã, menitã sã evite ºocul
schimbãrilor radicale.
Important a fost ºi faptul cã
acest curent a stârnit contrareacþii,
agitând într-un sens benefic viaþa
intelectualã; între altele, deosebitã
a fost replica redactorilor de la
revista Contemporanul, în frunte
cu C. D. Gherea, care au combãtut

dragul artei, înstrãinatã, prin
urmare, de nevoile reale ale
societãþii, precum ºi teza dezvoltãrii
României pe o cale exclusiv
evoluþionistã, ca una improprie
reducerii decalajului faþã de statele
capitaliste din Occident.
În timp, curentul se va eroda,
nu numai sub impactul sãgeþilor
venite din partea criticilor sãi, ci ºi
ca expresie a evoluþiei unei societãþi
capabile sã-ºi descopere noi resurse
de analizã a cauzelor relelor care o
mãcinau ºi de cãutãri în direcþia
remediilor. Pe primul plan, odatã cu
începutul secolului al XX-lea, vor
trece alte curente, încercãrile lui
Titu Maiorescu sau ale unor adepþi
ai sãi, din generaþia urmãtoare
(C. Rãdulescu-Motru, I. Dragomirescu
º.a.), de a reabilita curentul în plan
cultural având sã eºueze, el urmând
sã se manifeste cu deosebire în plan
politic, în strânsã legãturã cu
activitatea grupãrii conservatoare,
patronatã de P.P. Carp ºi Titu
Maiorescu.

Sãmãnãtorism
Cu deosebitã vigoare se afirmã,
la începutul secolului, curentul care
ºi-a luat numele de Sãmãnãtorism,
dupã numele revistei Sãmãnãtorul,

paginile cãreia se afirmã, într-o
primã etapã, ideologia curentului.
Din anul 1904, odatã cu luarea
conducerii publicaþiei de cãtre N.
Iorga, curentul cãpãta noi impulsuri,
intrând într-o nouã etapã a afirmãrii
sale. De la început, sãmãnãtorismul
s-a manifestat ca un curent de
nuanþã
agrarianã,
atenþia
promotorilor sãi îndreptându-se
spre lumea satelor, pe care o voia
emancipatã, pe calea revigorãrii
tradiþiilor ºi a spiritului naþional.
Având ca element comun cu
junimismul aceeaºi repulsie faþã de
reforme social-politice radicale,
sãmãnãtorismul, punând în centrul
atenþiei opiniei publice interesul
pentru situaþia grea a þãrãnimii, în
mod paradoxal, nu venea cu soluþii
concrete pentru schimbarea
acesteia, ci se menþinea pe linia
ridicãrii culturale a þãrãnimii, în
cadrul unui efort general, cu
importante valenþe morale, de
întãrire a spiritului naþional. În cele
din urmã, cu soluþiile preconizate,
curentul îºi va dovedi limitele, îºi
va releva în bunã mãsurã caracterul
utopic. Odatã cu pãrãsirea
Semãnãtorului de cãtre N. Iorga,
aceastã publicaþie îºi pierde, treptat,
interesul în epocã (inclusiv, dupã
luarea conducerii de cãtre A. C.

mai departe de marele istoric, odatã
cu înfiinþarea publicaþiei Neamul
românesc, în 1906, treptat, pe acest
filon, urmând sã aparã, peste câþiva
ani, în aprilie 1910, Partidul
Naþionalist-Democrat, sub conducerea lui N. Iorga, în colaborare
cu profesorul de la Iaºi, A.C. Cuza.

Poporanism
Cel mai pertinent în viaþa
publicã din România la începutul
secolului al XX-lea, în seria acestor
curente, rãmâne Poporanismul. ªi
acesta a luat fiinþã odatã cu
promovarea ideologiei sale în
paginile unei cunoscute publicaþii,
Viaþa româneascã, fondatã de
Const. Stere, în 1906, ºi condusã
de-a lungul multor ani de criticul
literar Garabet Ibrãileanu. Ca ºi
sãmãnãtorismul, cu care se afirmã
concomitent un timp, poporanismul
pune în centrul preocupãrilor sale
situaþia þãrãnimii, relevând, la
început de secol, acuitatea
problemei agrare (cu deosebire în
aceastã privinþã, scrierile incendiare
ale lui C. Stere erau de naturã sã-ºi
facã resimþit efectul în lumea
intelectualã a timpului, majoritatea
scriitorilor ºi gazetarilor de seamã
fiind atrasã de acest curent). Spre

trecutului þãrãnimii ºi, mai ales,
pledând ºi ei pentru emanciparea
þãrãnimii, în acest sens vin cu soluþii
social-economice, promovând
ideea unor noi reforme, agrarã ºi
electoralã, a altor reforme, în
interesul þãrãnimii. Totodatã,
considerând ºi ei, precum junimiºtii
ºi sãmãnãtoriºtii, cã agricultura ºi
lumea satelor rãmâneau pentru mult
timp baza dezvoltãrii societãþii
româneºti, iar nu dezvoltarea
industriei, poziþia poporaniºtilor era
ºi în aceastã privinþã mai nuanþatã,
acceptând necesitatea dezvoltãrii
unor anumite ramuri industriale ºi,
mai ales, respingând ruptura
României, în plan economic, de
Occidentul european, pornit pe
calea dezvoltãrii capitaliste. Cu
toate nuanþele care îl deosebeau de
sãmãnãtorism sau junimism,
poporanismul, definit în ansamblu,
rãmânea în matca unui curent
tradiþionalist-agrarian; ca ºi în cazul
celorlalte curente, el a stârnit în
epocã mari dispute, în care s-au
angajat adepþii dezvoltãrii
industriale a României, aflaþi sub
patronajul Partidului Liberal, dar ºi
socialiºtii români, în frunte cu
C. D. Gherea, adepþi ºi ei, din
raþiuni diferite, ai dezvoltãrii
României pe cale industrialã.

ºi junimismul sau sãmãnãtorismul,
pentru specific naþional. În acest
caz, nuanþele îl deosebesc de aceste
curente, cãci specificul naþional
pentru care pleda nu trebuia sã ducã
la izolaþionism, ci, dimpotrivã, la
integrare în spiritul european, la
evaluarea progresului literaturii
naþionale în raport cu marile valori
ale literaturii ºi culturii europene.
Cert este cã datoritã acestor
trãsãturi specifice, proprii poporanismului, în ciuda confruntãrilor
cu alte curente sau opþiuni, s-au
putut gãsi ºi punþi de legãturã cu
acestea, aºa dupã cum, în plan
politic, pe filonul curentului
poporanist, s-au stabilit legãturi cu
partidul Naþional Liberal, C. Stere,
împreunã cu generoºii, foºtii
socialiºti, au intrat chiar în rândurile
acestui partid, ca susþinãtori ai lui
I.I.C. Brãtianu. Ulterior, cele douã
mari reforme, agrarã ºi electoralã,
care intraserã de la început în
programul poporaniºtilor, din 1913,
deveneau obiective programatice
ale Partidului Liberal. A fost ºi
aceastã împrejurare una care a
subliniat însemnãtatea pe care
curentul poporanismului, prin
implicaþiile sale, a avut-o în viaþa
publicã româneascã la începutul
secolului XX.
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Lector univ. dr.
George LÃZÃROIU
Alan D. Sokal, profesor de
matematicã la University
College din Londra ºi profesor
de fizicã la New York University,
s-a arãtat deranjat de declinul
evident în ultima vreme în
privinþa standardelor rigorii
intelectuale, în anumite limite,
ale revistelor academice americane din aria umanioarelor.
Pentru a testa standardele
intelectuale precumpãnitoare,
Sokal s-a decis sã realizeze un
experiment: o revistã nordamericanã relevantã din sfera
studiilor culturale (al cãrei
colectiv editorial include
personalitãþi precum Fredric
Jameson ºi Andrew Ross) ar
publica un articol plin de inepþii
dacã (a) acestea sunã bine ºi (b)
vin în întâmpinarea preconcepþiilor teoretice ale editorilor?
Astfel, Sokal a trimis
articolul Depãºirea limitelor:
cãtre o hermeneuticã transformativã a gravitaþiei cuantice,
care a apãrut în numãrul din
primãvarã/varã, 1996, al
revistei Social Text, într-o
secþiune consacratã disputelor
din sfera ºtiinþei. Sokal susþine,
fãrã dovezi sau argumente, cã
realitatea fizicã este în esenþã
un construct socio-lingvistic 
nu teoriile pe care le avem cu
privire la realitatea fizicã, ci
realitatea însãºi (oricine crede
cã legile fizicii sunt simple
convenþii sociale este invitat sã
încerce a le depãºi de la
ferestrele apartamentului meu,
cu menþiunea cã locuiesc la
etajul 21). De-a lungul articolului, Sokal întrebuinþeazã
concepte matematice ºi
ºtiinþifice într-un mod pe care
specialiºtii nu l-ar putea lua în
serios, sugerând, de pildã, cã o
idee New Age bizarã datoratã
lui Rupert Sheldrake, ºi anume
câmpul
morfogenetic,
constituie o teorie revoluþionarã
a gravitaþiei cuantice ºi cã
speculaþiile psihoanalitice
lacaniene au fost confirmate de
cercetãri recente în teoria

câmpului cuantic. Sokal
sugereazã totodatã cã axioma
egalitãþii din teoria matematicã
a mulþimilor este întrucâtva
similarã cu conceptul omonim
din convingerile feministe (de
fapt, axioma egalitãþii afirmã
doar cã douã mulþimi sunt
identice dacã au aceleaºi
elemente), având origini
liberale în secolul al XIX-lea.
Orice student la fizicã sau
matematicã ºi-ar fi dat seama
cã totul este o glumã ºi evident
cã editorii revistei Social Text
nu au solicitat un referent din
aria fizicii cuantice.
Absurditatea
fundamentalã a articolului
scris de Sokal nu rezidã
în numeroasele sale
solecisme, ci în caracterul
dubios al tezei sale
centrale ºi în calitatea raþionamentelor
furnizate în sprijinul
acesteia. Sokal afirmã
cã gravitaþia cuanticã
are implicaþii politice (progresiste) profunde,
procedând astfel
în
sprijinul
acestei judecãþi improbabile: mai
întâi, Sokal
citeazã câteva poziþii
filosofice controversate ale lui
Heisenberg ºi Bohr, ºi susþine
fãrã argumente cã fizica
cuanticã se aflã în profundã
consonanþã cu epistemologia
postmodernã, apoi construieºte
o pastiºã (Derrida ºi relativitatea
generalã, Lacan ºi topologia,
Irigaray ºi gravitaþia cuanticã)
articulatã printr-o retoricã vagã
despre nonlinearitate, flux
ºi interconectitudine, dupã
care ajunge la aserþiunea
potrivit cãreia ºtiinþa postmodernã a eradicat conceptul de
realitate obiectivã. Lipsit de o
coerenþã logicã a formulãrilor,
articolul este o mixturã de citate
ale unor personalitãþi, jocuri de
cuvinte, analogii inadecvate
ºi afirmaþii nesustenabile.
Considerând realitatea drept o
constrângere asupra ºtiinþei,
Sokal sugereazã cã ultima,

pentru a fi eliberatoare,
trebuie subordonatã strategiilor
politice, ºi îºi încheie articolul
observând cã o ºtiinþã eliberatoare nu poate fi desãvârºitã
fãrã o revizuire profundã a
canoanelor matematice. Putem
întrezãri indicii ale unei
matematici emancipatoare în
logica multidimensionalã ºi
nonlinearã a teoriei
sistemelor
fuzzy,

dar aceastã
abordare este încã
marcatã pregnant de originile
sale în criza relaþiilor de producþie ale capitalismului târziu.
Teoria catastrofelor, cu
accentele sale dialectice asupra
discontinuitãþii/ netezimii ºi
transformãrii/desfãºurãrii, va
juca neîndoielnic un rol major în
matematicã de acum încolo, dar
mai rãmâne multã activitate
ºtiinþificã de desfãºurat înainte
ca aceastã abordare sã devinã
un instrument concret al
practicii politice progresiste.
Este evident cã editorii revistei
Social Text nu au putut evalua
critic aspectele tehnice ale
articolului ºi, ca atare, ar fi
trebuit sã consulte un specialist,
însã, conchide Sokal, este
surprinzãtor cu câtã uºurinþã ei

au acceptat sugestia cã
cercetarea adevãrului din ºtiinþã
trebuie subordonatã unei
agende politice, ºi cât de
detaºaþi au fost aceºtia la
completa lipsã de coerenþã
ºtiinþificã a articolului.
Sokal a dezvãluit farsa în
revista Lingua Franca, iar în
1997 a publicat, împreunã cu
Jean Bricmont, cartea Impostures
Intellectuelles, în care acuzã
personalitãþi din lumea academicã de folosirea incorectã
a termenilor matematici ºi
ºtiinþifici,
criticându-i
totodatã pe
susþinãtorii
programului
tare (sau sociologie tare, o
varietate a sociologiei cunoaºterii
ºtiinþifice,
asociatã îndeosebi
cu David Bloor,
Barry Barnes ºi
Harry Collins), care
avansau ideea centralã a relativismului
cognitiv, ºi anume cã
ºtiinþa modernã nu este
decât un mit, o naraþiune
sau un construct social.
Sokal ºi Bricmont folosesc
extrase ample din lucrãri
aparþinând unor autori
precum Lacan, Kristeva,
Virilio, Deleuze sau Baudrillard
spre a arãta cã, dacã unele
texte par incomprehensibile, ele
realmente nu demonstreazã mai
nimic, nefiind dificile, întrucât
mustesc de idei profunde, ºi
atrag atenþia asupra abuzului de
concepte din matematicã ºi
fizicã, prin abuz înþelegând
folosirea terminologiei (pseudo)
ºtiinþifice, fãrã a acorda atenþie
semnificaþiei termenilor; introducerea conceptelor din ºtiinþele
naturale în cele umaniste, fãrã
justificare ºi fãrã vreun temei
raþional al întrebuinþãrii lor;
exhibarea unei erudiþii superficiale, prin folosirea amplã de
termeni tehnici în contexte ce
nu îndrepãþesc un asemenea
demers, pentru a impresiona ºi
a intimida cititorul nespecialist;

manevrarea de cuvinte ºi
expresii fãrã înþeles, precum ºi
abordarea unor domenii care
depãºesc cu mult competenþa
autorului, pentru a da discursului o spoialã de rigoare,
prin exploatarea prestigiului de
care se bucurã ºtiinþa (ca atare,
un melanj alcãtuit din mistificare, limbaj intenþionat
obscur, gândire confuzã ºi
folosire incorectã a conceptelor
ºtiinþifice). De pildã, Irigaray
susþine cã mecanica fluidã este
pe nedrept neglijatã, deoarece
trateazã fluidele feminine
în opoziþie cu mecanica
masculinã rigidã, iar Lacan
traseazã analogii între topologie
ºi bolile mintale.
Arkady Plotnitsky, specializat atât în matematicã, cât
ºi în literaturã, indicã patru
deficienþe centrale ale cãrþii
Impostures Intellectuelles: lui
Sokal ºi Bricmont le lipsesc
competenþa subiectului pe care-l
trateazã ºi contextul lucrãrilor
pe care ei le criticã, ignorã
cadrul istoric al folosirii
matematicii ºi ºtiinþei, nu au
abilitãþi filosofice ºi nu înþeleg
istoria sau filosofia matematicii
ºi a ºtiinþei, unele afirmaþii
conþinând erori matematice mai
grave decât cele ale lui Lacan.
Bruce Fink (care a tradus în
englezã opera lui Lacan) afirmã
cã unele concepte pe care Sokal
ºi Bricmont le considerã
arbitrare sau fãrã înþeles au
rãdãcini în istoria lingvisticii, ºi
cã Lacan foloseºte explicit
concepte matematice într-un
sens metaforic fãrã a afirma cã
acele concepte pe care le
întrebuinþeazã sunt fundate
matematic. Poziþia lui Sokal ºi
Bricmont a rãmas fermã: ei
criticã doar ceea ce înþeleg ca
oameni de ºtiinþã ºi nu
conþinutul lingvistic sau
filosofic al textelor respective.
Anul trecut, Sokal a publicat
Beyond the Hoax (Dincolo de
farsã), în care reliefeazã
dezinteresul postmodernilor
pentru dovezi factuale în sfera
religiei ºi a ºtiinþelor articulate
inconsistent, aceºtia vizând mai
curând proclamarea adevãrului
neadeverit.

Pe timpul crizei globale

Forumul Mondial al Apei  competiþia
devine tot mai durã

Dincolo de problemele
cotidiene care îngrijoreazã ºi
streseazã cumplit omenirea,
generate de criza economicofinanciarã mondialã, a apãrut
una ºi mai acutã, cu o
importanþã vitalã pentru viaþa
pe Pãmânt  lipsa apei.

În Programul de mediu al
ONU, intitulat Apa  într-o
lume în schimbare, se
subliniazã unele dintre cauzele
care au determinat acest
fenomen  creºterea populaþiei,
dezvoltarea economicã ºi
schimbãrile de mediu climatic,
la care se adaugã continuarea
modului actual de consum al
apei, inechitabil ºi bazat pe
risipã, ceea ce agraveazã
penuria de apã. Analiºtii
estimeazã cã, pânã în 2030,
3,9 miliarde de oameni vor trãi
în zone care duc lipsã de apã,

abstracþie fãcând de miliardul
care se confruntã deja cu lipsa
apei potabile.
Recentul Forum Mondial al
Apei de la Istanbul a reiterat
doar câteva capitole fierbinþi
din politica apei: managementul
secetei, riscului de inundaþii ºi

al calitãþii apelor ori importanþa
cooperãrii între state pentru
gestionarea apelor comune.
Multe state depind de
resurse de apã pe care le împart
cu alte þãri, ceea ce duce la o
competiþie acerbã pentru
lichidul vital. Peste 200 de râuri
sunt împãrþite de douã sau mai
multe state, iar 60% din
cantitatea globalã de apã dulce
se aflã in bazine internaþionale.
Practic, singurul conflict
cauzat de resursele de apã a
avut loc între douã state ale
Mesopotamiei acum 4.000 de

ani. Dar un rãzboi pentru apã
ameninþã acum întreaga planetã.
Deocamdatã, o formulã prin
care sã-l evite nu existã.
Egiptul, Sudanul ºi Etiopia
se aflã într-o stare de hidroconflict, pentru controlul
fluviului Nil. Pe de altã parte,
experþii militari nu exclud
izbucnirea în Africa ºi a unor
revolte pentru apã.
Apa este o mizã importantã
ºi în conflictul israelianopalestian: 60% din cantitatea de
apã subteranã ºi 25% din apele
de suprafaþã ale Israelului
provin din teritoriile palestiniene
ocupate. Autoritãþile au construit
un sistem de canalizare pentru
transportul apei cãtre zonele
aride din sud, unde se face
majoritatea agriculturii israeliene,
au dezvoltat un sistem eficient
de reciclare a apei ºi au investit
în tehnologii agricole avansate.
S-a ajuns ca guvernul israelian
sã controleze folosirea apei prin
eliberarea de permise de
extracþie, pentru care palestinienii
trebuie sã plãteascã mai mult
decât israelienii, chiar dacã
utilizeazã mai puþinã apã.
Fireºte, aceastã alocare discriminatorie, inechitabilã a apei,
ºi continuarea sãpãrii de puþuri
de cãtre coloniºtii evrei amplificã
tensiunile din regiune.
În regiunea sa, China, care
se confruntã cu o scãdere
acceleratã a resurselor de apã,
devine cu atât mai interesatã de
castelul de apã al Asiei 
Tibetul. India priveºte cu
îngrijorare încercarea Beijingului
de a devia cursul fluviilor
Brahmaputra ºi Ind pentru a
câºtiga noi surse de apã. ªi

vietnamezii sunt îngrijoraþi de
intenþiile chinezilor în ceea ce
priveºte amenajarea Marelui
Mekong.
Nu existã destulã apã
pentru a satisface toate nevoile.
Mai ales cã acestea sporesc, din
cauza creºterii populaþiilor,
expansiunii consumului, necesitãþilor tot mai mari din
agriculturã ºi industrie ºi
poluãrii apelor de suprafaþã ori
a pânzei freatice, constata un
expert turc. Se pare cã reglementãrile ºi instituþiile care au
fost propuse de state pentru a
gestiona probleme legate de apã
au eºuat, neobþinând o recunoaºtere largã. Pledoaria pentru
cooperare în dauna conflictului,
pe motiv cã aceasta ar aduce
beneficii tuturor în numele unui
interes comun, nu a convins, de
unde nevoia unui pachet de
stimulente pentru ca þãrile sã
accepte ideea. Aºa cã ºi
coordonarea planurilor de
exploatare a resurselor de apã
transfrontaliere a devenit
imperioasã.
În disperarea de a se gãsi
cãi de asigurare a apei, s-a
trecut la exporturi de apã. De
pildã, la sfârºitul anilor90,
Orientul Mijlociu ºi Africa de
Nord importau aproximativ
40 de milioane de tone de grâu
ºi fãinã pe an. Pentru producerea
acestora ar fi fost necesare
40 de miliarde de tone de apã,
echivalentul cantitãþii folosite
de Egipt în fiecare an pentru
agriculturã.
Asigurarea accesului la apã
a stârnit multe controverse. Una
vizeazã dilema dacã aceasta
este o marfã, care se supune

sã câºtige experienþã în alte þãri,
oferind asistenþã pentru proiecte
cu potenþial crescut în materie
de schimb de experienþã ºi de
bune practici.
De asemenea, Grundtvig
sprijinã proiecte ºi reþele
multilaterale care propun noi
abordãri în domeniul educaþiei
adulþilor. În acest sens, un
aspect important îl constituie
nevoia de a face faþã fenomenului
îmbãtrânirii populaþiei în
Europa ºi de a gãsi noi mijloace
de a-i ajuta pe adulþi sã îºi
amelioreze competenþele.
Pentru proiectele multilaterale Grundtvig au fost
identificate urmãtoarele
prioritãþi:
 învãþarea limbilor strãine
ºi includerea limbilor vorbite de

migranþi ºi de minoritãþile etnice
în programele de educaþie a
adulþilor;
 învãþarea intergeneraþionalã ºi educaþia persoanelor
în vârstã;
 elaborarea unor metode de
învãþare pentru familii, în
special pentru cele dezavantajate, din punct de vedere
educaþional;
 îmbunãtãþirea calitãþii
educaþiei adulþilor, prin definirea
unor criterii calitative, a unor
modele ºi practici comune;
 educaþia pentru categorii
marginalizate sau dezavantajate
(de exemplu, refugiaþi, solicitanþi
de azil, prizonieri ºi foºti deþinuþi);
 educaþie pentru adulþi în
domeniul sãnãtãþii ºi al
sportului, în special în cadrul
comunitãþilor marginalizate.

Prin stabilirea acestor
prioritãþi, Grundtvig îºi propune
sã implementeze instrumentele
de politicã europeanã existente,
cum ar fi Cadrul comun privind
competenþele cheie pentru

Din epopeea codurilor

România, pe drumul nefast al unui... paradis penal
Normal ar fi ca de fiecare datã când România se aflã în pragul
unor decizii majore care privesc viitorul ei, societatea civilã sã
fie consultatã, implicatã efectiv în asigurarea rigorii, acurateþei
ºi calitãþii lor, în evaluarea consecinþelor acestora în plan socialeconomic, juridic ºi uman.
De data aceasta însã, când adoptarea celor patru coduri 
Penal, Civil, de Procedurã Penalã ºi de Procedurã Civilã  au
parcurs o bunã etapã, societatea civilã a fost pur ºi simplu
surprinsã, pusã în faþa unui fapt împlinit, proiectele luând drumul
spre Legislativ, fãrã a fi consultatã. Neacceptând o asemenea
posturã umilitoare ºi din dorinþa afirmatã de a contribui efectiv
la îmbunãtãþirea calitãþii acestor proiecte, 21 de organizaþii
neguvernamentale s-au constituit în coaliþia Opriþi codurile,
din care face parte ºi Agenþia pentru Monitorizarea Presei, au
declanºat o adevãratã ofensivã, o campanie de-a dreptul agresivã
împotriva adoptãrii lor în forma în care au fost elaborate. În fond,
ele au tras un îngrijorãtor semnal de alarmã privind tendinþa de
înãsprire legislativã în ceea ce priveºte presa, sesizând faptul
inacceptabil cã aceste proiecte s-au elaborat nerespectându-se
principiul consultãrii civice.
Aºadar, aflate de acum în dezbaterea comisiilor juridice ale
Parlamentului, proiectele celor patru coduri  Codul Penal, Codul
Civil, Codul de Procedurã Penalã ºi Codul de Procedurã Civilã 
se confruntã cu opoziþia vehementã a membrilor coaliþiei Opriþi
codurile, formatã din reprezentanþi ai unor domenii precum massmedia, justiþie ºi afaceri interne, drepturile omului, libertatea de
exprimare, dezvoltare ºi promovare a sectorului asociativ
neguvernamental ºi comunicare socialã. În viziunea acestora,
adoptarea noilor acte legislative, fãrã consultarea opiniei publice,
este un abuz de putere, manifestat prin modul arbitrar ºi
netransparent în care au fost elaborate ºi promovate modificãrile
codurilor. Întrucât acestea conþin grave erori de concepþie ºi de
redactare, care pot avea consecinþe dramatice asupra unor domenii
de activitate, coaliþia Opriþi codurile a solicitat guvernului sã
retragã din procedura de adoptare noile acte legislative ºi sã le
supunã dezbaterii publice. Aceasta a acuzat guvernul de încãlcarea
Legii transparenþei în adoptarea celor patru coduri, precum ºi a
prevederilor Legii 24/2000, care reglementeazã tehnica legislativã,
adoptarea acestora prin hotãrâre de guvern, fãrã existenþa prealabilã
a unor avize, reprezentând pur ºi simplu o sfidare.
Coaliþia Opriþi codurile a adresat o scrisoare preºedintelui
þãrii, solicitându-l sã intervinã ca mediator în controversata
problematicã a adoptãrii celor patru proiecte ale codurilor, sã
vinã cu clarificãrile vizând termenul fatidic de 15 mai, termen
impus de fapt, pânã la care Parlamentul va trebui sã le adopte,
semnalând cã forma actualã a codurilor încalcã drepturile ºi
libertãþile cetãþenilor, ceea ce ar însemna nerespectarea
Constituþiei. De altfel, într-o scrisoare deschisã adresatã
preºedinþilor celor douã Camere ºi cãtre liderii partidelor politice
din Senat ºi din Camera Deputaþilor, avertizeazã cã adoptarea
acestor proiecte legislative ar fi sinonimã cu transformarea
României într-un paradis penal.
Membrii coaliþiei Opriþi codurile ºi-au propus sã convingã
opinia publicã de nelegalitatea actelor de procedurã referitoare
la promovarea codurilor, sã lanseze în fiecare zi o temã de reflecþie
privind calitatea codurilor în rubrica Minunile codurilor de pe

resorturilor cererii ºi ofertei,
sau un drept, ce ar trebui
garantat tuturor. Dar, în timp ce
unii susþin privatizarea apei,
alþii rãmân adepþii gestionãrii ei
de cãtre stat. Cert este cã, pânã
acum, privatizãrile din sectorul
apei au avut câteva rezultate
nedorite, în special în America
Latinã, unde au existat
nemulþumiri privind contaminarea apei vândute ca
potabilã sau de gestionarea
inadecvatã a apelor menajere,
guvernul fiind nevoit sã renunþe
la unele concesionãri private, sã
creascã preþurile, ameninþând
cu oprirea apei pentru cei care
nu pot plãti, ceea ce a sporit
nemulþumirile. În oraºul bolivian
Cochabamba, compania transnaþionalã Aguas del Tunari a fost
obligatã de populaþia localã sã
renunþe la concesionarea pe
40 de ani a întregii reþele
municipale de apã. Localnicii,
nemulþumiþi de stabilirea unor
preþuri fixe de cãtre companie,
fãrã a lua în considerare marile
disparitãþi socio-economice
dintre membrii comunitãþii,
s-au asociat pentru a se opune
politicilor companiei. La
referendumul organizat în acest
sens, 90% dintre locuitori au
votat pentru.
Aºadar, competiþia dintre
state, denumitã aºa cu un
termen blând, pentru asigurarea
apei tinde sã devinã tot
mai acerbã, în vreme ce
criza economico-financiarã
globalã îºi extinde tentaculele,
instalându-se confortabil ºi în
acest vital segment al vieþii
social-economice.

Adela DEAC

învãþarea de-a lungul vieþii ºi
sã se asigure cã TIC ºi eLearning
sunt valorificate la maxim.
Grundtvig vizeazã persoanele
ºi organizaþiile implicate în
educaþia adulþilor.

site-ul coaliþiei, sã iniþieze acþiuni de promovare, la nivel naþional
ºi internaþional, organizând manifestãri în Bucureºti ºi în þarã.
Coaliþia Opriþi codurile are ºi propuneri concrete de
modificare a unor prevederi înscrise în aceste acte legislative.
De pildã, ei au solicitat ca formularea din proiect Comunicarea
sau rãspândirea, prin orice mijloace, de ºtiri, date sau informaþii
false... sã fie înlocuitã cu urmãtoarea: Comunicarea sau
rãspândirea, cu ºtiinþã, prin orice mijloace, de ºtiri, date sau
informaþii false...
De asemenea, au promis cã vor monitoriza votul în Parlament,
în comisii ºi chiar în plen.
Este bine de ºtiut faptul cã aceastã coaliþie, Opriþi codurile,
beneficiazã de sprijinul asociaþiilor profesioniste ºi sindicale ale
jurnaliºtilor, al mediului de afaceri, precum ºi al unor asociaþii
internaþionale.
În spectrul controverselor a intrat ºi termenul propus pentru
adoptarea celor patru coduri  15 mai  agreat de PDL, care
susþine cã nu este negociabil, ºi contestat de PSD, care declarã
cã este o datã arbitrarã, nerealistã. Deºi aceasta a fost asumatã de
ºeful statului, se afirmã cã ar fi depãºitã de evenimente, la fel ca
ºi asumarea rãspunderii pentru aceste coduri.
Alte opinii, mai tranºante, argumenteazã cã proiectele celor
patru coduri pot fi adoptate categoric la 15 mai, întrucât, dincolo
de faptul cã existã un angajament la nivel european, potrivit
cãruia pânã la varã acestea sã fie adoptate, din evaluãrile fãcute
a rezultat clar concluzia cã existã condiþii favorabile realizãrii
acestui demers.
Dinspre Comisia Juridicã din Camera Deputaþilor vine însã
un alt semnal care nu numai cã pune la îndoialã disputatul termen
de 15 mai, dar susþine cã nu poate fi luat în calcul, cã adoptarea
codurilor trebuie realizatã în mod treptat, pe mãsurã ce sunt
discutate în comisia specialã a Parlamentului, care a ajuns la
articolul 200 al Codului Penal, ce are 437 de articole. Pânã în
luna iulie, doar Codul Penal ºi Codul Civil ar putea fi trimise
spre promulgare; Codurile de Procedurã Penalã ºi cel de
Procedurã Civilã s-ar putea adopta pânã în octombrie.
Se aºteaptã, totuºi, oprirea procedurii existente, retrimiterea
proiectelor la guvern, pentru a se realiza dezbateri publice reale,
precizarea explicitã a procedurii în care s-a lucrat.
Ar fi un gest de transparenþã, responsabilitate ºi de asumare
politicã, un demers care s-ar ridica ca un zid împotriva
transformãrii României într-un paradis penal, tendinþã semnalatã
de coaliþia Opriþi codurile.
Dar, stupoare. Preºedintele þãrii s-a dovedit a fi ferm pe
poziþie, declarând, la întâlnirea cu reprezentanþii celor 21 de
ONG-uri, cã aceste coduri trebuie sã fie adoptate pânã la 15 mai,
în vreme ce, potrivit opiniei ministrului pentru relaþia cu
Parlamentul, numai Codul Penal ºi cel Civil vor ajunge în Senat
în luna mai, celelalte douã coduri, fiind discutate la toamnã.
ªi când te gândeºti cã mult controversatele coduri vor fi
aplicate abia peste un an, deci nu vor avea efecte miraculoase
nici imediat ºi nici pe termen scurt, când vor beneficia de
prevederile lor doar infractorii.
În aceste condiþii, epopeea noilor acte legislative va continua.

Maria Adela DAVIDESCU

IMAGINAR SAU IMAGINAL:
REPUBLICA LUI CARAGIALE ÎN ATLASUL
LITERATURII MODERNE (V)
Conf. univ. dr.
Luiza MARINESCU

GRUNDTVIG  Educaþia adulþilor
Programul Grundtvig are o
arie de cuprindere foarte largã,
acoperind toate nivelurile ºi
sectoarele educaþiei adulþilor
(general, cultural ºi social),
precum ºi învãþarea prin metode
mai puþin formale, cum ar fi
învãþarea autonomã. Programul
poartã numele lui Nikolai
Frederik Severin Grundtvig
(1783-1872), cleric ºi scriitor
danez, considerat pãrintele
educaþiei populare ºi al educaþiei
adulþilor. Acesta a fost un
susþinãtor al ideii de iluminare
pe durata vieþii, conform cãreia
orice individ, indiferent de
vârstã sau de mediul din care
provine, trebuie sã aibã posibilitatea de a învãþa continuu.
Grundtvig îi ajutã pe adulþii
care predau ºi pe cei care învaþã
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OPINIA NAÞIONALÃ

În veacul al XIX-lea
sistemul penitenciar românesc
fusese modernizat prin Legea
din 1874 dupã modelul francez
realizat de Ferdinand Dodun de
Perrières, Ministru al Justiþiei
în Franþa. Organizate în sistem
auburnian, cu izolare noaptea ºi
trai în comun ziua, Ocnele Mari
erau închisorile predilecte ale
celor condamnaþi la muncã
silnicã pentru delicte grave
(apud Enciclopedia României,
vol. I, Statul, Editura Imprimeria
Naþionalã, Bucureºti, 1938,
p. 361-363). Mult mai uman,
noul Cod Penal din Republica
lui Caragiale producea, totuºi,
multe încurcãturi, pedepsindu-i
cu uºurinþã pe cei nevinovaþi ºi
dovedindu-se mai blând cu cei
care comiseserã infracþiuni întradevãr. În Nãpasta un om
nevinovat face ani grei de ocnã
pentru o crimã pe care nu a
sãvârºit-o. În diverse schiþe ale
lui Caragiale precum Logica
baroului, ingratitudinea ºi
necinstea dau multã bãtaie de
cap. Un discipol care nu-ºi
plãtise studiile unui maestru
avocat semnase un contract ce
suna clar: Pânã-n trei ani, eu,
profesorul, mã oblig a te face
avocat perfect. Dacã primul
proces ce-l vei avea îl vei
câºtiga, atunci îmi vei plãti
suma cutare; dacã vei pierde,
nu-mi vei plãti nimic (Logica
baroului în Ion Luca Caragiale
Opere, vol. II, Editura Naþional,
2000, p. 83). Profesorul îl
reclamã forului avocãþesc.
Problema Baroului este cã
silogismul folosit în contract
l-ar fi nedreptãþit pe profesor,
întrucât acesta era primul
proces al tânãrului avocat. În
Republica lui Caragiale justiþia
nu are nici o legãturã cu
dreptatea. Logica baroului þine
seama de ce anume pierde ºi ce
anume câºtigã intimatul pârât ºi
reclamantul.
Având în vedere cã atât
reclamantul, cât ºi intimatul ar
ºi pierde ºi ar ºi câºtiga, ºi dacã
ar câºtiga ar pierde.
Hotãrãºte:
Respinge cererea reclamantului, dar condamnã pe
intimat la plata datoriei.
(Logica baroului în I.L. Caragiale
Opere, vol. II, Editura Naþional,
2000, p. 84). Sentinþa ambiguã
îl nelãmureºte pe un avocat de
clasicã memorie, rãposatul
Bengea, care arãtând cu
degetul în condicã se întreabã,
formulând concluzia despre

justiþie în Republica lui
Caragiale: dar articolul ãsta de
ici... ãsta ce rahat mãnâncã?
(Logica baroului în I. L. Caragiale
Opere, vol. II, Editura Naþional,
2000, p. 84).
Pânã în 1848 Þãrile Române
nu au avut o monedã naþionalã
ºi nici o instituþie care sã se

echipaj blazonat ºi câteva
milioane; dânsul pãstreazã cu
scumpãtate bãtrâna chitanþã, pe
care o aratã la toatã lumea ca
un pergament de nobleþã, în
vremuri grele, pentru patrie...
(Jertfe patriotice în I. L.
Caragiale Opere, vol. II,
Editura Naþional, 2000, p. 60).

avea 40 de parale, iar o jumãtate
de taler (Reichtaler) = 130 bani
= 3 lei = 50 g aur. Din cauza
protestelor Porþii, nu s-au putut
emite decât monede de aramã
de 10, 5, 2 ºi 1 ban, iar cele de
aur de 20 lei ºi cele de argint de 1
leu s-au emis dupã reînfiinþarea
Monetãriei Naþionale la Bucureºti,

Penitenciarul Ocnele Mari (1896)
ocupe de politici monetare,
precum Banca Naþionalã,
înfiinþatã ulterior. Banii care
circulau în veacul al XIX-lea pe
teritoriul românesc sunt
menþionaþi de Caragiale în
Jertfe patriotice, în preajma
pregãtirii evenimentelor din
10 fevruarie 1866. Nenea
Niþã a scos iar pungociul, i-a
deschis baierile ºi a vãrsat pe
masã un pumn de mãrunþiº:
icusari, nisifiele, sfanþi,
sfãnþoaice, firfirici ºi gologani;
le-a socotit pânã la suma de
5 galbeni. Investiþiile cele mai
profitabile se fac în preajma
revoltelor sau revuluþiilor.
Nenea Niþã este un exemplu de
investitor în revuluþie, care
devine un prosper om de afaceri
în perioada postrevoluþionarã.
El împrumutã zavragii din
mahala cu bani ºi ia de la
aceºtia fitanþie semnatã: Am
luat  scriu ei  de la nenea Niþã
suma de 70 de sfanþi pe care i-o
vom înapoia îndatã ce vom
izbuti sã facem toate bune, ca sã
nu mai fie tiranie... (Jertfe
patriotice în I. L. Caragiale Opere,
vol. II, Editura Naþional, 2000,
p. 58). Fruntaº al comerþului
român cu furajuri, în virtutea
chitanþei de împrumut, Nenea
Niþã a luat parte printre fericiþii
subscriitori ai conversiei drumurilor de fier ºi ai Bãncii Naþionale.
Astãzi vechiul patriot are
un otel nobiliar la Bucureºti, un

Moneda numitã leu era de
originã germanã. Löwenthalerul,
talerul sau galbenul era moneda
care circulase în secolele XVIXVIII ºi în Þãrile Române,
având ca efigie leul. În iulie
1859, Cuza Vodã a încheiat,
prin consulul francez Victor
Place, cu monetãria din Paris o
convenþie pentru a bate
monedele româneºti. Contractul
a fost semnat în mai 1860, iar
Cuza s-a gândit chiar la
înfiinþarea Monetãriei Naþionale
de la Bucureºti. Moneda
naþionalã numitã românul
(dupã modelul francez unde
moneda se numea franc) era
reprezentatã de piese de aur de
20, 10 ºi 5 români, de monede
de argint de 5 grame de 5, 2, 1
ºi 1/2 români ºi de monede din
bronz de 10, 5, 2, 1 parale sau
sutimi. Cuza a întâmpinat
numeroase probleme, pe de o
parte cu Înalta Poartã ºi, pe de
altã parte, cu Parlamentul
României care nu a aprobat
împrumutul negociat pe piaþa
Parisului. Carol I este autorul
primei legi monetare în 1867.
Moneda numitã leu românesc
este menþionatã mult mai
târziu, dupã stabilizarea unitãþii
monetare din 14/26 aprilie 1867,
în funcþie de sistemul metric:
1 leu nou = 1 franc francez =
100 bani. Aceastã lege se va
aplica de la 1 ianuarie 1868.
Dupã stabilizarea din 1867, leul
turcesc s-a numit leul vechi ºi

în 1870 (apud Enciclopedia
României, vol. I Statul, Editura
Imprimeria Naþionalã, Bucureºti,
1938, p. 123-124). La 1 mai
1899 se introduce etalonul
monometalist aur. Moneda de
20 de lei de aur care circulase
în perioada 1870-1900 era
echivalentã cu moneda de 1 leu
din 1900. În Republica lui
Caragiale despre aceastã
schimbare monetarã este vorba
în Inspecþiune, iar în casa de
bani a casierului cinstit
Anghelache M., despre care nu
se ºtie din ce motiv s-a sinucis,
s-a gãsit un pol vechi de aur,
rãmãºiþã a conversiei care
limitase puterea de cumpãrare
a omului de rând. Comentariile
financiare ale unor personaje
pitoreºti, care se încãlzesc pe o
vreme câineascã la rãspântia
unor mahalale într-o cârciumã
sunt elocvente, pentru cã ele
ilustreazã puterea de cumpãrare
a omului simplu ºi felul lui
de a înþelege conversiunea:
Nu vezi dumneata (...) dacã a
ajuns visteria sã facã bani
de tinichea!.... Pãrintele
Manolache, oþãrât de câºtigurile
sale minuscule dupã zilele de
alergãturã cu Naºterea ºi
Botezul încheie vorbind despre
beneficiile reformei monetare:
Trãsni-i-ar Maica Domnului!!!
(Ultima emisune în I.L. Caragiale
Opere, vol. I, Editura Naþional,
2000, p. 465).
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O PREOCUPARE CONSTANTÃ SPRE EXCELENÞÃ (II)
(Urmare din pag.1)
Se
remarcã
pozitiv
activitatea de cercetare
ºtiinþificã aplicatã în anul
2008 a urmãtoarelor facultãþi:
Facultatea de Medicinã Veterinarã (un grant), Facultatea de
Geografie ºi Geografia Turismului (3 granturi CNCSIS),
Facultatea de Management
Braºov,
Facultatea
de
Matematicã Informaticã (un
grant), Facultatea de Psihologie Braºov, Facultatea de
Arhitecturã (un grant), Finanþe
Bãnci Bucureºti, Facultatea de
Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale Bucureºti (un
grant), Drept ºi Administraþie
Publicã Râmnicu-Vâlcea,
Facultatea de ªtiinþe Juridice
Braºov, Facultatea de Management
Financiar-Contabil
Craiova.
În ceea ce priveºte
activitatea publicisticã a
cadrelor didactice din USH, ca
rezultate ale cercetãrii
ºtiinþifice, în cursul anului
2008, în conformitate cu datele
obþinute de la facultãþi, au fost
publicate numeroase cursuri
originale, tratate ºtiinþifice,
teze de doctorat, alte cãrþi
ºtiinþifice publicate în þarã ºi/
sau strãinãtate. Editura
Fundaþiei România de Mâine a
publicat, în cursul anului 2008,
242 lucrãri ºtiinþifice.
De asemenea, în cursul
anului 2008, au fost publicate
peste 1500 de articole
ºtiinþifice, în reviste cotate ISI,
în reviste internaþionale ºi
acreditate CNCSIS.
Principalele instrumente de
diseminare a rezultatelor
cercetãrii ºtiinþifice în cadrul
USH sunt: paginile WEB ale
cercetãrii ºtiinþifice ale fiecãrei
facultãþi în parte, Analele
ºtiinþifice, simpozioane ºi
seminarii ºtiinþifice cu
caracter naþional ºi internaþional, volume cu comunicãri
ºtiinþifice, reviste de specialitate ºi CD-urile acestora.
În prezent, la nivelul USH
existã un numãr de 11 serii de
Anale ºtiinþifice, între care se
remarcã cele din seria Economie, Jurnalism, Filosofie,
Geografie, Istorie, Medicinã
Veterinarã ºi Educaþie Fizicã
ºi Sport, care au fost acreditate

de cãtre CNCSIS. Conform
Editurii Fundaþiei România de
Mâine, în cursul anului 2008,
au fost publicate 22 de numere
din Analele facultãþilor USH.
Tot în cursul anului 2008, au
fost organizate de cãtre facultãþile
USH 43 de sesiuni ºtiinþifice, în

869 de astfel de manifestãrii
ºtiinþifice, în cadrul cãrora, aºa
cum rezultã din informãrile
facultãþilor, au susþinut 1020 de
comunicãri ºtiinþifice.
În ultimul trimestru al
anului 2008, la cererea
Departamentului de Manage-

- Liliana Guran, Facultatea
de Geografie ºi Geografia
Turismului;
- Zavoianu Ion, Facultatea de
Geografie ºi Geografia Turismului;
- Itu Mircea, Facultatea de
Jurnalism, Comunicare ºi
Relaþii Publice;

cadrul cãrora au fost susþinute
665 de comunicãri ºtiinþifice.
Meritã a fi menþionate cele trei
conferinþe internaþionale
organizate de cãtre centrele
universitare ale Universitãþii
Spiru Haret din Braºov,
Constanþa ºi Craiova, în domeniul managementului ºi al
ºtiinþelor economice, care s-au
bucurat de un succes deosebit în
rândul participanþilor români ºi
strãini, ºi ale cãror rezultate au
fost diseminate prin mijloace
tipãrite (reviste de specialitate) ºi
electronice (CD), una dintre
acestea, respectiv cea de la
Braºov, fiind ONLINE, pe
Internet.
De asemenea, semnalãm o
iniþiativã lãudabilã a facultãþii
de Management-financiar
Contabil din Craiova, care
editeazã o revistã de economie
în limba englezã Journal of
Applied Economic Science,
acreditatã de cãtre CNCSIS.
Tot la acest capitol al diseminãrii rezultatelor cercetãrii
ºtiinþifice, apreciem numãrul
foarte mare de participãri ale
cadrelor didactice USH la
sesiuni, seminarii ºi conferinþe ºtiinþifice naþionale ºi
internaþionale, respectiv, la

ment al Cercetãrii ªtiinþifice,
Departamentul IT al USH a
creat pagini WEB ale cercetãrii
ºtiinþifice pentru toate facultãþile USH. De asemenea, DMCS
a solicitat, în mod expres,
tuturor facultãþilor USH care
deþin centre de cercetare
ºtiinþificã, acreditate de cãtre
Senatul USH, sã îºi realizeze
pagini de Internet, în vederea
creãrii condiþiilor de îndeplinire
a standardelor CNCSIS pentru
acreditare.
În privinþa angrenãrii
studenþilor ºi a masteranzilor
în activitatea de cercetare
ºtiinþificã, cel puþin comparativ
cu aspectele raportate pentru
semestrul I al anului 2008, se
remarcã un interes sporit al
facultãþilor pentru implicarea
tinerilor în activitãþi de
cercetare ºtiinþificã fundamentalã ºi aplicatã.
Dintre cadrele didactice
care se remarcã printr-o
activitate de cercetare
ºtiinþificã susþinutã în anul
2008, sunt de remarcat:
- ªtefãnescu Laura, Facultatea de Management Financiar-Contabil Craiova;
- Turcu Dãnuþ, Facultatea
de Medicinã Veterinarã;

- Lãzãroiu George, Facultatea de Jurnalism, Comunicare
ºi Relaþii Publice;
- Grigore Albeanu, Facultatea de Matematicã;
- Fusaru Doina, Facultatea
de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale;
- Petrescu Ion, Facultatea
de Management Braºov;
- Barna Cristina, Facultatea
de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale.
DMCS a remarcat faptul
cã în cursul anului 2008:
- volumul activitãþii de
cercetare ºtiinþificã s-a aflat
într-o creºtere evidentã, faþã
de perioada anterioarã;
- valoarea proiectelor/
contractelor de cercetare
ºtiinþificã a crescut de peste
douã ori faþã de anul trecut;
- au fost încheiate mai multe
contracte de tip Grant, încheiate
cu diverºi finanþatori, de regulã
CNCSIS, în numele USH;
- sporirea interesului
facultãþilor pentru a ridica
nivelul calitãþii cercetãrii
ºtiinþifice, printr-o mai bunã
organizare a activitãþii, coordonarea iniþiativelor, în conformitate cu standardele legislative
româneºti ºi europene în
domeniul cercetãrii ºtiinþifice;

- înmulþirea sesiunilor de
comunicãri ºtiinþifice, cu
caracter internaþional, cu
program ºi comitet de organizare;
- sporirea interesului
facultãþilor pentru acreditarea Analelor din partea
CNCSIS;
- editarea unor reviste
ºtiinþifice de specialitate în
limbi de circulaþie internaþionalã ºi cu site-uri web de
promovare;
- conºtientizarea necesitãþii
de diseminare a rezultatelor
cercetãrilor ºtiinþifice în
publicaþii indexate ºi cotate
ISI, sau în baze de date
internaþionale (BDI);
- centrele de cercetare
ºtiinþificã, unele dintre ele, au
intrat într-o fazã nouã de
evoluþie, calitativ mult mai
bunã, prin promovarea pe
Internet ºi prin organizarea de
evenimente ºtiinþifice ori chiar
aplicaþii pentru proiecte de
cercetare ºtiinþificã cu finanþare
naþionalã ºi internaþionalã;
- un interes sporit al
facultãþilor de angrenare a
tinerilor în activitãþi de
cercetare ºtiinþificã fundamentalã ºi aplicatã.
Sub aspect calitativ, DMCS
a încercat sã formuleze unele
aprecieri privind calitatea
cercetãrii ºtiinþifice a cadrelor
didactice:
 Existã cadre didactice ale
USH care desfãºoarã activitãþi
de cercetare ºtiinþificã de
calitate Foarte bunã, avânduse în vedere faptul cã:
desfãºoarã activitãþi în cadrul
unor contracte de tip GRANT,
sub egida USH; deruleazã, sau
au derulat, contracte/granturi/
proiecte de cercetare ºtiinþificã
sub egida USH, în cadrul cãrora
nu au fost manifestate
nemulþumiri din partea beneficiarilor/partenerilor/finanþatorilor; au obþinut punctaje bune
ºi foarte bune în cadrul
evaluãrilor anuale; au publicat
lucrãri ºtiinþifice în þarã la
edituri acreditate CNCSIS ºi în
strãinãtate; au participat la
sesiuni ºtiinþifice internaþionale, în þarã ºi în strãinãtate; au
publicat articole în reviste
cotate ISI, BDI ºi/sau CNCSIS.
 Existã ºi activitãþi de
cercetare ºtiinþificã de calitate
Bunã, care includ unele cadre

DEMOCRATIA  ACTUALITATE ªI PERSPECTIVÃ 
O abordare calitologicã
(Urmare din pag.1)

Caracteristicile
democraþiei în epoca
noastrã
Existã câteva caracteristici
generale clare ale democraþiei,
ºi anume:
a) alegerea guvernanþilor ºi
exercitarea autoritãþii pe baza ºi
în conformitate cu Constituþia;
b) concurenþa liberã a
persoanelor ºi partidelor în
alegerile ce se organizeazã
pentru cucerirea puterii;
c) respectul libertãþilor
personale, intelectuale ºi
publice de cãtre cei ce devin
învingãtorii temporari ai
competiþiei.
d) Aceste trãsãturi sunt
simultane, în societãþile democratice stabile ºi dezvoltate. Ele
sunt ºi din punct de vedere logic
corelate, însã ele pot fi ºi
separate, ceea ce face posibil
ca, în democraþiile fragile unele
sã fie prezente în totalitatea lor,
altele, doar parþiale, iar altele sã
nu se regãseascã deloc.

Factorii care
determinã
funcþionarea sau
nefuncþionarea
guvernãrii democratice
Pe planul regimului politic
propriu-zis factorii favorabili
sunt:
a) degajarea din competiþie
a unei voinþe comune
semnificative, a unor majoritãþi
ºi a unui guvern reprezentativ:
b) constituirea de cãtre
clasa politicã a unor partide
coerente ºi suficient de
puternice, viabile, capabile de
a oferi alternative viabile;
c) obþinerea de cãtre
conducãtori a unei majoritãþi ºi
capacitatea de a se înþelege
pentru a guverna împreunã;
d) respectarea regulilor
jocului politic, impuse de
prevederile constituþionale, ale
legii electorale ºi a celorlalte
categorii de norme legiferate, în
aºa fel încât activitatea politicã
sã evite cât mai mult posibil
costurile ºi înfruntãrile neloiale
de grup.
Aceºti factori ºi condiþiile
politice rezultate din prezenþa
lor, pot fi realizate dacã:
 armata nu se angajeazã în
politicã;
 masele populare sunt
relativ satisfãcute de soarta lor

ºi conteazã pe reforme progresive, consacrate ameliorãrii
acesteia;
 prevenirea forþei de
atracþie a partidelor extremiste ºi a ideologiilor
grandioase;
 problemele ce se impun a
fi rezolvate ºi mãsurile ce se iau
în acest scop, sã nu se loveascã
de opoziþia ireductibilã a unor
minoritãþi naþionale prea
importante.

Democraþie
ºi dezvoltare
economico-socialã
Realizarea sau nerealizarea
unor circumstanþe favorabile
promovãrii ºi asigurãrii
funcþionãrii normale a democraþiei sunt nemijlocit legate de
nivelul dezvoltãrii economice
ºi sociale, având în vedere
faptul cã, spre deosebire de
societãþile slab dezvoltate, o
societate avansatã este în
mãsurã:
a) sã satisfacã, cel mai
adesea, revendicãrile populare
ºi sã dea maselor cel puþin
aparenþa cã, odatã cu trecerea
timpului ºi a efectuãrii de
reforme, soarta lor se va
ameliora, iar domnia justiþiei
se va putea instaura;
b) sã favorizeze neutralizarea armatei ºi pãstrarea
statutului ei în limitele
constituþionale stabilite.
Cu toate acestea, ºi în acest
tip de societãþi apar dificultãþi
ºi discuþii în legãturã cu
funcþionarea
instituþiilor
democratice, ele fiind mai
evidente ºi mai transparente în
momentele în care este necesar
a fi pregãtite ºi luate hotãrâri
grave, privitoare la destinul
naþiunii, sau la apariþia unor
depresiuni economice care
zguduie ordinea interioarã a
statului ºi societãþii º.a.

Legitimitatea
ºi eficacitatea
democraþiei
Reprezintã una din
condiþiile fundamentale ale
stabilizãrii democratice ºi a
ralierii populaþiei la regimul
politic. Din acest punct de
vedere se considerã cã:
 este legitim un regim pe
care guvernanþii, în imensa lor
majoritate, îl considerã ca atare.
Cu cât o Constituþie este mai
puþin pusã în discuþie, cu atât
ea este mai legitimã;

 eficacitatea unui regim
democratic se exprimã în
stabilitatea guvernelor ºi
consistenþa majoritãþii.
O democraþie autenticã
comportã concurenþa ordonatã
între partidele ºi oamenii care
candideazã la exercitarea
puterii. Ea este eficace în sensul
pe care îl dãm termenului, când
concurenþa legalã face sã aparã
de fapt, o majoritate, un guvern
ºi o voinþã, când legea
majoritãþii degajã un executiv
capabil sã acþioneze ºi
oponenþi, hotãrâþi (sau resemnaþi) sã nu paralizeze acþiunea
rivalilor lor (momentan
fericiþi).
Între legitimitate ºi eficacitate existã multiple ºi
manifeste legãturi. Legitimitatea, adicã acceptarea generalã
sau cvasigeneralã a regulilor
constituþionale de cãtre partide
ºi cetãþeni, care oferã
guvernanþilor forþa care rezultã
din adeziunea popularã. Ei au
mai multã încredere în ei înºiºi:
se hotãrãsc mai voluntar sã ia
decizii de importanþã majorã
(chiar istoricã), tocmai pentru
cã nu se îndoiesc de autoritatea
lor ºi simt cã întreaga naþiune
se aflã în spatele lor. Care, nu
numai cã îi recunoaºte, ci le
recunoaºte unanim dreptul de a
decide. Mai mult, absenþa sau
slãbiciunea partidelor revoluþionare sporeºte ºansele de a se
forma o majoritate de
guvernãmânt puternicã ºi
stabilã.
Un aspect important de
menþionat este acela cã, în
realitate, o democraþie legitimã
poate sã nu fie eficace. Aceasta,
în situaþia în care toþi sau
aproape toþi oamenii, ca ºi
partidele, fiind favorabili
Constituþiei ºi normelor
specifice, democratice, se
dovedesc a fi incapabili de a se
organiza sau de a se înþelege
pentru ca un guvern sã se poatã
menþine ºi sã poatã aplica o
politicã sau un program de
guvernare, convenit.
Dupã cum, se poate
concepe existenþa unui regim
democratic, în care, în ciuda
existenþei unei opoziþii foarte
puternice, sã se asigure
guvernanþilor atât timpul, cât ºi
autoritatea necesarã pentru a-ºi
realiza
obiectivele
ºi
programele. La o asemenea
situaþie se poate ajunge ºi atunci
când apare o ameninþare
revoluþionarã, internã sau

externã, care conduce în mod
firesc la unirea ºi înþelegerea
dintre toþi cei ce se dovedesc a
fi apãrãtorii regimului,
indiferent de partidele,
organizaþiile ºi curentele
politice din care fac parte sau
pe care le reprezintã.
Cele de mai sus, atrag în
mod necesar atenþia asupra
faptului cã, pentru a caracteriza
corect situaþia unora sau altora
din regimurile politice
democratice este obligatorie
elaborarea unor criterii
fundamentale ale democraþiei.
În literatura ºtiinþificã aceste
criterii au fost formulate,
succesiv, dupã cum urmeazã:
a) poporul sã poatã efectiv
sã determine el însuºi regimul
politic pe care îl doreºte ºi la
care aderã;
b) în interiorul acestui
regim individul sã poatã trãi
liber, adicã sã gândeascã ºi sã
acþioneze astfel încât sã nu
împiedice pe alþii sã facã la fel;
c) aceastã condiþie sã fie
consfinþitã în legislaþie, pentru
ca individul sã poatã face uz de
ea, în viaþa practicã realã, de
fiecare zi;
d) individul sã se simtã, în
acelaºi timp, responsabil de
actele ºi conduita sa, dat fiind
faptul cã nu existã în mod real,
libertate, fãrã responsabilitate,
cã un om lipsit de responsabilitate nu poate trãi ca un om
cu adevãrat liber;
e) existenþa posibilitãþii
practice de a efectua schimbãri
politice, economice sau sociale,
fãrã obstacole, în condiþii
legale, adicã de a înfãptui ceea
ce se cheamã revoluþie prin
consens, respectiv, de a adapta
diferitele instituþii, forme de
organizare ºi mecanisme de
funcþionare, sociale, la forþele
ºi problemele noi, care apar, în
evoluþia fireascã a diferitelor
sisteme sociale:
f) asigurarea tuturor
condiþiilor necesare pentru ca
echipa aflatã la putere sã ofere
celorlalte grupuri, din opoziþie,
ºansa de a accede la putere,
evident, potrivit regulilor
adecvate, înscrise în legislaþia
constituþionalã adoptatã.
Este incompatibilã cu
democraþia ideea sau credinþa
cã este posibil ca o persoanã sau
un grup de persoane sã deþinã
adevãrul absolut ºi cã, în
virtutea acestui fapt, statul sã
poatã fi chemat ºi obligat sã
aplice ºi sã realizeze acest
adevãr, cu mijloacele ºi pe cãile
specifice organelor de stat.

Democraþie, liberalism,
naþionalism/
cosmopolitism
În mod obiºnuit democraþia
implicã liberalismul, securitatea persoanei, libertãþile
intelectuale ºi politice în
general, domnia legii. De
asemenea, democraþia s-a
dezvoltat concomitent cu ideea
naþionalã. Dar, astãzi s-au
conturat deja, un fel de
patriotisme sau naþionalisme, nu numai în limitele
unor þãri, ci chiar al unor
continente, sau culturi. Aceste
evoluþii istorice ridicã o serie de
probleme, în legãturã, atât cu
legitimitatea, cât ºi cu
eficacitatea regimurilor democratice. Una din acestea este cea
privind condiþiile ºi limitele la
care confruntãrile partizane,
certurile, contestãrile libere,
democratice, sunt compatibile
cu unitatea naþionalã ºi cu
formarea unei voinþe comune,
ca o condiþie vitalã a naºterii ºi
menþinerii
unui
regim
democratic. Instituþiile reprezentative sunt susceptibile de
difuziune universalã?
Fenomenele internaþionale,
multiple ºi diverse au, în mod
firesc, influenþe ºi efecte asupra
situaþiei politice din interiorul
statelor naþionale fãcând, nu de
puþine ori, dificilã funcþionarea
democraticã, ºtiut fiind cã nu
este posibilã asigurarea unei
stãri politice interne bune, când
un stat nu se aflã în relaþii
normale, pozitive, cu celelalte
state sau societãþi strãine.
Existã posibilitatea apariþiei unor contradicþii între
ordonarea democraticã interioarã, pacificã ºi ordinea
internaþionalã, conflictualã,
vicleanã ºi violentã?
Existã posibilitatea realã a
apariþiei unor relaþii de opoziþie
sau de conciliere, între ideea
naþionalã ºi ideea cosmopolitã,
în sensul de a crede cã e
posibilã întemeierea unei ordini
politice democratice interne,
bazate pe coexistenþa naþionalitãþilor, ca ºi a unei ordini
regionale, care sã nu anuleze
existenþa statelor naþionale ºi a
naþionalitãþilor tradiþionale
(într-o Europã sau o unitate de
tip european)?
Aceste probleme ºi multe
altele dobândesc dimensiuni ºi
semnificaþii noi în actualele
condiþii ale creºterii interdependenþelor dintre popoare, naþiuni
ºi state ºi ale globalizãrii
proceselor economice, tehnologice ºi sociale contemporane.

didactice cu o preocupare
preponderentã în domeniul
cercetãrilor fundamentale, fãrã
implicare în cercetãri aplicate,
ºi care au publicat cursuri ºi
cãrþi, au colaborat cu alte
instituþii în cadrul cãrora au
publicat articole ºi studii.
DMCS apreciazã cã, din pãcate,
numãrul acestor cadre didactice
cu carte de muncã în USH este
încã mult prea mare la nivelul
universitãþii. În perioada
urmãtoare, se va solicita
conducerilor facultãþilor orientarea acestor cadre didactice
cãtre activitãþi de cercetare
ºtiinþificã sub egida USH, atât
în domeniul fundamental, cât
ºi, mai ales, în cel aplicativ,
corelat cu nevoile actuale ale
þãrii, cu tendinþele naþionale ºi
internaþionale în materie de
cercetare-dezvoltare-inovare.
 Fãrã îndoialã, mai existã
ºi activitate de cercetare
ºtiinþificã de calitate mai
Slabã, specificã fie unor cadre
didactice tinere, fie unor cadre
didactice cu multã experienþã,
în sensul cã fie din motive de
indiferenþã, fie din suficienþã,
aceºtia nu se preocupã
îndeajuns sã contribuie la
creºterea gradului calitãþii
cercetãrii ºtiinþifice în
facultãþile în care sunt angajaþi.
Pentru
îmbunãtãþirea
activitãþii cercetãrii ºtiinþifice în
toate facultãþile ºi catedrele
USH, Senatul USH a iniþiat
urmãtoarele acþiuni:
1. Reducerea numãrului de
centre de cercetare, astfel încât
fiecare facultate sã aibã un
singur Centru de Cercetare
ªtiinþificã, care va funcþiona pe
principiul mini-institut de
cercetare, cu colective flexibile,
organizate pe proiecte sau pe
programe/specializãri (conform
necesitãþilor
legale
de
acreditate ºi a posibilitãþilor de
alocare a spaþiilor-sediilor de
funcþionare normalã).
1.a. Centrul de cercetare
ºtiinþificã va fi condus de un
Director de centru, care sã nu
aibã altã funcþie de conducere
(poate fi desemnat dintre
cadrele didactice prin cumul de
funcþii, dintre persoanele care
au aptitudini manageriale, chiar
indiferent de titlul didactic,
vârstã etc.).

1.b. Directorul de centru
va rãspunde de activitatea de
cercetarea ºtiinþificã a Centrului
de cercetare în faþa Consiliului
facultãþii ºi a DMCS. Acesta va
desfãºura activitãþi manageriale, de tipul: coordoneazã
activitãþile de planificare, de
raportare, de monitorizare ºi de
evaluare a cercetãrii ºtiinþifice;
reprezintã Centrul în relaþiile cu
celelalte
structuri
ale
universitãþii; acordã consultanþã ºi instruire cadrelor
didactice, îndeosebi celor
tinere; acordã sprijin în
alcãtuirea echipelor de
cercetare ºtiinþificã pe teme/
proiecte/contracte; distribuie
informaþiile ºi sarcinile primite
de la DMCS etc. De asemenea,
poate solicita DMCS sprijin
pentru verificarea corectitudinii
datelor tehnice ºi financiare
expuse în proiecte/contracte.

proiectele complexe iniþiate de
Institut.
1.d. Se vor realiza
regulamente, metodologii ºi
proceduri: Regulament de
organizare ºi funcþionare a
Centrelor de cercetare; Metodologie de constituire, aprobare
ºi funcþionare a comisiilor de
avizare a proiectelor/contractelor
pentru
finanþãri;
Procedurã de aprobare a
proiectelor/contractelor interne
etc.; programul de lucru al
colectivelor, programul de
sesiuni etc.
1.e. Membri Centrului de
cercetare vor fi de patru
categorii:
 personal academic angajat
cu carte de muncã la USH;
 personal academic cu
contract de colaborare;
 personal angajat la USH
numai cu atribuþii de cercetare;

faza de iniþiere, de cãtre
iniþiatori. Directorul de
proiect va fi persoana care a
iniþiat proiectul respectiv,
indiferent de titlul didactic ºi
fãrã restricþii privind alte
funcþii de conducere deþinute.
Registrul Unic de Proiecte/
Contracte va avea cinci pãrþi
(în procesul de elaborare a
Registrului
Unic
al
P r o i e c t e l o r / C o n t r a c t e l o r,
DMCS poate introduce unele
modificãri): partea A, în care
se înscriu propunerile/ideile de
proiect/contract; partea B, în
care se înscriu proiectele/
contractele aprobate pentru
finanþare; partea C, în care se
înscriu proiectele/contractele
aprobate pentru finanþare din
fondurile USH; partea D, în
care se înscriu rezultatele
proiectelor/contractelor;
partea E, în care se înscriu

1.c. Centrele de cercetare
vor avea dublã subordonare:
Consiliul facultãþii ºi
Institutul
Central
de
Cercetare ªtiinþificã, în sensul
cã, pe de o parte, primeºte
sprijin în elaborarea proiectelor/contractelor ºi înþelegerea
corectã a cerinþelor, în funcþie
de competiþiile lansate ºi, pe de
altã parte, rãspunde solicitãrilor
Institutului pentru constituirea
de echipe multidisciplinare de
cercetare ºtiinþificã, pentru

 personal temporar dintre
studenþi, masteranzi si
doctoranzi (cu sau fãrã
indemnizaþii în bugetul unui
proiect/contract).
2. Înfiinþarea unui Registru
Unic de Proiecte/Contracte, la
DMCS, prin resortul special al
Contabilitãþii. Registrul va fi
electronic ºi fizic. În acest
Registru Unic de Proiecte/
Contracte se vor înscrie
obligatoriu toate ideile/temele/
proiectele/contractele, chiar din

cercetãtorii; partea F, în care
se va reflecta activitatea de
cercetare
ºtiinþificã
a
studenþilor, masteranzilor ºi
doctoranzilor.
3. Definirea standardului
minim de acordare a cotei de
25% din salariu destinat
cercetãrii.
4. Actualizarea fiºei de
autoevaluare a activitãþii de
cercetare ºtiinþificã a cadrelor
didactice (aprobatã de Senat
la 14.04.2009.

Tãvãlugul rectificãrii  îngheaþã orice speranþã
Aºteptatã ca pe o manã cereascã în încleºtarea cu colþii
nemiloºi ai crizei economico-financiare, necesara rectificare a
bugetului s-a comis, lãsând bugetarii fãrã vreo razã de speranþã a
obþinerii unor sporuri salariale, iar ministerele cu proiecte
neacoperite financiar. Singura instituþie care nu numai cã a rãmas
neatinsã de tãvãlugul rectificãrii, dar a ºi beneficiat de fonduri
suplimentare în valoare de 1,3 miliarde de lei, pentru plata
indemnizaþiilor de ºomaj ºi a pensiilor, a fost Ministerul Muncii.
Cele mai drastice reduceri ale fondurilor s-au efectuat la
Ministerul Agriculturii  2 miliarde de lei  deºi, pânã nu demult,
s-a susþinut cã ar fi una dintre sursele care ar putea sã ajute cel
mai mult România în lupta ce se dã pentru depãºirea crizei,
precum ºi la Ministerul Apãrãrii  aproape 700 milioane de lei.
Pentru a se putea respecta una dintre condiþiile impuse de
Fondul Monetar Internaþional, ºi anume ca la sfârºitul anului
deficitul bugetar sã reprezinte 4,6% din PIB, s-au impus aceste
modificãri  reducerea veniturilor de peste 18 miliarde ºi a
cheltuielilor cu 6 miliarde de lei, deºi, iniþial, bugetul prevedea
venituri publice totale de 193,79 de miliarde de lei, adicã 33,5%
din PIB, iar cheltuielile valorau 205,57 miliarde de lei, respectiv
35,5% din PIB.
Valul rectificãrii a eliminat din start unele sporuri bugetare,
precum cel de 75% pentru bugetarii care gestioneazã împrumuturi
externe, iar salariul de bazã al angajaþilor care lucreazã cu fonduri
europene va fi majorat doar în urma unor evaluãri anuale, în vreme
ce demnitarii ºi-au luat adio de la orice mãrire a veniturilor,
salariile acestora fiind pur ºi simplu îngheþate.
În schimb, cu acest prilej s-au impus drept paleative noi taxe,
aºa cum este impozitul forfetar pentru firme, care se va aplica de
la 1 mai, acestea urmând sã-l plãteascã anual. Strivitoare biruri!
Cam în aceeaºi nedreaptã ipostazã au intrat ºi salariile
neîndestulãtoare ale cadrelor didactice, care au avut aceeaºi soartã
ºi la prima rectificare, când bugetul Educaþiei a fost ajustat în
minus cu 811,9 milioane de lei. În acest fel, salariile profesorilor
nu vor mai creºte nici cu cele 5 procente prevãzute din luna aprilie
ºi nici cu cele 50 de procente promise anul trecut, atari ºanse
fiind posibile numai din anul 2010, când economia, se crede, cã
îºi va reveni.
Asigurãri ceva mai optimiste au venit dinspre Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii, potrivit cãrora suma respectivã nu va
însemna nici disponibilizãri ºi nici scãderea salariilor, ci
reprezintã un posibil fond pentru indexarea cu 9%, pe care se
sperã cã pot fi recuperaþi în septembrie. Sã ne consolãm cu gândul

amarnic cã nu se iau bani doar de la salarii, ci ºi de la investiþii,
respectiv de la sectoarele unde pot fi înlocuite cu fonduri europene
din programe de finanþare?
Acest lucru nu este posibil, întrucât legea trebuia aplicatã,
din octombrie 2008, dar din aproape în aproape a fost mereu
încãlcatã cu seninãtate.
Este de bun augur faptul cã fondurile alocate pentru investiþii
rãmân, totuºi, la nivel de 20% din totalul cheltuielilor. Dar existã
ºi o veste mai puþin bunã  ameninþãrile cu protestele de amploare,
cu boicotarea examenelor naþionale, a tezelor cu subiect unic
sau chiar cu închiderea anului ºcolar. Aºa încât tãvãlugul
rectificãrii bugetare, sub impactul crizei economico-financiare,
a nãscut ºi nemulþumiri în rândul cadrelor didactice, mereu
frustrate de sporuri salariale.
Dar, fãrã introducerea impozitului forfetar ºi eliminarea
deducerii TVA pentru unele vehicule, nu se puteau strânge venituri
bugetare de 1,32 miliarde de lei. Se spune cã în aceastã soluþie se
aflã salvarea, cã noile impozite sunt aducãtoare de venituri în
visteria decimatã a statului, cã fãrã aceste surse suplimentare
veniturile ar fi scãzut cu 20 de miliarde de lei. Ar fi fost dramatic,
mai ales cã eram puºi într-o situaþie delicatã ºi în relaþiile cu
FMI, cu care s-a convenit asupra unui acord stand-by pe doi ani,
pentru suma de 12,95 miliarde de euro, pachetul total de finanþare
externã fiind de 19,95 miliarde de euro.
Deºi motivatã de criza economicã în care se aflã þara,
rectificarea bugetarã era necesarã, inclusiv pentru a transpune în
viaþã mãsurile programului anticrizã, nu putea fi evitatã, totuºi,
alocaþiile s-au micºorat sever la mai toþi ordonatorii de credite,
care sunt extrem de dezamãgiþi, devreme ce sumele ce le vor
reveni, faþã de nevoi, ca în cazul educaþiei ºi cercetãrii ºi altor
domenii, sunt total nesatisfãcãtoare.
De altfel, un sfert dintre companiile din România au îngheþat
bugetele pentru salarii în acest an, pe timp de crizã, iar în cazul
celor care vor aplica creºteri, media va fi de 4-8%.
Un studiu efectuat de compania de consultanþã Hay Group
pune în evidenþã impactul recesiunii asupra politicilor salariale.
Sondajul de opinie realizat în 2000 de companii din 88 de state,
din România participând 80 de companii, a pus în evidenþã
concluzia cã, în România, situaþia, din acest punct de vedere,
este mai optimistã decât în Europa. Numai 24% dintre companii
manifestã convingerea cã nu îºi vor atinge obiectivele din afaceri,
faþã de media europeanã de 45 la sutã. Este încurajator.

D.A.

Premierã absolutã

Programul de informare
ºi educare financiar-bancarã

Banca Comercialã Românã,
cea mai mare bancã din sistem,
a demarat, în premierã în
România, un amplu program de
informare ºi educare financiarbancarã menit sã ofere
publicului sfaturi ºi rãspunsuri
la întrebãri pe toate segmentele,
de la economisire, creditare ºi
carduri pânã la serviciile
bancare la distanþã, sisteme de
pensii ºi asigurãri.
Valorosul demers al bãncii
de a face educaþie financiarã
vine în întâmpinarea unor nevoi
cu care fiecare cetãþean se
confruntã, fie cã vrea sã
economiseascã, fie cã vrea sã
foloseascã eficient bugetele.
Dar, uneori, constatã cã este
dificil sã rãspundã acestor
nevoi, una dintre cauze fiind
lipsa educaþiei financiare.
În cadrul seminarului
Nevoia de timp ºi de

convenienþã, organizat la Iaºi,
discuþiile s-au axat pe modul în
care perioada de crizã a
modificat strategia bãncilor, dar
ºi comportamentul clienþilor.
Situaþia este, în primul rând,
rezultatul panicii, ºi mai puþin
al crizei. Românii se plâng cã
sunt scumpe creditele, cã
plãtesc dobânzi ºi comisioane
ridicate ºi se tem cã îºi vor
pierde locurile de muncã. Sunt
temeri împotriva sistemului de
creditare, iar soluþia ar fi sã
trãiascã normal, ca în urmã cu
unu-doi ani.
La rândul lor, reprezentanþii
mediului de afaceri au reclamat
ruptura produsã între perioada
2007-2008, ani de boom
economic ºi de expansiune a
creditãrii, ºi 2009, când
contracþia împrumuturilor a pus
în dificultate activitatea
firmelor. Bãncile trebuie sã

creeze o punte între cele douã
perioade, pentru ca tranziþia sã
fie uºoarã atât pentru companii,
cât ºi pentru mediul bancar. Se
resimte, deci, o rupturã abruptã
în privinþa accesului la
finanþãri. S-a precizat faptul cã
în Slovacia, spre exemplu, þarã
apropiatã ca spaþiu ºi timp,
dobânzile sunt mult mai reduse
decât în România.
Reprezentanþii mediului
bancar au explicat cã politica de
stabilire a dobânzilor þine ºi de
factori independenþi de
instituþiile financiare. Þãrile de
care s-a vorbit, Slovacia,
Slovenia, au un rating de þarã
superior României. Ratingul se
regãseºte în costul finanþãrii, pe
care trebuie sã îl suporte
clientul final. Faþã de
problemele actuale ale mediului
de afaceri, banca a cãutat sã
vinã cu soluþii personalizate. De

pildã, pentru clienþii care în
mod obiectiv au probleme în
plata ratelor, ºi sunt mulþi, mai
ales din sfera construcþiilor,
care nu au primit banii de la
bugete, banca a venit cu soluþii
precum
amânãri
sau
rescadenþãri ale împrumuturilor
 s-a mai precizat în acelaºi
context.
Programul BCR consacrat
informãrii ºi educãrii financiarbancare a publicului prevede
organizarea aceloraºi întâlniri,
dezbateri, seminarii sub
genericul Realitãþile la bani
mãrunþi  între nevoi ºi soluþii
în lunile aprilie-iunie în oraºele
Braºov, Suceava, Arad, Cluj,
Timiºoara, Galaþi, Sibiu ºi
Constanþa. Temele abordate vor
viza nevoia de locuinþã,
protecþie ºi siguranþã, nevoia de
timp ºi convenienþã.
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Epistola a XII-a
Dragã cititoare,
dragã cititorule,
« Eu creez aºa cum respir »,
mãrturisea Constantin Brâncuºi.
Creativitatea era pentru el aerul
libertãþii ºi nemãrginirii, principiul
suprem, dar ºi un veritabil mod de
viaþã. Sculpturile sale sunt expresiile
acestei creativitãþi exemplare. Ar fi
bine sã le cunoºti, sã le iubeºti, sã vezi
atelierul lui Brâncuºi de la Paris, sã
citeºti « Aforismele » sale, sã mergi
la Hobiþa ºi la Târgu-Jiu sã-l
redescoperi pe artistul de geniu
acasã, acolo unde plaiul ºi raiul sunt
una! Axa sacrului cuprinde:
1) perfecþiunea pe orizontalã 
cercul reprezentat de « Masa
tãcerii », 2) perfecþiunea dinlãuntru
 atingerea iubirii, ilustratã de
« Poarta sãrutului », 3) perfecþiunea dinafarã  desãvârºirea
credinþei, Biserica « Sfinþii Apostoli
Petru ºi Pavel » ºi 4) perfecþiunea
pe verticalã  « mãrgelele », cum le
numea sculptorul, modulii ce
alcãtuiesc « Coloana infinitului ».

Creativitatea este o calitate
divinã. Dumnezeu este creator.
Omul imitã modelele divine. Fãrã
a se substitui lui Dumnezeu, omul
creeazã, dar nu în totalitate ºi esenþã,
la fel ca Dumnezeu, ci în
particularitate ºi esenþã. Creaþia dã
formã conþinutului. Acesta, însã,
primeazã întotdeauna, pentru cã,
aºa cum avertiza Titu Maiorescu,
trebuie evitate formele fãrã fond.

epistole
Lucian Blaga definea omul
drept fiinþã creatoare. Mircea
Eliade scria cã prin creativitate ºi
imaginaþie putem depãºi tragismul
existenþei umane.
Existã o diferenþã semnificativã
între a fi creator ºi a fi creativ. Prin
creaþie, dãinuieºti, în vreme ce prin
creativitate, insufli.
Charles Dickens diferenþia între
construcþie ºi creaþie prin pârghia

timpului: « The whole difference
between construction and creation
is exactly this: that a thing
constructed can only be loved after
it is constructed; but a thing created
is loved before it exists » (Toatã
diferenþa dintre construcþie ºi
creaþie este tocmai aceasta: ªi
anume cã ceea ce e construit poate
fi iubit numai dupã ce este
construit; dar ceea ce e creat este
iubit înainte de a exista).
Dintre toate expresiile culturii,
arta încurajeazã cel mai elocvent
creativitatea. Literatura, teatrul,
filmul, fotografia, pictura, sculptura,
arhitectura, muzica, dansul etc.,
toate au la bazã creativitatea ºi
cautã sã aboleascã limitele. Arta ca
« mimesis »
(imitare),
ca
reprezentare apare la Aristotel.
Pornind de la Immanuel Kant,
estetica se încheagã ca disciplinã
filosoficã
ce
analizeazã
semnificaþiile artei, între ele aflânduse, desigur, creativitatea. Robin
George Collingwood, dintr-o perspectivã idealistã, precizeazã cã arta
exprimã emoþii, iar opera de artã
existã în mintea creatorului.
Creativitatea nu este în posesia
artei, ci ea se manifestã
pretutindeni, în viaþã, în univers ºi
în lume. La rândul ei, ºtiinþa
încurajeazã creativitatea. Descoperirile lui Albert Einstein au la
bazã creativitatea. Preocupãrile
creative sunt fundamentale ºi
primeazã în faþa lecturii pãrerilor
altora, conform cu Einstein. Una
dintre maximele sale sugereazã
interdependenþa dintre creativitate
ºi originalitate: «The secret to
creativity is knowing how to hide
your sources » (Secretul creativitãþii
este de a ºti cum sã-þi ascunzi
sursele).
Indiferent de domeniul în care
lucrezi, cultivã creativitatea!
În epistola a treisprezecea,
haide sã discutãm despre muncã!
Sãnãtate ºi serenitate!

La Chiºinãu s-a ieºit din nou în
stradã în semn de protest. Ca ºi
altãdatã voi spune, fãrã a insista
asupra diferenþelor ce meritã sesizate
între timpii luaþi în consideraþie. Mã
mãrginesc a aminti cã atunci
revãrsarea mulþimii avea în bãtaia
puºtii independenþa ºi suveranitatea
ºi prin aceasta identitatea naþionalã.
De curând, protestele vizau
democraþia ºi cerinþele exercitãrii ei.
Eu, ºi ca mine toþi cei de vârsta
mea, privim peste Prut cu pleoapele
încãrcate de polenul a câte aflam în
orele copilãriei. Abia de învãþasem sã
citesc ºi prin cãrþile fratelui meu cel
mare, elev de liceu, descopeream
versuri precum Românie, scumpã
mamã/Glasul tãu de mult mã
cheamã... Mi se ºi traduceau, pe
înþelegerea mea pagini de istorie
îndepãrtatã. Se vorbea la noi în casã
de împãraþi pe care lumea nu-i putea
sã-i mai încapã. Erau cei doi,
Napoleon ºi Alexandru I, acesta din
urmã tot venind în þara noastrã sã
cearã pãmânt ºi apã. Deschideþi orice
manual de istorie (serios) ºi veþi
descoperi cu câtã voluptate mutau ei
graniþa ce despãrþea pe vorbitorii de
limba românã de alte seminþii
continentale. Vrerea lui Alexandru de
a-ºi scãlda calul în Dunãre cãpãta
dezlegare de la Bonaparte,
condiþionatã doar de nazurile turceºti.
Pacea de la Bucureºti, parte a
aceluiaºi joc de ºah continental,
comitea brutala incizie: teritoriul
românesc dintre Prut ºi Nistru intra
sub aripa vulturului de pe Neva. Aºa
a început calvarul românilor ºi al
românismului desprins din Moldova
lui ªtefan cel Mare.

BASARABIE, NICIO SABIE...

Episodic, ne-au revenit în þarã
cele trei judeþe basarabene  Izmail,
Cahul ºi Bolgrad, prin jocul european
dirijat de Rãzboiul Crimeii. Doar cã
perdantul de atunci, la Sevastopol,
câºtigãtor, în împrejurãri ºtiute de noi,
la Plevna obþine la Berlin reocuparea
celor trei judeþe, ca ºi controlul
Gurilor Dunãrii.
Avem ºi acum în minte hotãrârea
luatã de Sfatul Þãrii la 1918 ºi prin
asta credeam cã Golgota basarabeanã
rãmâne paginã de istorie definitivã
doar prin ceea ce însemnase pânã
atunci. Dar aveau sã vinã cei doi
mistreþi cu colþii de sânge, cu
semnãtura pe un pact ce readucea
jalea în case. A urmat exodul în
direcþia vetrelor de dincoace de Prut.
La vârsta când am observat absenþa
tatei din casã, mi s-a explicat ceva cu
De la Nistru pân la Tisa ºi revenirea
la Patria-mamã a unor pãmânturi
furate ºi a românilor chinuiþi. S-au
reîntors la casele lor cei ce s-au simþit
în stare s-o ia de la capãt. Aveam sã-i
revedem în bejenie. De acum, aveam
pentru ochii mei de copil ºi chipuri ºi
nume concrete ºi forþa de a degaja,
pe unde ajungeam în cãutare de
adãpost, jale ºi nevoia de ajutor.
Avem a privi din 1991 încoace
statul numit Republica Moldova,
desenat pe harta Europei undeva între
Prut ºi Nistru. Dar, reþinem, nu ºi din
Hotin pânã la Mare. De ce? Avem de
observat cã sub aspect teritorial,
Republica Moldova nu mai aratã la
fel ca Moldova de dincolo de Prut de
altãdatã. Bugeacul, judeþele sudice au
fost alipite la Ucraina, printr-o decizie
stalinistã. I s-a ataºat, cu urmãrile pe

care le vedem, Transnistria.
Demografic, Moldova ºtiutã de la
ªtefan cel Mare avea acolo, în stânga
Prutului, pãziþi de cetãþile de pe
Nistru, vorbitori de românã ºi
simþitori în româneºte. Schimbãrile ce
s-au produs le cunoaºtem: s-au produs
migraþii dirijate de acul magnetic al
sufletului cãtre România de ieri, de
azi ºi dintotdeauna. Au avut loc
migrãri sub ameninþarea baionetelor
spre Rãsãritul îndepãrtat. Locul lor a
fost luat de nevorbitori de limba
românã. Sunt cei care oxigeneazã
astãzi flacãra anti-românismului,
sprijiniþi de rãtãciþii credincioºi în
moldovenismul leºietic ºi pueril (Ei ar
putea sã-i mâne din urmã pe vienezi
sã cultive limba austriacã ori pe
cetãþenii din Geneva, Berna ºi Lugano
sã promoveze limba elveþianã).
Ne înþelegem pânã la un punct
cu oficialii din Republica Moldova.
ªi anume, atunci când afirmãm cã
Prutul ºerpuieºte astãzi în marginea
a douã state suverane ºi independente. Ceea ce refuzã sã accepte
Voronin ºi ai sãi: dialogul dintre
Bucureºti ºi Chiºinãu este unul
româno-român ºi aºa ar trebui sã
rãmânã. Restul rãmâne sã ne
lãmurim pe îndelete ºi cu bunã
credinþã. Altfel, lãsãm sã ne inunde
teorii de doi lei, precum limba
moldoveneascã, raptul (!) unei pãrþi
din Moldova de cãtre România,
agresiuni imperialiste dinspre
Bucureºti. Nerozii speculative ºi
nimic altceva.
Nu împãrtãºesc pãrerea cã rãuintenþionatul trebuie lãsat sã
vorbeascã de unul singur pânã

oboseºte. Pentru cã una este
sã taie verzi ºi uscate care-l
privesc pe el ºi ai lui ºi alta
este sã-l auzim trimiþând
peste gard vorbe de ocarã
fabricate doar sã ne scoatã
din minþi.
S-a ajuns la cel mai coborât nivel al dialogului dintre
cele douã capitale. Ni se vorbeºte trivial ºi ameninþãtor.
Suntem defãimaþi ºi provocaþi.
Sã ne lãsãm provocaþi!
 ne sfãtuia cineva de
curând. De acord sã nu-i fac
voia unuia care mã calcã pe
picior cu speranþa cã îi
întorc gestul, exact cât sã
þipe în gura mare cã am ceva
cu el. Dar când dã sã-mi
scoatã ochii, eu chiar sã mã
scarpin în barbã a plãcere?
Realitatea este cã nici nu ne
putem da drumul nervilor, când vine
vorba de relaþiile cu lumea. Vedem
bine cât de greu gãseºti prieteni gata
sã-þi sprijine interesele. Gândul tãu
bun despre tine nu capãtã aceleaºi
rezonanþe în sufletul celui aflat la
distanþã. De aici ºi nevoia de
înþelepciune ºi prudenþã, pentru a
evita dureri pe care nu le meriþi.
Risc o invitaþie la reflecþie adresatã
celor ce cred cã relaþia României cu
Republica Moldova nu funcþioneazã
conform aºteptãrilor doar din cauzã cã
aici, la Bucureºti, cineva a ratat
momentul divin. Supun atenþiei
urmãtoarele: România postdecembristã a avut la conducere figuri
însemnate din rândul celor nãscuþi
dincolo de Prut (Emil Constantinescu

Cu sinceritate,
al domniei tale,
Mircea ITU

Prof. univ. dr. Lazãr CÂRJAN
Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã Bucureºti
Fraþii Minovici n-au creat lucrãri comune, cum s-ar putea crede, fiecare dintre ei împlininduse în realizãri originale distincte, ºi chiar în domenii diferite, dar împreunã au închegat o operã
unicã în felul ei în lume. Viaþa lor este sãracã în evenimente mondene ºi nu conþine nici picanterii
care fac deliciul vieþii cotidiene, pentru simplul motiv cã ºi-au identificat trãirile cu o muncã
asiduã, nu întotdeauna apreciatã la adevãrata ei mãreþie. Despre ei s-a scris foarte puþin, chiar
nepermis de puþin, poate ºi pentru cã ei ºi-au impus, ca principii de viaþã, discreþia ºi modestia,
chiar dincolo de moarte.
Bunicul lor, ªtefan Mina, descindea din oraºul Tetovo din Macedonia sârbeascã. A devenit
Minovici la eliberarea paºaportului, când autoritãþile sârbeºti i-au schimbat numele, ºi s-a stabilit,
pentru o scurtã perioadã în Craiova, unde s-a cãsãtorit cu o olteancã ºi a avut patru copii, între care
al doilea, ªtefan, va deveni tatãl celor trei fraþi de care ne ocupãm. Se va ocupa cu negoþul de
animale, dar se va dedica mai mult comerþului cu cereale, astfel cã se va muta la Brãila, unde,
precum se ºtie, era bursa de cereale a Europei. Copiii lui vor îmbrãþiºa meseria negoþului, cu
excepþia lui ªtefan, care se va cãsãtori cu Sofia Haliu, o brãileancã de origine greceascã, vãduvã
cu un copil, cu care se va muta, dupã moartea tatãlui, în oraºul Râmnicu Sãrat. Aici va fi ales
primar ºi va avea 13 copii, din care au supravieþuit nouã, ºase bãieþi ºi trei fete. Se va stinge ºi el
prematur, în anul 1876.

Mina Minovici: Evitã teoriile pripite ºi fereºte-te de
îndemnurile imaginaþiei!

Primul dintre fraþi, Mina
Minovici, s-a nãscut la Brãila,
la 30 aprilie 1858. Dupã
terminarea cursului inferior al
gimnaziului în 1873, a fost
nevoit sã se înscrie ca bursier
intern la ªcoala Superioarã de
Farmacie a doctorului Carol
Davila, care l-a remarcat ºi i-a
îndrumat primii paºi. Dupã
obþinerea certificatului de
asistent în farmacie (1878), se
înscrie la Facultatea de
Medicinã din Bucureºti, va lua
licenþa în Farmacie în 1881, va
absolvi bacalaureatul în anul
1884, iar apoi îºi va lua licenþa
în Medicinã (1885). La
recomandarea doctorului
Davila, va ajunge ºef de lucrãri
(1883) la laboratorul lui Alfred
Nicolaus Bernad-Lendway,
promotor
al
chimiei
experimentale în þara noastrã,
membru de onoare al
Academiei Române. În acelaºi
an, 1883, îºi va aduce mama,
fraþii ºi surorile la Bucureºti,
deoarece, dupã moartea tatãlui,
devenise capul familiei.
În toamna anului 1885,
Bernad-Lendway, care i-a
insuflat pasiunea pentru
cercetarea ºtiinþificã, l-a ajutat
sã-ºi împlineascã studiile
oferindu-i o bursã ºi un
concediu de trei ani pentru a se
înscrie la Facultatea de
Medicinã din Paris, unde,
potrivit obiceiului sãu, va urma
în paralel ºi ªcoala de farmacie
pentru a se specializa în
toxicologie. Tânãrul Minovici
va opta pentru medicina legalã,
fiind atras de cursurile marilor
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personalitãþi ale timpului: Paul
Brouardel, Ch.T. BrownSéquard, A. Dastre, Legrand
du Salle, A. Lacassagne. De
trei ori pe sãptãmânã va lucra
în laboratorul prefecturii de
poliþie, condus de J. Ogier ºi
va audia ºi cursurile lui Louis
Pasteur. Va trimite un raport
Ministerului de Interne,
intitulat Tratamentul profilactic
al turbãrii ºi metoda lui
Pasteur. În ciuda greutãþilor
financiare, reuºeºte sã-ºi
impresioneze profesorii, ºi în
mod deosebit pe Paul
Brouardel, care ºi l-a dorit
asistent. Rãmas fãrã mijloace
de subzistenþã, va primi bani de
la guvernul român, graþie unei
strategii a profesorului
Brouardel, care a ameninþat cã,
dacã nu i se vor trimite banii
necesari, va face demersuri
pentru a-l naturaliza.
La data de 7 iunie 1888, îºi
va susþine teza de doctorat în
medicinã cu titlul Studiu medicolegal al morþii subite ca urmare
a loviturilor pe abdomen ºi
laringe, care a suscitat un deosebit
interes în lumea ºtiinþificã, întrucât
a explicat mecanismul morþii
subite ca urmare a lovirilor pe
abdomen ºi laringe (teoria
inhibiþiei, de actualitate ºi astãzi).
Tot în 1888, va începe o lucrare
despre rezistenþa spermatozoizilor în organele genitale
femeieºti, dupã moarte, pe care

 preºedinte, Theodor Stolojan,
Nicolae Vãcãroiu  premieri). Am
putea adãuga atâtea alte nume de
miniºtri, parlamentari, trubaduri de
mare ecou, condeieri de prestigiu.
Chiar sã nu-ºi fi dorit ei sã meargã
sã viziteze casa pãrinteascã fãrã a
avea nevoie de paºaport? Cu
siguranþã, rãspunsul se aflã în altã
parte.
Cât îi priveºte pe haiducii de la
Chiºinãu dispuºi sã-ºi ignore
neputinþele, boscorodind pe seama
noastrã, avem pentru ei o
terapeuticã la îndemânã: le punem
sub priviri cartea de istorie. Poate
sunt în stare sã înþeleagã câte ceva.

o va definitiva abia peste 11 ani,
în 1899.
Va mai rãmâne un an pentru
a publica Studiu medico-legal
asupra alcaloizilor cadaverici.
În domeniul toxicologiei, pe
lângã aceastã lucrare, a
aprofundat cercetãrile împreunã cu J. Ogier, prezentând,
în 1891, Academiei de
Medicinã legalã din Paris,
studiul Influenþa ptomainelor în
cercetarea toxicologicã a
alcaloizilor vegetali, subliniind
posibilitatea producerii unor
erori ca urmare a reacþiilor
asemãnãtoare ale ptomainelor
ºi alcaloizilor vegetali.
Reîntors în þarã, va obþine,
în scurt timp, postul de medic
legist al Tribunalului Ilfov
(1 septembrie 1890), devenind,
de drept, membru al Consiliului
Sanitar Superior ºi profesor de
medicinã legalã la ªcoala
Naþionalã de Medicinã. Va
înfiinþa Serviciul de Antropometrie pe lângã Prefectura de
Poliþie Bucureºti, iar din 1896
va preda medicina legalã la
Facultatea de Drept, Bucureºti.
Crezul lui: Medicina legalã este
o ºtiinþã teoreticã ºi experimentalã în acelaºi timp. Teoria
completeazã experienþa, iar
experienþa demonstreazã
teoria.
Dupã o muncã epuizantã
(500 de autopsii în doi ani ºi
numeroase lucrãri ºtiinþifice), la

În prima jumãtate a secolului al XX-lea, sintagma Fraþii Revista internaþionalã de criminalisticã pe care a fondat-o în
Minovici s-a impus atât în România, cât ºi pe alte meridiane anul 1929.
ale lumii ca o emblemã a cutezanþei unor deschizãtori de
Iatã ce a scris profesorul Reiss în prefaþa celebrului sãu Manual
drumuri care ºi-au dedicat întreaga viaþã desþelenirii unor de poliþie ºtiinþificã (tehnicã) din anul 1911: Aceastã ºtiinþã practic
terenuri aride ale ºtiinþei.
este de datã recentã. Ea este
Puþini ºtiu însã cã ei sunt
rodul eforturilor criminaliºtilor
consideraþi printre ctitorii
dublaþi de practicieni cum sunt
noii ºtiinþe care s-a desprins din
Bertillon, Gross, fraþii Minovici,
Medicina Legalã la sfârºitul
Lacassagne, Henry, Windt,
secolului XIX  Criminalistica.
Balthazard, Stocckris, autorul
Acum câþiva ani, aceastã
acestor rânduri etc. Mina
afirmaþie a fost catalogatã
Minovici a fãcut parte din
chiar o exagerare, dar lucrurile
consiliul director al revistei
au intrat în fãgaºul lor firesc,
conduse de Locard de la data
dupã ce s-au adus argumente
înfiinþãrii pânã la decesul sãu, în
purtând semnãtura unor
1933, când s-a scris: Cu moartea
corifei de talia lui R.A. Reiss,
lui a dispãrut unul dintre cei mai
care a înfiinþat prima catedrã
mari criminaliºti ai lumii.
de poliþie ºtiinþificã din lume,
Asociaþia Criminaliºtilor
la Lausanne, Elveþia, sau a lui
din România militeazã pentru
Fraþii Minovici: Nicolae, Mina, ªtefan
Edmond Locard, care a
reevaluarea trecutului urgisit
creat, la laboratoarele de
de vitregiile vremurilor, astfel
criminalisticã din Lyon, Franþa, o veritabilã ºcoalã cã fraþii Minovici sunt repuºi în drepturile lor fireºti, de
internaþionalã la care s-au format nenumãrate celebritãþi fondatori ai Criminalisticii, iar facultatea noastrã este prima
europene, ºi a dat consistenþã ºi strãlucire noii ºtiinþe din þarã unde se predau studenþilor ºi masteranzilor contribuþiile
printr-un magistral tratat în 7 volume, precum ºi prin de pionerat ale acestora.
20 decembrie 1892, inaugureazã, într-o concepþie
proprie, Morga oraºului
Bucureºti, care va primi ºi titlul
de institut medico-legal,
devenind un model ºi pentru
alte þãri, între care Franþa ºi
Italia. Iatã preceptele sale pe
care le-a sãpat în apropierea
marelui
amfiteatru
al
institutului:
1. Tota medicina prudentia
est.
2. Învaþã, prin îndoialã, sã
cumpãneºti toate elementele
adevãrului ºtiinþific.
3. Priveºte cu atenþie ºi
cerceteazã cu de amãnuntul
ceea ce vezi.
4. Un caz în aparenþã foarte
simplu e, în realitate, adesea
dintre cele mai complicate.
5. Evitã teoriile pripite ºi
fereºte-te de îndemnurile
imaginaþiei.
6. Sã nu faci niciodatã
ipoteze complicate.
7. Fii totdeauna obiectiv,
pentru cã n-ai de exprimat o
convingere, ci de fãcut o
demonstraþie. Da mihi factum,
et dabo tibi jus!
8. Astupã-þi urechile, închide
gura ºi deschide mari ochii
pentru ca, la adãpostul oricãrei
sugestii strãine, sã nu te pronunþi
decât dupã ce te-ai pãtruns de
temeinicia celor constatate.

Mina ºi Nicolae Minovici la Morga oraºului Bucureºti

9. Procedeazã cu ordine ºi
metodã, dupã un plan în
prealabil abil croit. Nu uita cã
o autopsie o datã greºitã nu mai
poate fi îndreptatã.
10. Medicul legist trebuie
sã posede trei lucruri:
meºteºugul, ºtiinþa, arta.
Meºteºugul îl înveþi, ºtiinþa o
dobândeºti prin muncã
trudnicã. Arta, însã, e un dar
firesc, instinctiv, de care numai
cei aleºi au parte.
În anul 1896, Mina
Minovici a reprezentat România
la Congresul de Antropologie
care a avut loc la Geneva, unde
a prezentat studiul Remarci
statistici cu privire la antropologia criminalã, unde a
combãtut teoria lui Lombroso
privitoare la criminalul
înnãscut, bazat pe o cazuisticã
proprie de 7.217 delincvenþi
asupra cãrora efectuase
mãsurãtori craniene, subliniind
rolul factorilor sociali, îndeosebi
al alcoolismului ºi prostituþiei.
La al VI-lea Congres
Internaþional de Antropologie
Criminalã, care a avut loc în
1906, la Torino, a expus
rezultatul cercetãrilor sale
despre criminalitatea femininã
în România. De asemenea, ca
delegat al Ministerului de
Justiþie la congresele de
antropologie criminalã de la
Bruxelles (1892) ºi Geneva
(1896), a prezentat rapoarte cu
propuneri de reforme judiciare
pentru reducerea criminalitãþii.
Pe lângã aceste importante
contribuþii în antropologie ºi
criminologie, se cuvine sã
subliniem lucrarea Diagnosticul medico-legal al rãnirilor
prin examenul hainelor,
publicatã în anul 1899, prima
de acest gen în lume, în care a
fãcut remarci cu privire la
diferenþierea omorului de
sinucidere, prin examinarea
hainelor victimei, în cazurile
de rãniri cu arme de foc sau cu
instrumente înþepãtoare. De
asemenea, în studiul Medicina
legalã aplicatã la arta dentarã,
Mina Minovici trateazã
stabilirea identitãþii unei
persoane, cadavru sau schelet,
dupã particularitãþile dentiþiei.

În monumentala sa lucrare
de anvergurã internaþionalã
cuprinzând 2.072 pagini, Tratat
complet de medicinã legalã, cu
legislaþia ºi jurisprudenþa
româneascã ºi strãinã, publicat
între anii 1928 ºi 1930, cu doar
trei ani înainte de a trece în
Lumea de Dincolo, Mina
Minovici a abordat ºi alte
tehnici criminalistice: examinarea cadavrului la locul
faptei; importanþa fotografierii cadavrului; toaletarea ºi
reconstituirea feþei cadavrului,
subliniind importanþa introducerii ochilor artificiali în
orbitele craniului; cercetarea
petelor; examinarea pãrului;
dactiloscopia ºi portretul vorbit;
diferenþierea sinuciderii de
omor, în cazuri de spânzurare
ºi strangulare º.a. Tratatul a
fost elogiat de Edmond
Locard în Revista internaþionalã de criminalisticã,
subliniind faptul cã prin aceastã
lucrare, vastã ºi originalã, Mina
Minovici i-a depãºit chiar ºi pe
marii sãi profesori P. Brouardel
ºi A. Lacassagne.
Mina Minovici are meritul
de a fi tradus lucrarea lui
Alphonse Bertillon, Identificarea antropometricã (1892), ºi
de a-l fi ales ºi instruit pe
dr. Gh. Andrei Ionescu, pentru
a înfiinþa, în acelaºi an,
serviciul antropometric, care a
funcþionat la Palatul de Justiþie
ºi a devenit, în 1895, serviciul
de identificare judiciarã.
Gh. Andrei Ionescu este cel
care a introdus dactiloscopia în
România, alegând o combinaþie
între metodelele spaniolului
Oloriz ºi danezului Daae cu
sistemul creat de argentinianul
Juan Vucetici.
La îndemnul lui Mina,
Nicolae Minovici va înfiinþa, pe
lângã acest serviciu, prima
ºcoalã de antropologie pentru
pregãtirea ofiþerilor ºi agenþilor
de poliþie. ªi tot Mina a fost cel
care a avut un rol decisiv, alãturi
de fratele sãu Nicolae, Gh.
Andrei Ionescu ºi Valentin Sava
la înlocuirea metodei antropometrice cu cea dactiloscopicã.
În calitatea sa de profesor
ºi director al Institutului de

Medicinã Legalã, Mina
Minovici a format ºi sprijinit
specialiºti care ºi-au înscris
numele pe firmamentul de aur
al criminalisticii româneºti:
Gh. Andrei Ionescu, Valentin
Sava, Henri Stahl, Mihail
Kernbach, Constantin Þurai,
Mihail Cireº ºi alþii.
Ca membru în Comitetul
director al Revistei internaþionale de criminalisticã, Mina
Minovici a contribuit la promovarea realizãrilor româneºti în
lume. Geniul sãu organizatoric,
dublat de o putere de muncã
extraordinarã, a propulsat numele
României pe cele mai înalte
culmi, iar geniul sãu ºtiinþific
ºi-a pus pecetea originalitãþii ºi
rigorii ºtiinþifice pe o operã
inegalabilã care trebuie sã fie
redatã tineretului studios.
Mina Minovici a fost
rãsplãtit cu multe onoruri:
membru corespondent al
Academiei de Medicinã ºi
Legiunea de onoare în grad de
comandor conferite de Franþa;
de trei ori laureat al Academiei
Române; o stradã din Brãila ºi
institutul pe care l-a creat îi
poartã numele din timpul
vieþii, iar printr-o lege specialã
din 1930 a fost declarat
director pe viaþã al institutului.
Cu toate acestea, profesorul
Mina Minovici ºi-a purtat
mãreþia cu o modestie greu de
imaginat, ºi nu putea sã moarã
altfel: în seara zilei de 25
aprilie 1933, cu cinci zile
înainte de a împlini vârsta de
75 ani, a închis ochii pentru
totdeauna, nu înainte de a cere
sã i se respecte Ultima
Dorinþã, aºternutã pe hârtie cu
un an în urmã, de ziua sa de
naºtere: Oriunde voi muri,
corpul meu sã fie adus la
Institutul Medico-Legal ºi
depus în capelã. Nici un doliu,
nici un discurs, nici o floare,
nici o podoabã. Serviciul
religios se va face de un
singur preot, dupã care voi fi
transportat la Cimitirul Bellu
cu dricul automobil. Soþia
mea, care dispune de corpul
meu, este rugatã sã nu-mi
calce ultima dorinþã. Mina
Minovici. 30 aprilie 1932.

Mircea Eliade

 La 22 aprilie s-au împlinit 23 de ani de la moartea lui
Mircea Eliade, istoric al religiilor, filosof, prozator, ºi eseist,
personalitate marcantã a culturii mondiale, membru postmortem al Academiei Române (3 iulie 1990).
Mircea Eliade rãmâne în conºtiinþa omenirii un fenomen asemeni
marilor renaºcentiºti, care aspirau la îmbrãþiºarea tuturor domeniilor
de cercetare. Nãscut la Bucureºti pe data de 13 martie 1907 (28 febr.
stil vechi), într-o perioadã tulbure, creºte în spiritul entuziast de
dinainte, dar mai ales de dupã Marea Unire, întreþinut de mari maeºtri
spirituali precum: B. Hasdeu, Vasile Pârvan, Nae Ionescu, Nicolae
Iorga etc. fapt hotãrâtor al formãrii sale intelectuale. Ca mai toate
marile personalitãþi ale culturii de pe toate meridianele, în ceea ce
priveºte ºcoala, Mircea Eliade dovedeºte o inadaptare de geniu,
manifestându-ºi sila pentru tot ceea ce înseamnã principii anchilozate
în literaturã, filosofie sau pedagogie, adulând mai degrabã exerciþiul
experimentãrii, singurul capabil de a valida personalitatea.
Mircea Eliade a dovedit de-a lungul existenþei sale o constantã
febrilitate, încrâncenare, voluptate, nonconformism, sete de
cunoaºtere ºi de originalitate, prea conºtient de contradicþiile
interioare, pe care le mãrturisea franc:  În mine se zbat, de când
mã ºtiu, douã mari ºi seducãtoare nostalgii: aº vrea sã fiu în fiecare
zi în alte ape, sã nu repet niciodatã nimic, sã nu-mi amintesc nimic,
sã nu continuu nimic. Anii de formare ai lui Mircea Eliade sunt
exemplari, dar înspãimântãtori, prin voinþa supraomeneascã de
cunoaºtere, perfecþiune, autodepãºire sunt orgoliile unui viitor
savant în uomo universale:  în cele din urmã, pânã ºi profesorii
sunt siliþi sã recunoascã meritele unui elev, chiar dacã nu e premiat.
Nu puteam bãnui cât de amar mã înºelam. Dar trãiam o perioadã
de euforie.( ) Cãmãruþa mea de lucru începuse acum sã semene
cu cabinetul unui erudit din alte vremi. Adunasem peste o mie de
volume ºi, alãturi de colecþiile de reviste, pe care le þineam pe
unde puteam  pe podea, pe sub pat, peste lãdiþa cu manuscrise 
se mai aflau în odãiþã insectarele, ierbarele, colecþia de mineralogie,
un rest din laborator, iar pe pereþi planºe pe care copiasem hieroglife
ºi basoreliefuri egiptene. ( ) Când, prin 1927, Nae Ionescu a venit
odatã sã mã vadã a rãmas fascinat: Ce odaie minunatã, fãcutã anume
ca sã înveþi!  a exclamat el, subliniind cuvintele sã înveþi. Învãþam
cu o furie care creºtea necontenit, dar nu învãþam pentru ºcoalã.

Marius IONA

Reflecþii sãptãmânale

Politeþe pascalã
Dupã mulþi ani, m-am reîntâlnit cu o veche cunoºtinþã,
coborâtã prima datã dintr-o Bucovinã îndepãrtatã. Deºi obosit,
oaspetele meu a gãsit rãgazul de a mã privi pe îndelete.
- Înþeleg acum de ce îþi este greu sã trãieºti la oraº. Trebuie
sã vorbeºti foarte mult ºi sã-þi aminteºti numele tuturor.
Nedumerirea mea l-a fãcut mai lãmuritor.
-Aici strãzile sunt pline ºi trebuie sã le dai tuturor bineþe.
I-am rãspuns cã la oraº, din atâþia trecãtori, nu-i salutãm
decât pe cunoscuþi. În lumea de aici este dovadã de nepoliteþe
sã intri în vorbã cu strãini. Trebuie sã treci cât mai discret pe
lângã ei ºi sã-i ocoleºti cu privirea.
- Înseamnã cã oamenii din autobuze nu sunt certaþi, aºa cum
credeam eu. Nu ºtiam de ce stau unii lângã alþii, fãrã sã se bage
în seamã. Acum vãd cã este vorba de bunã creºtere. Cred cã,
dupã regulile voastre, locuitorii cu cel mai mult bun simþ sunt
aceia pe care i-am vãzut cu dopuri în urechi. Ei se feresc sã-i ºi
audã pe vecinii lor de drum.
Amuzat, i-am explicat cã dopurile despre care vorbeºte
sunt de fapt cãºti ºi se folosesc pentru ascultat muzicã.
Dar oaspetele meu tot nedumerit pãrea:
- La voi se întâmplã ceva nemaiauzit: v-aþi adunat atât de
mulþi pentru a fi singuri. La mine este tocmai pe dos: ne
strângem laolaltã ca sã fim împreunã. Dar spune-mi, dragul
meu, de Înviere tot politicoºi sunteþi sau mai vorbiþi între voi?
I-am spus cã într-un asemenea moment putem sã ne
adresãm oricui ºi sã ne uitãm cât vrem la cei din jur
Atunci prietenul meu s-a bucurat ºi mi-a pus mâna pe umãr
zicând:
- Ei, vezi, pânã ºi aici Dumnezeu mai este uneori de folos!

Alexandru LUCINESCU
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Þiganii  o problemã actualã în peisajul etnic
ºi social al þãrilor europene
Dupã 1989, când în þara
noastrã au fost create clase
speciale de þigani în patru ªcoli
Normale, clase care au început
activitatea în anul ºcolar 19901991, producþia de carte s-a
diversificat, apãrând manuale
ºi cursuri cerute de programa
de învãþãmânt. ªi literatura
istoricã ºi sociologicã pe
aceastã temã s-a îmbogãþit cu
lucrãrile soþilor Elena ºi Cãtãlin
Zamfir (Þiganii între ignorare
ºi îngrijorare, Editura Alternative,
[Buc.], 1993), precum ºi a

puþin prin termeni de naturã
cultural-educativã.
Într-adevãr, este de reluat ºi
de regândit aceastã problematicã, fãrã a ocoli niciunul
dintre traseele gândirii sociale
ºi filosofice, întrucât modul de
viaþã propriu, unele tradiþii ºi
obiceiuri ale þiganilor le-au
atras din ce în ce mai mult
discriminarea din partea
populaþiei majoritare.
Statutul social inferior al
þiganilor de azi ºi continua lor
marginalizare pot fi explicate
prin numeroase cauze. Însã una
dintre ele  ºi se pare cã este

identitãþii culturale ºi refuzul de
a se adapta la valorile civilizaþiei europene. ªi asta în
condiþiile când peste tot se cere
a avea un grad satisfãcãtor de
instrucþie, competenþã ºi
pregãtire profesionalã, de
cunoaºtere a legilor etc.
Analfabetismul în România
mai este întâlnit doar la þigani
 pãtura socialã cu cea mai
slabã calificare. În asemenea
condiþii, suntem nevoiþi sã
constatãm cã dupã legiuirile de
dezrobire din anii 1855/56 ºi
pânã azi s-a fãcut extrem de
puþin în direcþia creãrii unei

medievistului Viorel Achim
(Þiganii în istoria României,
Editura Enciclopedicã, Bucureºti,
1998), confirmându-se, indirect,
o observaþie a lui Samuel P.
Huntington, potrivit cãruia În
aceastã lume nouã, politica
localã este politica etnicitãþii,
iar politica globalã este politica
civilizaþiilor (Ciocnirea civilizaþiilor ºi refacerea ordinii
mondiale, Editura Antet, 1998,
p. 36).
Dar, indiferent de tezele
susþinute în aceste lucrãri ºi de
mesajele lor, problematica
þiganilor în contextul realitãþilor
contemporane continuã sã aibã
o relevanþã specialã. Faptul cã,
începând din deceniul 1970-80,
þiganii au devenit cam peste tot
o problemã pentru municipalitate, invitã la dezbateri, cel

cea mai importantã  þine de
absenþa acestora din procesul
instrucþiei ºi educaþiei.
Oricât de consistentã ar fi
partea din încasãrile bugetare
care este alocatã anual unor
acþiuni de protecþie socialã, sub
forma cunoscutelor ajutoare
sociale, care exprimã solidaritatea socialã la un moment
dat, gestul solidaritãþii cu
aceastã minoritate pare lipsit de
semnificaþiile aºteptate (valori,
mentalitãþi, atitudini), ineficient
ºi fãrã sfârºit.
Ceea ce îi uneºte în prezent
pe aceºti oameni, cu o duratã a
vieþii între cele mai scãzute ºi cu
un procent de mortalitate infantilã
de peste 63%, este refuzul
alfabetizãrii ºi al profesionalizãrii.
Îi uneºte chiar mai mult
decât spiritul de conservare a

elite intelectuale din rândurile
þiganilor. Atunci, în urmã cu un
secol ºi jumãtate, mulþi boieri
ºi-au dat þiganii sã înveþe o
meserie, care sã le poatã asigura
existenþa ºi spre a fi utili
populaþiei rurale. Dar dezrobiþii,
încrezãtori în filosofia lor,
potrivit cãreia nu existã în
lume raþã care sã nu ºtie sã
înoate ºi þigan prost care sã nu
se descurce, au continuat sã
creeze probleme autoritãþilor,
poliþiei ºi populaþiei, în urma
vagabondajului, furturilor,
crimelor etc.
În anul 1933, a fost fondatã,
în Bucureºti, Asociaþia Generalã
a Þiganilor din România,
iniþiativã a lui C.J. Popp
ªerboianu. Pe primele locuri în
Programul asociaþiei figurau:
alfabetizarea þiganilor, inclusiv
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prin cursuri serale pentru adulþi
ºi ºcoli ambulante pentru þiganii
nomazi; înfiinþarea unei
universitãþi populare þigãneºti;
înfiinþarea unui «muzeu
naþional» þigãnesc; publicarea
de cãrþi privind istoria þiganilor,
strângerea cântecelor bãtrâneºti;
ºcoli de dans pentru dansurile
noastre etc.
În cei câþiva ani cât a
funcþionat asociaþia, cu sprijinul
direct al Patriarhiei, s-a îngrijit
de botezarea multor copii de
þigani nomazi, de cununarea
multor perechi de tineri, de
asigurarea unor consultaþii
juridice gratuite, a asistenþei
medicale gratuite etc.
Un aport substanþial privind
cunoaºterea problemelor þiganilor, în perioada interbelicã, în
vederea desãvârºirii procesului
de integrare ºi de asimilare a lor
în comunitatea româneascã,
l-au oferit cercetãrile multi- ºi
interdisciplinare ale echipelor
ºcolii sociologice de la
Bucureºti, condusã de Dimitrie
Gusti. Ele au fost reluate, în
anul 1992, la o altã scarã,
bineînþeles, de cãtre o echipã de
cercetãtori de la Universitatea
din Bucureºti ºi de la Institutul
de Cercetarea Calitãþii Vieþii.
Rezultatele anchetei au fost
publicate în volumul coordonat
de Elena ºi Cãtãlin Zamfir, citat
auterior, ºi din el reiese cã 22%
dintre þiganii noºtri nu au nicio
clasã, 3,9% au absolvit liceul ,
0,7% au studii postliceale. Dacã
la asemenea stare de lucruri
adãugãm faptul cã 79,4% din
aceastã minoritate nu au nicio
profesie ºi, cu toate acestea, un
«cãldãrar» cu nicio clasã are
venituri mai mari decât un
strungar, la fel un cãruþaº faþã
de un operator chimist, sau un
«biºniþar» faþã de un inginer,
atunci nu mai are rost sã ne
întrebãm cum, când ºi unde se
formeazã elita intelectualã a
acestei minoritãþi devenitã mai
curând o categorie socialã
marginalã decât o etnie.
Zilele acestea am descoperit în biblioteca mea un Mic
dicþionar rrom-român, apãrut la
Editura Kriterion, în anul 1992,
instrument de lucru pe care
autorul, profesorul Gheorghe
Sarãu  pe atunci referent în
Direcþia de Relaþii Internaþionale
din Ministerul Învãþãmântului
ºi ªtiinþei  mi-l dãruise ...cu
bucuria faþã de oamenii care se
preocupã de destinele tuturor
semenilor ºi cu respectul ce li
se cuvine...  cum stã scris în
dedicaþia datatã 15 iunie 1992.
Þin minte cã i-am urat
tânãrului autor, care, pânã
atunci, mai publicase un
studiu în Revue Roumaine

de linguistique, intitulat
Contributions et la folklore des
Tziganes de Roumanie, sã
încerce ca prin asemenea
produse culturale sã se implice
în procesul de formare a unei
elite intelectuale a þiganilor din
România. Nu l-am mai întâlnit
de atunci pe dl Gh. Sarãu, dar
invitaþia mea, cât ºi sintagma
respectivã mi-au rãmas în
memorie. Dupã cei 17 ani care
au trecut, de culturã ºi educaþie
fãrã frontiere, mã întreb: s-a
creat ºi s-a instaurat o asemenea
elitã intelectualã? ªi, în fond,
cine, ce factor politic, ce
facultate, ce fundaþie culturalã
s-ar interesa atât de mult de
ameliorarea condiþiei culturale
a acestei minoritãþi, încât
membrii ei sã ocupe poziþii mai
bune în noua ierarhie a
societãþii ºi îndeosebi a lumii
intelectuale?
Aceºti oameni nu au
fost agricultori, dar conduc
comerþul cu produse agricole în
pieþele noastre, dar ºi în
stadioane; nu au cunoºtinþe de
medicinã veterinarã, dar sunt
geambaºi de cai sau crescãtori
de cai; nu au studii muzicale,
dar dominã piaþa lãutãriei ºi a
muzicii; habar nu au avut de
chiromanþie ºi kinetoterapie,
dar au ghicit în palmã ºi au
îndreptat ºalele cu urºii lor
populaþiei rurale, vreme de
secole; decalajul între ei ºi
absolventul de management ori
de marketing se mãreºte
continuu; în urma comerþului
ambulant, cãmãtãriei, afacerilor
de pe piaþa neagrã, a colectãrii
materialelor refolosibile ºi a
fierului vechi au apãrut þigani
foarte bogaþi.
În aceste condiþii, ar exista
vreo specializare universitarã,
vreo ofertã excepþionalã, care
sã fie în consonanþã cu cerinþele
pieþii pentru aceastã categorie
socialã?
Situaþia actualã agraveazã
multe domenii, dacã nu se iau
mãsurile adecvate. Studiile
de filologie comparatã, de
þiganologie nu rezolvã problemele discutate pânã acum.
Iar ºansele sã aparã o elitã
intelectualã din rândul þiganilor
ºcoliþi în firava facultate de
þiganologie, hungarologie ºi
studii iudaice din cadrul
Universitãþii Bucureºti sunt
puþine.
Chiar dacã la acest demers
s-ar alãtura sau implica mai
mult, decât pânã acum, ºi
Universitatea Spiru Haret, cu
toate facultãþile sale ºi
Societatea Naþionalã Spiru
Haret pentru Educaþie, ªtiinþã
ºi Culturã, succesul oricãrui
program depinde numai de
caracteristicile proprii ale
acestei categorii a populaþiei.

Roºia Montanã
Un destin amarnic controversat între minerit, agriculturã ºi ecoturism
Calvarul localitãþii Roºia
Montanã, pendulând între
minerit, agriculturã ºi ecoturism,
care face atât de neliniºtitã viaþa
celor care au rãmas pe aceste
meleaguri strãbune, rezistând
presiunilor companiei canadiene
Gabriel Resources, care a
devenit, dupã fuzionarea cu
Minvest Deva S.A., Societatea
pe Acþiuni Roºia Montanã Gold
Corporation, pare a nu se mai
sfârºi.
Dacã în 2002 populaþia
ajungea la peste 3.700 de
oameni, în prezent, Roºia
Montanã numãrã puþin peste
2.000 de locuitori de diferite
etnii  români, maghiari,
germani, cehi, rromi. În anul
2006, au fost închise definitiv
toate exploatãrile miniere de la
Roºia, unde 90% dintre oameni
aveau locuri de muncã. În 2008,
rata ºomajului a ajuns la 80%.
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Împrejurimile de vis din
frumoasa zonã a Munþilor
Apuseni adãpostesc inestimabile
situri arheologice, aºezãri
romane, zeci de kilometri de
galerii de minã din perioada
romanã ºi preromanã, case
vechi de sute de ani încã
locuite, toate înscrise pe lista
monumentelor istorice de
interes naþional, tot aici
aflându-se ºi 41 de case de
patrimoniu cultural. Zona a fost
afectatã de poluarea generatã de
mineritul industrial al aurului
încã din perioada comunistã.
Proiectul minier presupune
însã dinamitarea a patru munþi
 Carnic, Cetate, Orlea ºi Jig 
din imediata apropiere a Roºiei
Montane, demolarea aºezãrii ºi
crearea unui iaz de deversare a
reziduurilor de cianuri de 600
de hectare, în Valea Cornei.
Proiectul are în vedere

distrugerea a 958 de gospodãrii,
a nouã biserici ºi deshumarea a
zece cimitire. Un adevãrat
dezastru. Întregul perimetru al
exploatãrii miniere ar depãºi
1.300 de hectare. Un baraj înalt
de 185 de metri ar separa oraºul
Abrud de cele 214 milioane de
tone de reziduuri, care ar
rezulta din ceea ce ar fi cea mai
mare exploatare minierã de
suprafaþã din Europa, cu un
diametru de 8 kilometri. Prima
voce care a atras atenþia publicului cu privire la pericolele
pe care le presupune proiectul
minier a fost Asociaþia Aurarilor
Alburnus Maior, creatã în 2000,
care este susþinutã, printre alþii,
ºi de Academia Românã ºi de
Greenpeace.
Dar cel mai mare proiect
minier din Europa împarte ºi
acum opþiunile localnicilor în
cel puþin douã tabere  în pro

ºi contra: unii vor sã retrãiascã
vremurile mineritului, iar alþii
nu vor sã fie strãmutaþi pentru
cã nu vor sã pãrãseascã nici în
ruptul capului casele moºtenite
din strãbuni. Or, sub presiunile
companiei canadiene, care ºi-a
propus sã transforme Roºia
Montanã într-o imensã zonã
minierã, mai bine de 700 de
familii ºi-au vândut locuinþele,
acceptând ca 121 de case sã fie
pur ºi simplu rase de pe
suprafaþa acestei superbe
aºezãri din Munþii Apuseni.
Piaþa de unde oamenii îºi
puteau cumpãra legume sau
carne pentru masa de duminicã
a dispãrut. Se spune cã nu mai
renta pentru micii producãtori,
întrucât nu mai erau cumpãrãtori.
Compania Roºia Montanã
Gold Corporation (RMGC),
iniþiatorul proiectului de
exploatare minierã, a primit de

la Banca Mondialã 30 de
milioane de euro pentru lucrãrile
de ecologizare a fostei zone
miniere, care nu au devenit
vizibile mai deloc. În schimb,
au reuºit sã fie vizibili localnicii,
care, prin cele aproape 960
de case destinate relocãrii
prevãzute în cadrul proiectului,
au consumat 80 de procente.
Pentru proiectul de relocare
ºi strãmutare s-au cheltuit pânã
acum 115 milioane de dolari,
potrivit
reprezentantului
companiei. Deci, se pare cã
mineritul este soluþia, Roºia
Montana fiind predestinatã în
acest sens. Nu existã alternative.
Desigur, în paralel, ar putea fi
dezvoltate ºi agricultura, ºi
ecoturismul.
Actualul director al Roºiei
Montane Gold Corporation,
cãruia statul român i-a acordat,
încã din 1999, licenþa de
exploatare a aurului, ºi-a
exprimat convingerea cã acolo
unde este aur meseria de bazã
trebuie sã continue sã fie
mineritul. Pentru aur au venit
aici ºi Imperiul Roman, ºi
Imperiul Austro-Ungar. Sunt
2000 de ani în care aceºtia au
putut gãsi ºi alte soluþii, dar nu
au vrut. Au continuat sã
exploateze ce le-a dat Dumnezeu
ºi asta a fost ºansa lor.
Evident, acesta pledeazã
pentru continuarea exploatãrii
zãcãmântului. Cu gândul la
aceastã perspectivã, rememorãm
imaginea tristã creatã în anul
2006, când toate minele din
Roºia Montanã au fost închise,
iar minerii, care aveau un
salariu de aproximativ 8,5
milioane de lei vechi, au fost
disponibilizaþi. Timp de doi ani
de zile au beneficiat de subvenþii
de la stat. Dupã ce s-au terminat
banii, din pãcate, soluþii nu s-au
mai gãsit pentru oameni, mulþi
dintre ei fiind aruncaþi în situaþii
precare, grave, de subzistenþã.
Deci, la Roºia Montatã ºi acum
se mai viseazã la minerit.

A.D.

În anul 1889, Congresul
Internaþionalei Socialiste a
decretat data de 1 mai Ziua
Internaþionalã a Muncii, în
memoria victimelor grevei
generale din Chicago, ziua fiind
comemoratã prin manifestaþii
muncitoreºti. Cu timpul, 1 Mai
a devenit sãrbãtoarea muncii în
majoritatea þãrilor lumii,
diversele manifestãri cãpãtând
amploare pe mãsurã ce autoritãþile au convenit cu sindicatele
ca aceastã zi sã fie liberã.
În România, aceastã zi a
fost sãrbãtoritã pentru prima
datã de cãtre miºcarea socialistã
în 1890. În perioada regimului
comunist, de 1 Mai autoritãþile
organizau manifestaþii uriaºe pe
marile bulevarde, coloanele de
muncitori în þinute festive fiind
nevoite sã scandeze lozinci ºi
sã poarte pancarte uriaºe. Dupã
1990, importanþa propagandisticã
a zilei a fost minimalizatã, dar
oamenii se bucurã de acest
eveniment sãrbãtorindu-l în
aer liber, la iarbã verde, la mare
ori la munte, delectându-se
cu mâncãrurile tradiþionale:
crenvurºti sau mici ºi bere.
Reducerea normei orare
zilnice de lucru stã la originea
semnificaþiei zilei de 1 Mai, de
sãrbãtoare internaþionalã a
lucrãtorilor. În anul 1872, circa
100 de mii de lucrãtori din New
York, majoritatea din industria
construcþiilor, au demonstrat,
cerând reducerea timpului de
lucru la 8 ore.
Data de 1 Mai apare, pentru
prima datã, în legãturã cu
întrunirea, din anul 1886,
a Federaþiei Sindicatelor
din Statele Unite ºi Canadei
(precursoarea
Federaþiei
Americane a Muncii). George
Edmonston, fondatorul Uniunii
Dulgherilor ºi Tâmplarilor a
iniþiat introducerea unei

rezoluþii care stipula ca: 8 ore
sã constituie ziua legalã de
muncã de la, ºi dupã 1 mai
1886, sugerându-se organizaþiilor muncitoreºti respectarea
acesteia.
La data de 1 Mai 1886, sute
de mii de manifestanþi au
protestat pe tot teritoriul
Statelor Unite. Însã, cea mai
mare demonstraþie a avut loc la
Chicago, unde au mãrºãluit
90 de mii de demonstranþi, din
care aproximativ 40 de mii se
aflau în grevã. Rezultatul: circa
35 de mii de muncitori au
câºtigat dreptul la ziua de
muncã de 8 ore, fãrã reducerea
salariului.
Dar, ziua de 1 Mai a devenit
cunoscutã pe întreg mapamondul
în urma unor incidente violente,
care au avut loc trei zile mai
târziu, în Piaþa Heymarket din
Chicago. Numãrul greviºtilor
se ridicase la peste 65 de mii.
În timpul unei demonstraþii, o
coloanã de muncitori a plecat
sã se alãture unui protest al
angajaþilor de la întreprinderea
de prelucrare a lemnului
McCormick. Poliþia a intervenit, patru protestatari au fost
împuºcaþi ºi mulþi alþii au fost
rãniþi.
În seara aceleaºi zile, a fost
organizatã o nouã demonstraþie
în Piaþa Heymarket. Din
mulþime, o bombã a fost
aruncatã spre sediul poliþiei. Au
fost rãniþi 66 de poliþiºti, dintre
care ºapte au decedat ulterior.
Poliþia a ripostat cu focuri de
armã, rãnind douã sute de
oameni, din care câþiva mortal.
În urma acestor evenimente, opt
lideri anarhiºti, care aparþineau
unei miºcãri muncitoreºti
promotoare a tacticilor militante,
violente, au fost judecaþi.
Muncitorii din Anglia, Olanda,
Rusia, Italia, Franþa ºi Spania

Piaþa Heymarket, 3 mai 1886
au adunat fonduri pentru plata
apãrãrii. În urma procesului,
cinci dintre aceºtia au fost
condamnaþi la spânzurãtoare ºi
trei cu închisoarea pe viaþã. ªapte
ani mai târziu, o nouã investigaþie
i-a gãsit nevinovaþi pe cei opt.
Mult mai târziu, au apãrut
dovezi, conform cãrora explozia
a fost o diversiune, pusã la cale
chiar de cãtre un poliþist.
În anul 1888, la întrunirea
Federaþiei Americane a Muncii,
s-a stabilit ca ziua de 1 Mai 1890
sã fie data pentru susþinerea, prin
manifestaþii ºi greve, a zilei de
muncã de opt ore. Dar, în anul
1889, social-democraþii afiliaþi
la aºa-numita Internaþionalã a ll-a
au stabilit, la Paris, ca ziua de
1 Mai sã fie o zi internaþionalã
a muncitorilor. La 1 Mai 1890,
au avut loc demonstraþii în SUA,
în majoritatea þãrilor europene,
în Chile, Peru ºi Cuba. Dupã
aceasta, 1 Mai a devenit un
eveniment anual. Pânã în 1904,
Internaþionala a ll-a a chemat toþi
sindicaliºtii ºi socialiºtii sã
demonstreze energic, pentru
stabilirea prin lege a zilei de
muncã de opt ore, cererile de
clasã ale proletariatului ºi pentru
pace universalã.

La scurt timp, Federaþia
Americanã a Muncii s-a dezis
cu totul de 1 Mai, celebrând în
schimb Ziua Muncii (Labor
Day), anual, în prima zi de luni
a lui septembrie. Pe 28 iunie
1894, Congresul SUA a adoptat
un act confirmând aceastã datã
ca sãrbãtoare legalã. Aceastã
decizie a fost luatã pentru a
repara ofensa adusã greviºtilor
de la Sindicatul American al
Cãilor Ferate ºi al cãror protest
fusese înãbuºit prin trimiterea
de trupe. Ziua Muncii în SUA
este asimilatã grãtarelor,
autostrãzilor aglomerate ºi ca
ultimul lung week-end al verii.
1 Mai a devenit, în aproape
toatã lumea, Ziua Internaþionalã
a Muncii. Existã ºi excepþii, de
exemplu, Australia, Elveþia ºi
Statele Unite, unde 1 Mai nu
este o sãrbãtoare oficialã. În
majoritatea þãrilor vest europene,
ziua de 1 Mai este zi liberã.
În þãrile comuniste, ziua de
1 Mai a fost transformatã
într-o sãrbãtoare de stat, însoþitã
de defilãri propagandistice.
Regimurile comuniste încercau
sã instrumenteze politic o veche
tradiþie a miºcãrii muncitoreºti
internaþionale.

ARMINDEN

Tradiþii
Înainte de Ziua Internaþionalã
a Oamenilor Muncii, la 1 Mai,
românii sãrbãtoreau ºi încã
sãrbãtoresc Armindenul,
simbol al vegetaþiei care proteja
recoltele ºi animalele. In
tradiþia popularã, acestei zile i
se mai spune ºi ziua pelinului
sau ziua beþivilor ºi semnifica
începutul verii. Armindenul
se serbeazã pentru rodul
pãmântului, ca sã nu batã
grindina, împotriva dãunãtorilor,
pentru sãnãtatea vitelor, vinul
bun, oamenii sãnãtoºi, prin
petreceri la iarbã verde, unde se
mãnâncã miel ºi caº ºi se bea
vin roºu cu pelin.
Dimineaþa, oamenii se
spalã cu rouã (de sãnãtate).
Tradiþia spune ca acum se pun
ramuri verzi la porþi, pentru
noroc ºi belºug; la casele cu fete
se pun puieþi de mesteceni
în faþa porþii. Armindenul
simbolizeazã vechiul zeu al
vegetaþiei, care proteja recoltele
ºi animalele. Cu o zi înainte, se
aduce din pãdure o ramurã
verde sau un pom curãþat, iar
de 1 Mai se pune în faþa casei,
unde se lasã pânã la seceriº,
când se pune în focul cu care
se coace pâinea din grâul cel
nou. În aceastã dimineaþã se
împodobesc cu ramuri verzi
stâlpii porþilor ºi caselor, dar ºi

intrãrile în adãposturile vitelor,
pentru ca oameni ºi animale,
deopotrivã, sã fie protejaþi
de forþele distrugãtoare ale
spiritelor malefice.
Se spune cã în ajunul
acestei zile, pentru ca viforul
ºi grindina sã nu se abatã
asupra satului, femeile nu
lucreazã nici în casã, nici pe
câmp. În satele din Banat,
Armindenul se pune la casele
oamenilor harnici ºi ale fetelor

de mãritat. Creanga verde o
aºeazã feciorii noaptea, fãrã sã
fie vãzuþi. Cei la casa cãrora
s-a pus Arminden trebuie sã îi
caute pe feciorii care l-au pus
ºi sã le dea de bãut.
Pentru cã în aceastã zi se
sãrbãtoreºte ºi ziua boilor,
aceºtia nu se folosesc la muncile
câmpului, nerespectarea acestei
reguli atrãgând dupã sine
moartea animalelor sau
îmbolnãvirea oamenilor.

Obiceiul aminteºte de
prigonirea lui Iisus. Rolul
Armindenului este apotropaic
(superstiþia apãrãrii împotriva
duhurilor rele ), dar ne aminteºte
ºi de prigonirea lui Iisus,
crezându-se cã, atunci când Irod
omora copiii, a pus câte o
ramurã verde la poarta de unde
ar fi început mãcelul în ziua
urmãtoare. Insã, a doua zi, au
apãrut ramuri verzi la toate
casele, iar Irod n-a mai ºtiut
unde sã-l caute pe Iisus.

Scandalul, hrana noastrã
cea de toate zilele?!
Preºedintele Bãsescu
spunea, într-unul dintre
discursurile sale þinute la o
conferinþã de presã, organizatã dupã întâlnirile de
negociere cu FMI, cã, dupã
criza financiarã, va urma
criza alimentarã!
Dar unii dintre noi
(îngrijorãtor de mulþi) au
gãsit o sursã alternativã de
hranã: scandalul. Nu are
importanþã niciun alt
beneficiu personal concret,
pragmatic, deci imediat
aplicabil. Nu se are în vedere
niciun beneficiu privind o
evoluþie spiritualã. Ne
hrãnim cu scandalul din
sânul propriului clan familial.
Poate termenul pe care
l-am citat pare cam dur.
Dar dacã în traducem
astfel: sã moarã ºi capra
vecinului cred cã mai mulþi
îl vor înþelege. Aceastã
sursã alternativã de hranã,
Scandalul, este oferitã
în mod legal de toate
mass-media. Nu este nevoie
de recomandare medicalã.
Nici mãcar nu existã
avertismentul, conform
cãruia: în caz de reacþii
adverse sã consultãm
medicul sau farmacistul (ori
nutriþionistul!), nu existã
avertismente nici referitor la
cazuri de abuz, în ceea ce
priveºte hrãnirea cu scandaluri. Scandalurile se pare
cã þin de foame. Soap-opera
Elodia este deja de

domeniul trecutului, s-a
perimat ºi capitolul Magda
Ciumac. În ceea ce priveºte
serialul Þigareta deja intrãm
în categoria Din basmele
românilor. Deºi, mai recente,
subiectele legate de Nãstaseºapte case, Mãtuºa Tamara sau
Afacerea termopanelor sunt
poveºti de adormit copiii.
Dar avem subiecte noi. Sã
curgã sânge tânãr!
Terenuri în Bãneasa,
Fonduri Europene pentru zone
defavorizate, vremurile lui
Bãsescu ca primar, Adrian
Videanu ca urmaº, Doi ºi-un
sfert, ministrul Bazac-Ferrari
ameninþat prin telefon-Italia,
Consulul Dinu&company,
Becali arestat.
ªi românul pune totul
cap-la-cap: Consulul DinuAlexandra Dinu-Adrian Mutuechipa Naþionalã-meciul de
fotbal cu Serbia-scorul ce
defavorizeazã echipa naþionalã
a României-echipa SteauaBecali-manipulare politicãPreºedintele distrage atenþia
populaþiei de la problemele
familiei-Boc, mânã-în-mânã cu
FMI-conspiraþie internaþionalãmasonerii!
Intrãm în teoria conspiraþiei?
Este mai degrabã o formã de
aprovizionare a celor care se
hrãnesc din conflicte, speculaþii
ºi crearea de scenarii.
Aceºti oameni au fost
dezvãþaþi de a se simþi români
cu valoare ºi au fost învãþaþi cã
trebuie sã se compare cu

valorile Occidentului. Occidentul,
ca ºi concept valorizator, pe
care îl primim fãrã a lua în
considerare individualitãþile
care îl susþin.
România este fãcutã de
români, trãieºte doar dacã
oamenii români trãiesc ºi sunt
conºtienþi de valoarea lor ca
popor, dacã sunt conºtienþi de
cultura lor, la fel de valoroasã
precum cultura oamenilor
germani, francezi, suedezi,
belgieni etc. Occidentul este
fãcut de oameni: francezi,
germani, spanioli, belgieni,
suedezi etc. ºi ei conºtienþi de
cultura proprie ºi de valoarea
de patrimoniu mondial a
culturii lor.
Se propune drept brand
turistic al României, Dracula.
Pentru a face faþã crizei, se
pare cã este util a se folosi în
scop de câºtig financiar (pentru
binele poporului!) un simbol
cunoscut la nivel internaþional.
Dar acest simbol este nãscut
dintr-o speculaþie miticã,
psihologicã, comercialã sau
care þine chiar de domeniul
psihiatriei, (puþini sunt cei care
cunosc date istorice sau
esoterice ori conotate ocult ale
acestui simbol).
Poetul a spus: Munþii noºtri
aur poartã. Acum, avem
Democraþie, se presupune cã
nu mai este nevoie sã cerºim
din poartã în poartã. ªi atunci
noi de ce ne mai târguim ºi nu
trecem la lucru, conºtienþi de
valoarea noastrã, de rolul ºi

locul nostru în evoluþia
umanitãþii? De ce nu muncim
sã promovãm ca simbol
al României un ªtefan
Odobleja, un Henri Coandã,
un Nicolae Paulescu, un
Petrache Poenaru, Mircea
Eliade, Mihai Eminescu... ªi
enumerarea poate continua
mult, foarte mult, din ce în
ce mai mult.
Plusez aici ºi afirm cã ei
sunt hranã pentru noi, cei
de azi, pentru sufletul ºi
spiritul nostru. Cred cã ei, ca
adevãraþi iniþiaþi, au fost
conºtienþi cã se oferã ca
hranã ºi pentru vampiri. De
bunã voie ºi nesiliþi de
nimeni, asemeni ciobanului
mioritic.
Noi, ca locuitori ºi
stãpâni ai spaþiului mioritic,
am primit mereu vindecarea
pe care o aduce remuºcarea,
procesul de conºtiinþã,
introspecþia. ªi noi am fãcut
asta înainte ca Freud sã
formuleze principiile ºi
tehnica psihanalizei.
Românii nu sunt vampiri!
Suntem zidari ai temeliei
Lumii, pentru cã suntem
hrãniþi din spiritul Geniilor
care dau nume cãrãmizilor
pe care se sprijinã valoarea
umanitãþii.

Ecaterina CIOARÃ
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Programele Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
TVRM Educaþional
LUNI  27 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. IX)
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Dorin
Sarafoleanu la dispoziþia dvs.
14:58 Promo
15:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
15:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
17:20 Promo
17:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
19:20 Promo
19:30 Haretiºtii. Emisiune de Mugur Popovici
20:00 Apel telefonic.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Jurnale în stil Caragiale.
Emisiune de Viorel Popescu
21:30 Dialog, ºtiinþã, religie.
Emisiune de Carmen Fulger
22:00 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  28 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

TVRM Cultural
LUNI  27 aprilie 2009
06:00 Promo
06:30 Deutsche Welle (r)
07:00 Muzicã popularã
07:30 Forum Spiru Haret (r)
08:00 Stele de mâine
08:25 Poeþi ºi poeme
08:30 Aplauze pentru haretiºti (r)
09:00 Clubul liceenilor (r)
10:00 ªtiinþã ºi spiritualitate (r)
11:00 Am venit cu dreg la voi (r)
13:00 Academica: cãrþi în instanþã (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 Muzica anilor
22:27 Poeþi ºi poeme
22:30 Film artistic românesc
23:50 Promo

MARÞI  28 aprilie 2009
06:00 Promo
06:30 Mapamond cultural
07:00 Muzicã popularã
07:30 Capcana timpului
08:00 Stele de mâine
08:20 Poeþi ºi poeme
08:30 Serial cultural de searã (r)
09:30 Gândeºti, deci exiºti (r)
10:00 Amfitrion Corina (r)
11:00 Cooltura unei generaþii (r)
12:00 Doctor de inimã albastrã (r)
13:00 Invitatul de la ora 13 - direct
14:00 Recital muzical
14:30 Lecturi din Caragiale
15:00 Arta documentarului
16:00 Parodi press (r)
16:30 Mapamond cultural

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

MIERCURI  29 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
09:30 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. X)
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 Confesiuni plastice.
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  30 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 La hanul morãriþei  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. XI)
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
17:00 Gândeºti, deci exiºti
17:30 Clubul diplomaþilor (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 29 aprilie 2009
06:00 Promo
06:30 Mapamond cultural
07:00 Muzicã popularã (r)
07:30 Muzicã clasicã (r)
08:00 Stele de mâine
08:20 Poeþi ºi poeme
08:30 Serial cultural de searã (r)
09:30 Mioriþa
10:00 Academica  Ateneul artelor (r)
11:00 Filmul ºi istoria (r)
11:30 Aplauze pentru 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 (r)
16:30 Mapamond cultural
17:00 Amfitrion Corina
18:00 Serial cultural de searã
19:00 Profil spiritual  Calendar
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  30 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)
10:00 Amfitrion Corina (r)

21:00 Cãrþi în instanþã.
Emisiune de Florin Rotaru
22:00 Jurnale în stil Caragiale.
Emisiune de Viorel Popescu
22:30 Film serial: Dragoste oarbã  Filipine (ep. 4)
23:15 Comentariul zilei.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret* (r)
04:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Alexandru
Oproiu la dispoziþia dvs (r)
05:00 Mioriþa (r)
05:30 Cronica scepticului (r)

VINERI  1 mai 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 Lumea pe dos.
Emisiune de Viorel Popescu
10:30 Film artistic: Strãinul (SUA, 1946)
11:58 Promo
12:00 Adevãratele stele.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
13:00 Film artistic: Clopotele din Coronado
(SUA)
13:58 Promo
14:00 Gazonul fierbinte.
Emisiune de Mugur Popovici
14:58 Promo
15:00 Din sãlile de concerte.
Emisiune de Mihai Darie
15:30 Preluare TVRM Cultural
16:30 Am venit cu drag la voi  spectacol
de la Sala Radio
19:20 Promo
19:30 Pulsul pieþei.
Emisiune de Ramona ªtefãnescu
20:00 Apel telefonic.
Emisiune de George Nicolau
21:00 Casã dulce româneascã.
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
22:00 Istorie ºi istorii.
Emisiune de Mircea Dogaru
23:30 Comentariul zilei.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret* (r)
04:00 Apel telefonic (r)
05:00 Profil spiritual (r)

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
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RADIO ROMÂNIA DE MÂINE  STUDENT FM
LUNI  VINERI
07.00-10.00
BUNÃ DIMINEAÞA USH!
Realizator: George Bonea
10.00-13.00
TACHE ªI FACE
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00
DUPÃ-AMIAZÃ CU GIANI
Realizator: Giani Marinache

SÂMBÃTÃ  DUMINICÃ
07.00-08.00
NIGHT FEVER
08.00-12.00
MATINAL DE WEEK-END
Realizator: Ionuþ Tardel
12.00-13.00
Sâmbãtã  CU CASA-ÎNCHISÃ
Realizator: Anca Dumitrescu
Duminicã  FAIRPLAY
Realizator: Mugur Popovici

06:00 Promo USH
13.00-17.00
06:10 Cinepanorama (r)
SIESTA DE WEEK-END
Marþi  INVITATUL DE LA ORA 13
06:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
Realizator: Ionuþ Tardel
Realizator: Sorin Lupaºcu
07:00 Deutsche Welle.
Miercuri  APEL TELEFONIC
Emisiune de Diana Popescu
17.00-18.00
Realizator: George Nicolau
07:30 Deschide cartea !
Sâmbãtã  BUCUREªTI AFTER HOUR
Emisiune de Alexandru Mironov
Realizator Sergiu Panaitescu ºi Alex Crãciun
16.00-19.00
Duminicã  ÎN CÃUTAREA MICULUI PARIS
08:00 Luminã în suflet.
FRESH NEWS
Realizator: Alina Toma
Emisiune de Sorin Bejan
Realizatori: Otilia Zamfir
09:00 Grãdiniþa fermecatã.
ºi Alina Toma
18.00-19.00
Emisiune de Carmen Fulger
Sâmbãtã  TOP RRM INTERNAÞIONAL
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
19.00-22.00
Realizator: Monica Alexandrescu
12:00 Cum vã place?
ULTIMA EDIÞIE
ºi Alina Jumuga
Emisiune de Violeta Screciu
Realizator: Maria Ilie
Duminicã  TOP RRM ROMÂNESC
13:00 Cronica scepticului.
Realizator: Simona Duþescu
Emisiune de Cristian Român
13:30 Mioriþa  antologie de folclor tradiþional. 22.00-23.00
19.00-20.00
ORA H  ORA HARETIªTILOR
Emisiune de Ioan Filip
Sâmbãtã  BUSSINES HOUR
14:00 Academica  Ateneul artelor.
Realizator: Cristiana Tudor
23.00-24.00
Emisiune de Mircea Micu
Duminicã  COCKTAIL TURISTIC
CAFE NOCTURN
15:00 Teatrul în fotoliul de acasã.
Emisiune de Viorel Popescu
Realizator: Luminiþa Bondrea
20.00-21.00
16:00 În cãutarea folk-ului pierdut.
Sâmbãtã  PRINTRE RÂNDURI
Emisiune de Maria Gheorghiu
00.00-01.00
Realizator: Otilia Zamfir
17:00 Muzica anilor 80.
Luni  BUSSINES HOUR
Duminicã  OMUL DIN SPATELE
Emisiune de Daniel Paraschiv
Marþi  BUCUREªTI AFTER HOUR
PERSONALITÃÞII
17:30 Dor de-acasã. Emisiune de divertisment.
Miercuri  OMUL DIN SPATELE
Realizator: Maria Ilie
Realizator Puiu Stoicescu
PERSONALITÃÞII
19:30 Doctor de inimã albastrã.
21.00-22.00
Joi  ÎN CÃUTAREA MICULUI PARIS
Emisiune de Dinu Maxer
Sâmbãtã  ORA PE BUNE
Vineri  COCKTAIL TURISTIC
20:30 Societatea Naþionalã Spiru Haret.
Realizator: Ionuþ Tardel
Emisiune de Ciprian Vasilescu
Duminicã  80 REMEMBER
01.00-02.00
21:00 Galele TVRM organizate de Societatea
Realizator: Robert Tache
Luni  TOP RRM INTERNAÞIONAL
Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie,
Marþi  CÂNTEC DULCE ROMÂNESC
ªtiinþã ºi Culturã ºi Consiliul Judeþean
Miercuri  TOP RRM ROMÂNESC
Vâlcea. Emisiune de Georgel Nucã
22.00-23.00
Joi  Vineri  NIGHT FEVER
23:00 Film artistic: Legendele Dinastiei Han 
CAFE NOCTURN
Când Zhang Liang l-a întâlnit pe Liu Bang
SÂMBÃTÃ  2 mai 2009
02.00-07.00
23.00-24.00
(China, 2005). Regia: Wai Han Tao, Huang
NIGHT FEVER
Wai Ming, Li Ji Qioang. Actori: Jacklyn Wu Luni  Vineri  NIGHT FEVER
06:00 Promo USH
Chien Lien, Kristi Yeung Yu, Hu Jun, Xiao Rong
06:10 Jurnale în stil Caragiale (r)
Sheng. În anul 221 i.Hr., împãratul Qin Zheng
06:30 Casã dulce româneascã (r)
BRÂNCUªIANA  2009
a cucerit ºi unificat cele ªase State aflate ºi
07:30 Cronica ST (r)
a inaugurat dinastia Qin, autointitulându-se
08:00 Stele de mâine.
COLOCVIUL NAÞIONAL BRÂNCUªI ªI ARTA
Primul Împãrat. Rãzboinicii celor ªase State
Emisiune de Dumitru Cucu
POPULARÃ ROMÂNEASCÃ
dezmembrate ºi-au unit forþele ºi s-au rãsculat
09:00 Exclusiv pentru premianþi.
împotriva Dinastiei Qin, numai cã a fost
Centrul de Culturã ºi Artã Constantin Brâncuºi, Consiliul
Emisiune de Carmen Fulger
nevoie de multe lupte ºi acte de curaj ca sã
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
Local ºi Primãria Municipiului Târgu-Jiu, beneficiind de
poatã distruge puternica Dinastie Qin ºi sã
11:50 Promo
colaborarea Muzeului Judeþean de Istorie Alexandru ªtefulescu,
instaureze o nouã dinastie
12:00 Agricultura ºi alimentaþia.
Bibliotecii Judeþene Christian Tell, Palatului Copiilor din
00:30 Dor de-acasã (r)
Emisiune de Gheorghe Predilã
Târgu-Jiu, Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
02:00 Cum vã place? (r)
12:57 Promo
Culturii Tradiþionale Gorj, Uniunii Artiºtilor Plastici din România
13:00 Academica  ªtiinþã.
03:00 Doctor de inimã albastrã (r)
ºi a ªcolii Populare de Artã, organizeazã la Târgu-Jiu, miercuri
Emisiune de Alexandru Mironov
04:00 Contrapunct (r)
29 ºi joi 30 aprilie 2009, BRÂNCUªIANA  2009 COLOCVIUL
14:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
05:00 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
NAÞIONAL BRÂNCUªI ªI ARTA POPULARÃ ROMÂNEASCÃ
Emisiune de Valeriu Marinescu
14:30 Adevãratele stele.
Programul
manifestãrii
cuprinde:
*În emisiunea Teleamfiteatrul Universitãþii
Emisiune de Sorin Lupaºcu
Spiru Haret, sunt prezentate Consultaþii pentru
MIERCURI, 29 aprilie
15:58 Promo
sesiunea de examene. Emisiunea este realizatã
 9.0012.30 Colocviul naþional BRÂNCUªI ªI ARTA POPULARÃ ROMÂNEASCÃ
16:00 Clubul diplomaþilor.
în cadrul Departamentului Învãþãmânt.
Emisiune de Mihaela Mihailide
(Loc: Sala Maurã a Palatului Prefecturii Gorj).

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  1 mai 2009
06:00 Parodi press
06:30 Mapamond cultural
07:00 Muzicã popularã
07:30 Cafeneaua literarã (r)
08:00 Stele de mâine
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 Muzicã popularã
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  2 mai 2009
06:00 Promo
06:30 Cafe Concert (r)
07:00 Deutsche Welle
07:30 Muzicã clasicã (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.

16:30 Cinepanorama.
Emisiune de Eugen Atanasiu
17:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi.
18:30 Arta de a trãi.
Emisiune de Mihaela Coveºanu
19:30 Am venit cu drag la voi.
Emisiune de Georgel Nucã
21:30 Lumea pe dos. Emisiune de divertisment
cultural politic. Realizator Viorel Popescu
22:30 Film artistic românesc: Nãpasta (1987)
00:00 Adevãratele stele (r)
01:30 Lumea pe dos (r)
02:30 Academica  ªtiinþã (r)
03:30 Am venit cu drag la voi (r)
05:30 Clubul diplomaþilor (r)

Opinia
naþionalã

08:00 Stele de mâine
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 La Hanul Morãriþei
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 aproape
19:00 Din lumea cu doruri multe
20:00 Clubul liceenilor
21:00 Film artistic românesc
22:20 Poeþi ºi poeme
22:30 Academica  Cãrþi în instanþã
23:30 Promo

 12.3013.30 Prezentare de cãrþi ºi reviste: Simbolisticã sacrã în opera lui Constantin
Brâncuºi (de Sorin Lory Buliga), Dincolo de Brâncuºi (de Horia Muntenuº), Triptic
Spiritual Eminescu, Blaga, Brâncuºi (de Lucian Gruia), Revista Brâncuºi  serie nouã
(editatã de Centrul de Culturã ºi Artã Constantin Brâncuºi), Revista Caietele Columna
(editatã de Centrul de Culturã ºi Artã Constantin Brâncuºi), Revista Portal-mãiastra
(editatã de Centrul pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Gorj), Revista
Coloana Infinitului (editatã de Asociaþia Culturalã Constantin Brâncuºi din
Timiºoara) (Loc: Sala Maurã a Palatului Prefecturii Gorj).
 15.0016.30 Prezentarea filmului BRÂNCUªI  UN ECOU ÎN ETERNITATE
(de dr. Romulus Popescu, la Sala Maurã a Palatului Prefecturii Gorj).
 17.0018.00 Vernisajul expoziþiei de sculpturã în lemn SEMNE de Gheorghe
Plãveþi (Loc: Muzeul de Istorie Alexandru ªtefulescu).
 18.0019.00 Vizitarea ansamblului monumental CALEA EROILOR ºi a expoziþiei
de carte BRÂNCUªI ªI FOLCLORUL de la biblioteca judeþeanã CHRISTIAN TELL.
JOI, 30 aprilie
 9.00 Excursie de documentare etnologicã în sate din Judeþul Gorj ºi la Casa memorialã
CONSTANTIN BRÂNCUªI din Hobiþa. Vizitarea Cheilor Sohodol ºi a Mãnãstirii Tismana.

DUMINICÃ  3 mai 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 aproape (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 strãin
22:20 Poeþi ºi poeme
22:30 Capcana timpului
23:00 Cafe concert
23:30 Promo

Mãnãstirea Tismana
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Bucureºti 550  REFLECÞII LA DEZVOLTAREA URBANISTICÃ A BUCUREªTILOR (X)

O capitalã nu este un oraº ca oricare altul...
sculptorul a fost imortalizat
într-o statuie realizatã chiar de
Înþelegem din cele reproduse Auguste Rodin ºi care, astãzi,
mai înainte cã în viziunea este foarte cunoscutã. Sculptorul
divinului critic statuile ºi francez Carrier Belleuse mai
(Urmare din pag. 1)

Statuia lui
Mihai Cantacuzino
fântânile au un rol estetic major
în aspectul oraºului. Ele aduc
arta la nivelul pieþei publice ºi
al strãzii, fac ca esteticul sã se
afle permanent în preajma
omului de pe stradã ºi reduc
scara oraºului la scara omului.
Bineînþeles cã au ºi un
important rol educativ, întãrind
sentimentul apartenenþei la o
anumitã colectivitate umanã ºi
la valorile acesteia, omagiind
personalitãþile ºi evenimentele
care au marcat istoria. Întrebarea
fireascã care se impune este
dacã Bucureºtiul de azi are
statui ºi fântâni suficiente ºi
dacã cele existente au intrat în
conºtiinþa opiniei publice ca
repere ale oraºului, aºa cum
este cazul unor exemple celebre
din metropolele lumii.
Din câte se cunoaºte, cea
mai veche statuie existentã în
Bucureºti este statuia lui
Mihai Cantacuzino din curtea
spitalului Colþea, realizatã de
sculptorul Karl Storck între anii
1865-1869, din marmurã de
Carrara, ºi dezvelitã în anul
1869. Cele de dinainte, dacã au
fost, au dispãrut...

Statuia
Domniþei Bãlaºa

O altã statuie vestitã a
Bucureºtiului, realizatã de Karl
Storck în 1881, este statuia
Domniþei Bãlaºa, din marmurã
de Carrara, care prezintã pe fiica
domnitorului martir, Constantin
Brâncoveanu, în mãrime
naturalã. Statuia se aflã în curtea
bisericii Domniþa Bãlaºa.
Încã de la 1848, revoluþionarii
au dorit sã ridice în Bucureºti
trei statui: lui Mihai Viteazul,
lui Gheorghe Lazãr ºi lui Tudor
Vladimirescu. În anul 1865, la
primãria capitalei se discutã
realizarea unei statui ecvestre a
bravului voievod. Comanda îi

realizase douã statui ecvestre
pentru Argentina ºi Chile:
statuia generalului Manuel
Belgrano, din Buenos Aires, ºi

Mihail Kogãlniceanu

statuia lui Bernardo OHiggins,
din Santiago de Chile. El
finalizeazã statuia lui Mihai
Viteazul în 1873, dupã
documentaþia trimisã de
Alexandru Odobescu ºi
Theodor Aman. Ca la orice
operã de artã importantã, existã
ºi aici o poveste, de altfel
aproape imposibil de verficat:
Carrier Belleuse ar fi primit o
comandã din partea statului
francez pentru realizarea unei
statui ecvestre înfãþisând-o pe

Gheorghe Lazãr
Ioana DArc. Sculptorul s-ar fi
apucat sã o lucreze, dar când era
aproape sã o finalizeze,
comanda i-ar fi fost retrasã. Ca

Biserica Mãnãstirii Mihai Vodã
(din ciclul biserici din Bucureºti translate)
este încredinþatã, în anul 1870,
sculptorului francez AlbertErnst Carrier Belleuse, celebru
în vremea sa. De altfel,

sã profite de munca lui, totuºi,
el ar fi modificat-o puþin ºi ar
fi folosit-o pentru comanda
primitã din România. Ajunsã la

Bucureºti împreunã cu
impunãtorul soclu, dezvelirea
ei a fost amânatã ºapte luni, din
cauza presiunilor diplomatice
din partea guvernelor de la
Viena ºi Istanbul, care vedeau
în amplasarea ei un act de
independenþã naþionalã. A mai
fost o problemã, cu alegerea
amplasamentului
statuii:
Societatea Amicii Belleartelor
ºi mulþi bucureºteni o vedeau
la Mãnãstirea Mihai Vodã;
Carol I ºi o parte din membrii
guvernului o vedeau în faþa
Palatului Universitãþii proiectat
de arhitectul Alexandru Orãscu.
Pânã la urmã, Carol I ºi-a impus
punctul de vedere ºi statuia a
putut fi dezvelitã la 8 noiembrie
1874; era a doua statuie publicã
ºi prima statuie ecvestrã din
Bucureºti. Evenimentul s-a
produs în prezenþa familiei
domnitoare, a membrilor
guvernului, a corpului diplomatic, a Mitropolitului
Nifon, a primarului ºi a unui
public numeros. Poetul Vasile
Alecsandri i-a dedicat o odã,
militarii au defilat ºi au dat
onorul, s-au tras salve de tun,
la palat s-a dat o recepþie. Statuia
lui Mihai Viteazul ºi celelalte
trei statui de la Universitate
alcãtuiesc ansamblul cel mai
reprezentativ pentru capitalã ºi
conferã locului o specificitate
solemnã.
În stânga statuii lui Mihai
Viteazul a fost amplasatã statuia
lui Ion Heliade Rãdulescu,
realizatã de sculptorul italian
Ettore Ferrari,
din marmurã
de Carrara, între
1879-1881.
Puþini cunosc
cã sculptorul
italian este
celebru pentru
statuia
lui
Abraham
Lincoln de la
Washington ºi
tot el a realizat
statuile poetului Ovidiu
din Roma ºi
din Constanþa.
În dreapta
statuii lui Mihai
Viteazul a fost
amplasatã
statuia
lui
Gheorghe
Lazãr, operã Ion Heliade
realizatã în
marmurã, de sculptorul Ion
Georgescu, în anii 1885-1886.
Ion Georgescu a realizat statuia
pe când era un tânãr sculptor de
doar 30 de ani; el mai este
cunoscut ºi pentru faptul cã a
fost profesorul lui Constantin
Brâncuºi în România.
Ultima din
cele patru statui,
aceea înfãþiºându-l
pe Spiru Haret, a
fost executatã de
sculptorul Ion
Jalea, din marmurã
de Carrara, în anii
30, ºi aºezatã în
extremitatea
dreaptã, colþ cu
strada Academiei.
Dezvelirea ei s-a
fãcut în anul 1935.
O altã statuie
foarte cunoscutã este Statuia
Lupoaica, Lupa
Capitolina,
donatã Bucureºtiului de cãtre
primarul Romei,
contele de San
Martino, în anul
1906, când se
împlineau 1.800
de ani de la
cucerirea romanã a Daciei ºi 40
de ani de domnie a Regelui
Carol I. Statuia este o copie din
bronz realizatã de un sculptor
grec anonim dupã celebra
statuie înfãþiºând lupoaica;
potrivit legendei, aceasta i-a
alãptat pe Romulus ºi Remus.
Este, cu siguranþã, statuia cea
mai plimbatã din Bucureºti:
mai întâi, a fost amplasatã în
incinta Arenelor Romane din
Parcul Carol I ºi dezvelitã la 7
septembrie 1906; în anul 1908,
a fost amplasatã în Piaþa
Sfântului Gheoghe, care atunci
se numea Piaþa Romei; în 1931,
a fost mutatã în Dealul
Mitropoliei, de aici a fost
mutatã în Piaþa Romanã, din
Piaþa Romanã, în 1965, a fost
mutatã în Piaþa Dorobanþi, ºi,
din Piaþa Dorobanþi, iarãºi în
Piaþa Romanã, în anul 1997! A
fost de nenumãrate ori
vandalizatã: în anii 60, beþivi
glumeþi furau când pe Romulus
când pe Remus, care dupã un
timp reapãreau; uneori
dispãreau amândoi, spre
enervarea celor care ajunseserã
sã contabilizeze apariþiile ºi
dispariþiile lor.
Tot în Parcul Carol I, atunci
când s-a inaugurat împreunã cu

marea expoziþie, un punct de Iuliu Maniu cu Geniºtilor. Despre Lydia Kotzebue se
atracþie l-au constituit statuile Monumentul, realizat în 1926, spune cã era o femeie foarte
Giganþii, înalte de 3,5 metri, este opera sculptorului Spiridon urâtã ºi cu o tinereþe
zbuciumatã; venea din Rusia,
unde o vreme a fost un foarte
Statuia Aviatorilor
temut comisar bolºevic la
Odesa. Despre Jozsef Fekete,
astãzi un sculptor uitat, puþini
ºtiu cã era un sculptor extrem
de talentat, care a cultivat un stil
inconfundabil, mai ales în
lucrãrile de mici dimensiuni,
multe din lucrãrile lui funerare,
ce te trimit cu gândul la Egiptul
antic, aflându-se în cimitirul din
Oradea... Monumentul Eroilor
Aerului a fost inaugurat în anul
1935, în prezenþa regelui Carol
al II-lea.
Nu trebuie omisã din
aceastã succintã prezentare a
statuilor reprezentative din
Bucureºti, nici statuia lui Ionel
I.C. Brãtianu, executatã de
marele sculptor iugoslav
Ivan Mestrovici (1883-1962),
într-un monolit de granit gri
închis de Jablanica, statuie
inauguratã la 24 noiembrie
1938. Dupã anul 1947, statuia
a fost abandonatã o vreme la
Mogoºoaia; apoi a fost
adãpostitã mai mulþi ani în
curtea conacului Goleºtilor, la
10 km de Piteºti. Statuia vãzutã
amplasate la intrarea peºterii Georgescu ºi prezintã Leul de mine în anii 80 la Goleºti
artificiale, denumitã Grota cu impozant împreunã cu 4 soldaþi prezenta urmele gloanþelor
Giganþi sau Grota fermecatã. geniºti, în mãrime naturalã, trase în statuie în anii 1944Intrarea în grotã era strãjuitã de
grupul statuar format din cei doi
Statuia lui Mihai Viteazul
Giganþi ºi Frumoasa adormitã.
Sculptorul statuii Frumoasa
adormitã este Filip Marin, iar
Dimitrie
Paciurea ºi
Frederic
Storck sunt
sculptorii
G i g a n þ i l o r.
Ulterior, dupã
dãrâmarea
grotei artificiale, cei doi
Giganþi au
fost amplasaþi
la o distanþã
de cca. 50 de
metri unul de
celãlalt.
Mai mulþi
ani în faþa
Ateneului
Român a fost
s t a t u i a
Alergãtorii,
operã
a
Rãdulescu
sculptorului
Alfred
de
Boucher, realizatã în anul 1913.
Executatã în bronz, statuia, de plasaþi la cele patru colþuri ale 1945 ºi avea câteva degete de
fapt un ansamblu sculptural, soclului.
la mâna stângã ºi o parte din
înfãþiºeazã trei tineri alergând
O altã statuie remarcabilã, reverul hainei sparte. In anul
cu braþele înainte; la insistenþele care se constituie într-un reper 1991, statuia a fost luatã de la
arhitectului Pompiliu Macovei, al capitalei, este Statuia Conacul Goleºti ºi instalatã, în
într-o anumitã perioadã Aviatorilor, denumitã, de fapt, Bucureºti, pe locul ei iniþial.
Ministrul Culturii, în locul Monumentul Eroilor Aerului.
Acelaºi celebru sculptor
acestei statui Proiectul statuii a fost fãcut de Ivan Mestrovici, unul din cei
s-a instalat
statuia în
Statuia Lupoaica
bronz a poetului Mihai
Eminescu,
opera marelui sculptor
Gheorghe
Anghel din
anii
60,
posibil cea
mai reuºitã
s t a t u i e
închinatã
poetului
n o s t r u
naþional.
Statuia
Alergãtorii,
care
are
înãlþimea de
1,70 metri a
fost plasatã
în micul scuar
de la interSpiru Haret
secþia strãzii
Biserica Amzei cu Victoriei.
Un reper al capitalei îl sculptoriþa Lydia Kotzebue, în mai mari sculptori ai lumii, a
constituie, desigur, statuia Leul, anul 1927, iar macheta a fost realizat ºi Statuia lui Carol I, în
închinatã Armei geniºtilor, de finalizatã de sculptorul Jozsef anul 1939, care a fost aºezatã
la intersecþia Bulevardelor Fekete, între anii 1930-1935. în faþa Bibliotecii Universitare,
fostã Fundaþia Carol I. Statuia
lui Carol I a fost dãrâmatã în
anul 1948.
Statuia Leul
Ar mai trebui amintite ºi
alte statui remarcabile: statuia
lui Alexandru Lahovari,
amplasatã în Piaþa omonimã,
turnatã în bronz de sculptorul
francez E. Mercier; statuia
lui Mihail Kogãlniceanu,
executatã în bronz de cãtre
sculptorul Oscar Han, în anul
1936, din Piaþa omonimã;
statuia
lui
Constantin
Brâncoveanu de lângã Biserica
Sfântului Gheorghe Nou,
realizatã în bronz tot de Oscar
Han, în 1939; statuia lui George
Enescu din faþa Teatrului de
Operã, realizatã în bronz de
sculptorul Ion Jalea.
In anul 1937, primãria
municipiului Bucureºti a cerut
realizarea unui ansamblu care
sã simbolizeze numãrãtoarea
kilometricã a ºoselelor naþionale
care legau capitala cu toate
provinciile româneºti. Iniþiatorul
proiectului pentru Monumentul de la kilometrul 0 a

Fântâna Zodiacului

fost arhitectul Horia Theodoru,
care a conceput un ansamblu
simbolic din douã componente:
un bazin circular cu diametrul
de 16,50 metri, în care este
inseratã o rozã a vânturilor din
granit negru, ce delimiteazã
opt sectoare corespunzând
celor opt provincii istorice: Muntenia, Dobrogea,
Basarabia, Moldova, Bucovina,
Ardealul, Banatul ºi Oltenia.
Sectoarele au fost realizate din
marmurã policromã ºi decorate
cu stemele, numele provinciilor
ºi ale capitalelor acestora.
Bazinul are un parapet din
piatrã de Baºchioi, iar în planul
vertical al parapetului sunt
scrise numele oraºelor reºedinþã de judeþ ºi distanþa în
kilometri pânã la ele. A doua
componentã a ansamblului este
o sferã metalicã aflatã în
centrul bazinului, sferã având
diametrul de trei metri; sfera
sugereazã globul pãmântesc, cu
meridiane ºi linia Ecuatorului.
Pe linia Ecuatorului sunt
12 basoreliefuri cu cele
12 semne zodiacale. O sãgeatã
care strãpunge sfera indicã
orientarea Nord ºi axa Terrei.
În anul 1952, ansamblul a fost
acoperit, din ordinul regimului
comunist, cu pãmânt; s-au spart
plãcile de marmurã ºi s-a
sustras sfera metalicã. În
anii 1992-1993, arhitectul
Radu Dobre Sima, stabilit în
Germania, a venit cu iniþiativa
ºi cu banii pentru reconstituirea
monumentului. O echipã
condusã de arhitecta Alexandra
Chiliman Juvara a refãcut
ansamblul; sfera din bronz a
fost turnatã de sculptorul Ion
Bolborea ºi, în anul 1998,
Monumentul de la kilometrul 0
a fost inaugurat; la scurt timp,
a fost iarãºi vandalizat ºi a
trebuit refãcut!
În ceea ce priveºte fântânile
decorative, Bucureºtiul este
sãrac...

una din feþe sunt prezentaþi cei
trei ciobani ºi cele trei turme de
oi, iar pe cealaltã este
prezentatã nunta ciobanului
Mioriþei ºi moartea lui.
Mozaicurile au fost realizate de
Miliþa Petraºcu.
Am insistat asupra unor
detalii, deoarece am constatat
cã astãzi statuile ºi fântânile
Bucureºtiului, atâtea câte sunt,

Fundaþiilor regale, G.M.
Cantacuzino nota: O capitalã
nu este un oraº ca oricare altul,
o aglomeraþie urbanã, astfel
cum stã scris în manualele de
geografie. O capitalã este un
mare punct de acord între cetãþi,
un pretext de unitate sufleteascã
ºi, înainte de toate, simbolul de
autoritate al statului. Prin
marile sale instituþiuni,

Monumentul de la kilometrul 0
nu mai reprezintã interes pentru
majoritatea bucureºtenilor. O
cauzã ar fi cã nu sunt puse deloc
în valoare cele existente, iar
cele care s-au realizat mai
recent nu au fost acceptate de
organismul viu care este oraºul.
Poziþionarea statuilor ºi a
monumentului Revoluþiei din
preajma bisericii Creþulescu nu
s-a fãcut dupã trasee armonice
ºi nu s-a urmãrit ca sã
stabileascã raporturi speciale cu
întregul context urbanistic.
Despre fântâni decorative mai
noi putem afirma cã sunt foarte
puþine ºi mediocre, din punct de
vedere al calitãþilor artistice ºi
al materialelor din care sunt
executate. Suita de fântâni de
pe mijlocul bulevardului din
faþa Casei Poporului aduce
kitschul la nivelul unui
bulevard mai lat decât Champs
Elysee, mãrginit de faþadele

metropola
întruchipeazã
permanenþa statului. Aceste
lucruri par prea banale pentru
a fi spuse. Dar la Bucureºti ele
sunt o noutate, sau aºa par cel
puþin, atâta vreme cât capitala
României a pãstrat încã acea
iubire a efemerului ºi a
improvizatului caracteristic
satului, iar marile instituþii au
fie aspecte confidenþiale, fie
oribile ºi ruºinoase. În loc de a
fi un subiect de mândrie
colectivã, Bucureºtii au fost,
pânã în prezent, subiect de
criticã generalã, mai totdeauna
îndreptãþitã. Articolul se
încheia cu sentinþa:
Ori vrem o capitalã care sã
fie imaginea a tot ce este
permanent ºi esenþial în
România, ori nu vrem nimic.
Trebuie sã ne hotãrâm, nu
mâine..., ci azi!
Nu pot decât sã regret
faptul cã, în Bucureºti, geniul
lui Brâncuºi nu ºi-a pus
amprenta, aºa cum a fãcut-o la
Târgu Jiu. Octav Doicescu
spunea: cel mai mare arhitect
al timpurilor noastre, românul
Brâncuºi ºi aprecia cã:
Aceastã idee de unitate totalã,
pe care o descoperim ºi
în nivelele sub-esteticului
construcþiilor brâncuºiene, pe
toatã aria de subtilã concentrare
a tuturor calitãþilor ce le
prezintã materia în spaþiu,
capãtã la Brâncuºi o formã
totalã ºi ilimitatã. Cu
siguranþã, el ar fi fost în
Fântâna Mioriþa
mãsurã sã aducã Bucureºtiului
La intrarea în Parcul Carol I unor blocuri ce s-au dorit un imaginea a tot ce este
permanent ºi esenþial în
(care în timpul regimului Postmodern dâmboviþean...
comunist s-a numit Parcul
Într-un articol publicat în România, dupã care tânjim
Libertãþii), arhitectul Octav decembrie 1934 în Revista atâta...
Doicescu ºi sculptorul Mac
Constantinescu au realizat,
în anul 1935, Fântâna
Zodiacului. În continuare,
arhitectul Octav Doicescu,
asemenea celebrului personaj
din romanul Bietul Ioanide,
care visa un Bucureºti al
statuilor ºi fântânilor, a lucrat
o suitã de asemenea piese 
fântâni decorative ce urmau sã
fie situate lângã Grãdina
Botanicã, la Bãneasa, în faþa
Gãrii de Nord, pe ºoseaua
Cotroceni, la Piaþa Aviatorilor.
Dupã planurile lui s-a realizat
vestita Fântâna Mioriþa lângã
Muzeul de Artã popularã
Profesor dr. Nicolae Minovici.
Fântâna, executatã din granit de
Dobrogea, este formatã dintr-un
bazin în formã de elipsã, cu
diametrul mare de 50 metri ºi
diametrul mic de 20 metri. În
mijlocul bazinului sunt plasate
douã ziduri paralele, cu
lungimea de 16 metri, înãlþimea
de 3,20 metri ºi o lãþime de 0,60
metri. Între cele douã ziduri
este o pantã din piatrã, cu
lãþimea de un metru, capetele
pantei depãºind cele douã
ziduri cu cinci metri. Fântâna
prezintã frize de mozaic alb ºi
Biserica Sfântul ªtefan Cuibul cu barza
negru fixate în piatrã ºi care
(din ciclul biserici din Bucureºti translate)
ilustreazã Balada Mioriþa. Pe

