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Universitatea Spiru Haret, membrã a Asociaþiei Internaþionale a Universitãþilor (I.A.U.),
reprezentatã la a treia întrunire a Asociaþiilor Universitãþilor, Guadalajara, Mexic

UNIVERSITÃÞILE POT JUCA UN ROL CRUCIAL
ÎN REMEDIEREA ECHILIBRULUI ECONOMIC

Aceastã relaþie de reciprocitate
între societate ºi universitate trebuie
sã fie bazatã pe o înþelegerea clarã
a faptului cã sistemul educaþiei
Între 20-22 aprilie 2009, a avut acest sens, este necesar ca societatea superioare transcende compeloc în Guadalajara, Mexic, a treia sã dea atenþie sporitã sistemului tiþiile prezidenþiale pentru guvern,
întrunire globalã a Asociaþiilor universitar, generator de cunoºtinþe precum ºi culorile partidelor
Universitãþilor. La acest eveniment, profesorul universitar
Lucrãrile Conferinþei au întrunit reprezentanþi din peste 150
doctor Aurelian Gh. Bondrea,
de
þãri,
reuniþi în 60 de asociaþii ºi instituþii de educaþie superioarã.
rectorul ºi preºedintele UniversiTema generalã a întâlnirii a fost: Asociaþii, Reþele,
tãþii Spiru Haret, ºi Universitatea
Spiru Haret, membrã a Asociaþiei
Alianþe. Realizând emergenþa peisajului educaþiei supeInternaþionale a Universitãþilor,
rioare globale.
au avut ca reprezentant pe prof.
Conferinþa s-a desfãºurat în secþiuni plenare: Conºtientizând
univ. dr. Theodor Damian, direcspaþiul
educaþiei globale superioare. (Conducãtorul sesiunii a fost
torul Centrului ID New York.
Manuel J.Fernos, preºedintele Universitãþii Inter-Americane din
Ideile de forþã ale Conferinþei,
Porto Rico (USA), iar vorbitorul a fost Kris Olds, de la
aºa cum au fost ele rezumate de
cãtre preºedintele Asociaþiei
Universitatea din Wisconsin-Madison -USA). Acþiune colectivã
Internaþionale a Universitãþilor, dr.
globalã în educaþia superioarã: Ce, De ce ºi Cum? (Conducãtorul
Juan Ramon de la Fuente, sunt:
sesiunii a fost prof. Olive Mugenda, Vice-Cancelar al Universitãþii
În noul peisaj global, univerKenyatta din Kenya, iar vorbitori prof. Bonaventure Mve-Ondo,
sitãþile trebuie sã gãseascã strategii
Vice-Rector al Agenþiei Universitare a Francofoniei (AUF), ºi dr.
eficiente pentru a rãmâne compeJuan Ramon de la Fuente, preºedintele Asociaþiei Internaþionale a
titive ºi relevante, sã gãseascã
Universitãþilor). Conferinþa Mondialã despre Educaþia
modele viabile majore pentru
funcþionare ºi operativitate maximã.
Superioarã a UNESCO: Noua dinamicã în Educaþia
Competiþia implicã strategii
Superioarã, o oportunitate pentru acþiune colectivã globalã
permanent testate în privinþa
pentru actori non-guvernamentali în educaþia superioarã?
rezultatului, ea este un element
(Conducãtorul sesiunii a fost prof. Pier Ugo Calzolari, rectorul
principal ºi necesar pentru
Universitãþii din Bologna, Italia, iar vorbitorul, prof. Georges
îmbunãtãþirea calitãþii învãþãHaddad, director în Divizia de Educaþie Superioarã, UNESCO.)
mântului superior. Un exemplu
relevant în acest sens îl constituie
Tot în aceastã zi au avut loc douã seminarii paralele, unul pe tema
universitãþile din America Latinã
cooperãrii intra ºi interregionale, ºi altul pe tema noilor actori în
unde nu mai mult de 3% dintre
peisajul global, specificul lor, rolul ºi legãturile lor cu asociaþiile
instituþiile de învãþãmânt superior
universitãþilor.
pot sta pe picior de egalitate cu cele
În ultima zi a conferinþei, a avut loc o sesiune specialã
americane ºi europene.
intitulatã Educaþia superioarã ºi sistemul de cercetare în
Cât priveºte globalizarea
multidimensionalã contemporanã,
Mexic, condusã de dr. Jocelyne Gacel-Avila, coordonator general
dr. Juan Ramon de la Fuente
pentru Cooperare ºi Internaþionalizare la Universitatea din
considerã cã aceasta oferã învãþãGuadalajara, prezentarea fiind fãcutã de dr. Rafael Lopez
mântului superior avantaje, dar ºi
Castanares, secretar general executiv al Asociaþiei Naþionale a
riscuri. Unele dintre riscuri sunt
Universitãþilor ºi Instituþiilor de Educaþie Superioarã din Mexic.
legate de criza economicã globalã,
De asemenea, s-au desfãºurat douã sesiuni plenare pe urmãtoarele
al cãrei epicentru se aflã în SUA.
teme: Diversitate instituþionalã: avantaj sau ameninþare
Cu toate acestea, universitãþile pot
juca un rol crucial în remedierea
pentru Asociaþii? (Conducãtorul sesiunii a fost prof. Abdul
echilibrului economic.
Razak Dzulkifli, liderul Consiliului vice-cancelarilor
Însãºi întrunirea asociaþiilor ce
Universitãþilor din Malayesia, iar vorbitori au fost Michael
fac parte din Asociaþia InternaGaebel, de la Asociaþia Universitãþilor Europene, prof.dr. Rosaura
þionalã a Universitãþilor, din aceste
Ruiz Gutierrez, de la Macrouniversitãþile Publice din America
zile, prin preocupãrile, tematica,
Latinã ºi Caraibe, ºi dr. Ignacio Berdugo, de la Universia
mesajul ºi planul ei de acþiune, este
semnificativã pentru criza globalã
America ºi de la Divizia Globalã a Universitãþilor din
actualã, în sensul realei posibilitãþi
Santander.) Ce am spus? Ce am auzit? (Conducãtorii sesiunii
de a gãsi un model mai bun de
au fost prof. Luis Miguel Romero Fernandez, preºedinte al
funcþionare a universitãþilor,
Organizaþiei Inter-Americane pentru Educaþie Superioarã, dr.
adecvat problemelor timpului
Madeleine Green, vice-preºedintã a Consiliului American al
nostru. Cu alte cuvinte, câtã vreme
Educaþiei, ºi Piyushi Kotecha, preºedinte executiv al Asociaþiei
universitatea este cea care
formeazã liderii din orice
Universitãþilor Regionale Sud-Africane.)
domeniu de activitate într-o
societate datã, succesul acelei ºi abilitãþi, în vederea consolidãrii politice. Acest tip de viziune nu
societãþi depinde de succesul ºi dezvoltãrii infrastructurilor exclude totalmente guvernul din
sistemului ei de învãþãmânt. În sale.
sistemul de învãþãmânt, dar nici

Prof. univ. dr. Theodor DAMIAN,
director al Centrului ID New York







nu permite ca acesta sã fie aservit
guvernului sau manipulat de el.
Aceastã viziune desemneazã
guvernului o responsabilitate corect
înþeleasã, care sã elimine orice
posibilitate de abuz ºi manipulare,
dar, totodatã, desemneazã ºi locul
societãþii civile, al sectorului privat
ºi public în întregul proces. Cu alte
cuvinte, totul devine relevant faþã
de tot. În acest context este nevoie
ºi de o alianþã fundamentalã între
sistemul de învãþãmânt ºi cel de
producþie, fãrã însã a se cãdea în
riscul mercantilizãrii sistemului
educaþional.
Revenind la legãtura dintre
învãþãmântul superior ºi procesul
globalizãrii, preºedintele IAU a
precizat cã instituþiile educaþionale
trebuie sã se implice în dinamica
mondialã, respectând diversitatea
culturalã a naþiunilor lumii, respect
pe care economia globalã nu a ºtiut
sã-l arate.
Trebuie, în egalã mãsurã, sã
existe un echilibru stabil între
internaþionalizarea sistemului
educaþiei superioare ºi deznaþionalizarea lui. Aceasta înseamnã cã
implicarea universitãþilor în
afacerile educaþionale mondiale,
dar ºi la alte niveluri, nu duce în
mod automat la anihilarea valorilor
culturilor naþionale, ale tradiþiilor ºi,
în general, ale elementelor
identitare ale acestora.
Dacã au fost menþionaþi câþiva
factori de risc aduºi de globalizare,
trebuie de asemenea menþionate
ºi unele avantaje aduse de aceasta,
mai ales pentru sistemul de
învãþãmânt universitar: mobilitatea studenþilor, schimbul de
profesori, transferul de credite,
eliberarea de diplome comune,
posibilitatea îmbunãtãþirii calitative a educaþiei.
Conferinþa s-a încheiat cu douã
întrebãri fundamentale pentru
reflecþie ºi studiu de viitor: Ce am
spus? Ce am auzit? ªi sperã ca
mesajul general pentru o nouã
dinamicã în procesul de educaþie,
incluzând aici diversitatea
mijloacelor de instrucþie, va fi
transmis mai departe ºi auzit de cât
mai mulþi factori de decizie în
problemele educaþionale. Universitãþile sunt cele care produc cele mai
luminate minþi ale timpului nostru
ºi cã, la rândul lor, acestea trebuie
sã se reuneascã pentru a educa
întreaga lume a globului care, deºi
împãrþitã pe naþiuni, rãmâne
nedespãrþitã în nevoia de unitate ºi
integrare.

CUCERIREA INDEPENDENÞEI DE STAT
A ROMÂNIEI ªI CONSECINÞELE SALE (1877-1878)
ºi, dacã se poate, sã binecunoscuþi eroi,
Prof. univ. dr. Nicolae ISAR demonstraþiunea
treci Dunãrea cu armata, dupã cum maiorul ªonþu ºi
Convenþia româno-rusã, semnatã la 4/16 aprilie 1877, cum am
observat, nu stipula participarea
efectivã a armatei române la rãzboi,
alãturi de armata rusã, împotriva
Turciei ºi ea nici nu era doritã de
autoritãþile ruse în faza iniþialã a
ostilitãþilor. Autoritãþile politicomilitare ruse erau încredinþate cã
trupele ruse vor câºtiga singure
rãzboiul, fãrã a oferi trupelor
române posibilitatea de a se afirma
pe câmpurile de luptã, acestora din
urmã, deocamdatã, fãrã o convenþie
specialã de colaborare militarã,
fiindu-le destinat rolul, limitat, de
a contribui la apãrarea malului
românesc de eventualitatea unei
invazii turceºti peste Dunãre.
În pofida acestei atitudini a
autoritãþilor ruse, colaborarea militarã
ºi intervenþia trupelor române s-au
impus numai în momentul în care
ofensiva trupelor ruse la sud de
Dunãre a întâmpinat o puternicã
rezistenþã, siguranþa victoriei fiind
grav compromisã. La 8/20 iulie avea
loc primul eºec al trupelor ruse asupra
Plevnei, urmat peste 10 zile, la 18/30
iulie, de un al doilea, cetatea
dovedindu-se imposibil de cucerit cu
forþele militare existente. În acest
moment a survenit cererea de ajutor
urgent din partea marelui duce
Nicolae adresatã Domnitorului
(cunoscuta telegramã din 19/31 iulie
1877, a doua zi dupã cel de-al doilea
eºec de la Plevna: Turcii, adunând
cele mai mari trupe la Plevna, ne
zdrobesc. Rog sã faci fuziunea,

doreºti.
Deocamdatã, chiar fãrã o
convenþie militarã, se rãspunde imediat
prin ordinul dat diviziei a IV-a române
de trecere a Dunãrii în vederea
cooperãrii cu trupele ruse. Se creeazã
astfel cadrul necesar pentru
desfãºurarea tratativelor în vederea
încheierii unui acord de cooperare
militarã între cele douã pãrþi;
convorbirile dintre Carol I ºi I.C.
Brãtianu, pe de o parte, þarul Alexandru
al II-lea ºi marele duce Nicolae, pe de
alta, drept rezultat, precizeazã
condiþiile participãrii efective a armatei
române la operaþiunile militare, alãturi
de trupele ruse, ºi anume: trupele ruse
ºi române din zona Plevnei sunt plasate
sub comanda domnitorului Carol I,
secondat de generalul rus Zotov ºi de
generalul român Al Cernat.
Efectivele trupelor române
participante la rãzboi aveau sã
numere peste 100.000 de oameni,
din care aproape 60.000 constituiau
armata operativã, de prima linie,
numai la luptele din zona Plevnei,
trupele române numãrând un efectiv
de 38.000 de militari.
La 30 august/11 septembrie 1877,
armata românã participã la cel de al
treilea atac asupra Plevnei, dupã o
luptã sângeroasã, cu grele pierderi,
cucerind reduta Griviþa I, apoi, peste
o sãptãmânã, ducând alte douã bãtãlii
sângeroase pentru cucerirea redutei
Griviþa II, unde trupele turceºti opun
o rezistenþã înverºunatã.
Botezul de sânge al armatei
române, în bãtãlia din ziua de 30
august, a fost impresionant; alãturi de

cãpitanul
W.
Mãrãcineanu, ºi-au
gãsit sfârºitul eroic
aproape 800 de
militari, alþi aproape
2.000 fiind rãniþi.
Asediul Plevnei
avea sã înceteze,
dupã o rezistenþã de
cinci luni, abia la 28
noiembrie/10
decembrie 1877,
când generalul turc
Osman-paºa, în semn
de capitulare, îºi
predã sabia colonelului român Cerchez
(sabie confiscatã apoi
de un general rus).
Între timp, pânã
la cucerirea Plevnei,
care marca cea mai
grea etapã a rãzboiului, anticipând
sfârºitul sãu, trupele
române au participat,
alãturi de trupele
ruse, la bãtãlia pentru
cucerirea Rahovei (79 noiembrie/19-21 noiembrie 1877)
 un alt important punct de
rezistenþã a trupelor turceºti , aºa
dupã cum, în etapa urmãtoare
cuceririi Plevnei, au avut un rol
important în luptele din zona VidinBelogradgic; la 12/24 ianuarie
1878, trupele române obþineau o
strãlucitã victorie la Smârdan,
contribuind apoi, în zilele
urmãtoare, la operaþiunea de
cucerire a Vidinului.

MAUSOLEUL
DE LA GRIVIÞA
Vitejia ostaºilor români ºi
jertfele armatei române pe
câmpurile de bãtãlie în cadrul
acestui rãzboi atestau în plan
european dreptul poporului român
la independenþã ºi confirmau
temeinic actul anterior, din zilele de
9 ºi 10 mai 1877, al proclamãrii
independenþei depline a statului
român.
(Continuare în pag. 2)

Margareta Pogonat
UNITER  Premiul pentru întreaga activitate
Nu e uºor sã vorbeºti despre
Margareta Pogonat
Ne-am bucurat  colegii de la
Facultatea de Teatru a Universitãþii
Spiru Haret  de premiul pe care
Uniunea noastrã de creaþie,
UNITER, i l-a acordat pentru
întreaga carierã.
O carierã de o jumãtate de
veac pe scenã  la televiziune, în
filme  cu premii, cu turnee în
toatã lumea, cu regizori ºi
parteneri dintre cei mari.
Am remarcat cu satisfacþie
faptul cã în laudaþio, în
reverenþa de admiraþie pe care
doamna Marina Constantinescu a
fãcut-o la Gala UNITER, a
subliniat ºi faptul cã Margareta
Pogonat este un profesor
remarcabil, ai cãrui studenþi au
luat în câteva rânduri premii la
Galele Naþionale ale Tinerilor
actori de la Mangalia.

Felicitãri din toatã inima, Margareta Pogonat,
Lucia MUREªAN

Am împãrþit cu Margareta
Pogonat emoþiile ºi bucuriile în
sute de spectacole, pe scena
Teatrului Nottara ºi în
nenumãratele turnee în toatã þara,
unde eram aºteptate de fiecare
datã cu flori ºi multã bucurie. Au
fost adesea seri de adevãratã
sãrbãtoare ale echipei de actori,
între care Margareta strãlucea
Cu dragoste am aºternut
aceste gânduri despre colega ºi
prietena mea de o viaþã! Ne ºtim
de când amândouã eram studente
în Institutul de Teatru ºi
Cinematografie.
Sunt bucuroasã cã de ani buni
împãrþim emoþiile ºi truda cu
studenþii de aceastã datã în
Facultatea
de Teatru a
Universitãþii Spiru Haret  unde
ne strãduim alãturi de toþi colegii
noºtri sã formãm artiºti care sã
facã cinste scenei româneºti.





Cercetarea ºtiinþificã  la ora bilanþului. Sesiunile ºtiinþifice ale cadrelor
didactice, studenþilor, masteranzilor, în pagina a 3-a
Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie ªtiinþã ºi Culturã implicatã
în descoperirea ºi promovarea unor autentice talente româneºti. Pagina 6
În pagina a 8-a, citiþi un remarcabil interviu acordat de academicianul
Florin Constantiniu colaboratorului nostru, conf.univ.dr. Valeriu Râpeanu

Cultul ºi cultivarea oinei
la SPIRU HARET

Ziua
Europei

Prof. univ. dr. Nicolae POSTOLACHE

Cupa oferitã
de conducerea Universitãþii
Spiru Haret echipei
campioane naþionale
de oinã ediþia 2007
(Frontiera Tomis  Constanþa).
Trofeu transmisibil.

Ca ºi veºnicia, oina s-a nãscut
la sat. Acest joc original, practicat
din fragedã copilãrie de cãtre cei
care ne-au apãrat cu braþele lor
zdravene pãmântul, fiinþa naþionalã,
obiceiurile ºi limba, purcede de la
acelaºi izvor de unde ne-au venit
prin veacuri Dorul, Doina, Mioriþa,
Hora, Cãluºarii ºi multe alte
rãdãcini ale Mãriei Sale Poporul
Român. ªi jocul chiar e martor

c-aveþi tulpinã veche - spun
versurile lui Martin Opitz, fost
profesor la Academia din Alba Iulia
în anul 1621/2, un bun cunoscãtor
al poporului român.
În general, cam prin asemenea
repere durãm noi în istorie ºi din ele
ne tragem energiile ºi bucuria de a
trãi mereu în acelaºi spaþiu
geografic.
(Continuare în pag. 6)
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Puncte de vedere

SENSURILE GLOBALIZÃRII (II)

Compresia timpului ºi a spaþiului satelit, al televiziunii, precum ºi al
implicã, aºadar, scurtarea timpului ºi transporturilor aeriene cu ajutorul
micºorarea spaþiului, mai exact a cãrora mãrfurile circulã de sute de ori
distanþelor între diferite puncte unde mai repede decât cu navele maritime.
au loc evenimente economice ºi
Procesul comprimãrii timpului
politice majore. De vreme ce anumiþi ºi spaþiului nu este nici gradual nici
urmare a numeroaselor descoperiri agenþi economici, sã spunem din continuu. D. Harvey susþine cã el a
care au pus în evidenþã limitele Tokyo, trãiesc aceeaºi experienþã fost ºi va fi presãrat cu scurte ºi
spaþiale ale planetei noastre. Au economicã simultan cu alþi agenþi intense izbucniri în timpul cãrora
început sã fie întocmite hãrþi, cu
omenirea
se
mult
mai
schimbã rapid.
obiective decât
sunt
Conceptul de globalizare, ce-ºi are originile obscure franceze Acestea
în
trecut
provocate
de
ºi americane ale anilor60, îºi gãseºte azi expresia în toate limbile crizele de supra(Harvey, 1989,
de circulaþie ale lumii. Din mulþimea informaþiilor ce se propagã acumulare ale
p. 239-259).
Ajunsã aici
prin intermediul tuturor mijloacelor mass-media, ies în evidenþã s i s t e m u l u i
analiza lui D.
cele care conþin cu o frecvenþã sporitã termenii de: internaþional, capitalist. Una din
Harvey
se
multinaþional, transnaþional ºi, în ultima vreme, ºi expresia aceste crize s-a
desparte de cea a
dezvoltare globalã. Înþelegerea rapidã a principalelor deosebiri produs în a doua
lui A. Giddens. În
jumãtate a secodintre aceºti termeni, ºi anume: internaþional sau între naþiuni lului XIX, fiind
continuare, D.
transnaþional sau dincolo de graniþele naþionale ºi global sau asociatã tocmai
Harvey susþine
cã obiectivizarea
întreaga lume permite cititorului sã perceapã prin intermediul miºcãrii culturale
ºi universalizarea
în
strategiilor organizaþiilor toate modelele posibile de previziune cunoscutã
conceptelor de
istorie sub numele
economico-socialã.
spaþiu ºi timp a
de modernism. Ea
permis timpului
a survenit în urma
sã anihileze spaþiul. El numeºte economici din New York, înseamnã colapsului sistemului de credit în
acest proces compresia timpului ºi cã ei se situeazã efectiv în acelaºi anii 1847-1848, rezolvatã, mai
a spaþiului, în cadrul cãruia timpul spaþiu, anihilat, însã, de comprimarea apoi prin reorganizarea pieþelor
poate fi reorganizat de aºa manierã timpului. Afirmaþiile lui sunt susþinute financiare la scarã europeanã. Ca
încât sã reducã, în bunã mãsurã, cu numeroase exemple luate din urmare a acestei reorganizãri,
constrângerile spaþiului ºi viceversa. domeniul telecomunicaþiilor prin capitalul a început sã circule mult

Ion A. POPESCU, Aurelian A. BONDREA
Mãdãlina I. CONSTANTINESCU,
Alexandrina I.MERUÞÃ
Legãtura dintre postmodernitate ºi globalizare a
constituit sursa ºi a altor
speculaþii teoretice. Unul dintre
cei mai activi susþinãtori ai ideii
globalizãrii s-a dovedit a fi David
Harvey (Harvey, 1989, p. 248).
Ca ºi A. Giddens, D. Harvey
considerã cã legãtura dintre
postmodernitate ºi globalizare s-a
înfãptuit, din punct de vedere
istoric, prin intermediul
conceptelor de spaþiu ºi timp. În
contextul feudal, spaþiul a fost
conceput în termenii unei relative
autonomii a comunitãþii, ceea ce
a creat o oarecare confuzie în
drepturile
ºi
obligaþiile
economice, politice ºi religioase.
Formele organizatorice, atâtea
câte s-au remarcat, au fost
determinate de ritmurile de
dezvoltare a comunitãþilor.
Spaþiul în afara acestora era abia
întrezãrit. Este adevãrat cã, în
timpul Renaºterii, el a fost într-o
oarecare mãsurã reconsiderat, ca

mai rapid, cucerind noi spaþii
prin investiþiile fãcute în
dezvoltarea reþelei de cãi ferate,
canale, construcþia de vase,
conducte, iar, mai târziu, în
industria constructoare de
maºini. Abia atunci Europa a
reuºit
sã-ºi
stabileascã
hegemonia colonialã asupra
întregii planete. La scurt timp
dupã aceasta, Henry Ford a
reorganizat din temelii producþia sub forma liniilor de
asamblare, în aºa fel încât sã
reducã timpul ºi costurile,
transformând-o în economie
de scarã. Cele douã rãzboaie
mondiale care au zguduit secolul XX au marcat ºi ele
noi reorganizãri teritoriale,
permiþând,
cu
oarecare
întârziere, prãbuºirea sistemului
colonial. Ceea ce ne reþine, însã,
atenþia este tocmai faptul cã
apariþia sistemului global al
capitalului financiar n-ar fi fost
posibilã fãrã instaurarea
producþiei de masã (Harvey,
1989, p. 260-283).
(Continuare în pag. 4)

În Bucureºti existã mai mult interes pentru spaþiul
privat decât pentru cel public
Conf.univ.dr.arh. Adrian MAHU
Facultatea de Arhitecturã
Arãtam mai înainte cã în domeniul Urbanismului nu
avem tradiþii solide. Anumite reglementãri ºi preocupãri
urbanistice din trecutul nostru nu prea îndepãrtat fac ca
aceastã afirmaþie sã parã hazardatã ºi contradictorie.
Legea de înfiinþare a unei Casse a lucrãrilor
oraºului Bucureºti, din anul 1893, la articolul 2 obliga
oraºul: sã se doteze înaintea sfârºitului de secol, mai
mult decât cu un plan de aliniament al strãzilor, cu un
plan de sistematizare.
Cassa lucrãrilor oraºului Bucureºti începea sã
funcþioneze din 1894, iar printre primele mãsuri a fost
sã demoleze, în anul 1900, chioºcurile ridicate ilegal.
Planul cadastral al Bucureºtilor, ediþia 1911, la scara
1:1000, copie inginer Cincinat Sfinþescu, uimeºte ºi azi
prin acurateþea ºi calitatea execuþiei. Inginerul Cincinat
Sfinþescu, numit arhitect ºef al capitalei, va finaliza între
1914 ºi 1919 un plan de sistematizare, stabilit pe baza
planului cadastral, ce va fi adoptat în aprilie 1921.
Trebuie subliniat ºi faptul cã, în 1912, se organiza
primul concurs de urbanism în Bucureºti, înainte ca la Paris
sã se organizeze un concurs similar.

Astãzi, activitatea lui Cincinat Sfinþescu (1887-1955),
profesor la ªcoala de Arhitecturã între anii 1922-1949,
ne apare ca a unui urbanist vizionar, de anvergurã
internaþionalã.
Dupã ce studiase în Germania, Franþa ºi Anglia,
ca bursier al Academiei, dezvoltarea viitoare a
Bucureºtilor a devenit pentru el o obsesie. Într-un
Bucureºti al birjelor, voaletei ºi plimbãrilor la ºosea,
el vorbea despre introducerea metroului.... Planul
general de sistematizare a Bucureºtiului era gândit de
el pe o perioadã ce se întindea pânã la 1980 ºi chiar
pânã la anul 2000 ºi avea ca model experienþele
edilitare din strãinãtate. Acest plan, structurat pe o
gândire urbanisticã clarã, prevedea împãrþirea oraºului
în patru zone: comerciale, industriale, militare ºi de
locuinþe. Înãlþimea majoritãþii caselor în acest proiect
nu trebuia sã fie mai mare de trei etaje, iar strãzile nu
mai late de 25-30 metri, el considerând cã populaþia
oraºului nu trebuie sã depãºeascã un milion de
locuitori. Urbanistul Sfinþescu nu era de acord cu
introducerea unor clãdiri înalte în zonele spaþiilor de
locuit, considerându-le neigienice pentru locatari, care
nu pot beneficia de suficiente spaþii.
(Continuare în pag. 5)
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Student: Activitatea de creditare genereazã atât credite performante,
cât ºi credite neperformante. În ce condiþii apar creditele neperformante?
Profesor: Datoritã gestionãrii greºite a riscului, creditele neperformante
apar atunci când existã o întârziere în rambursarea ºi recuperarea arieratelor,
iar achitarea obligaþiilor de platã asumate nu sunt asigurate sau sunt asigurate
parþial. Creditele problematice sunt cele care, la data analizei, prezintã
semnale evidente referitoare la imposibilitatea rambursãrii viitoare la
termenele stabilite, ca urmare a deteriorãrii activitãþii clientului.
Pentru diminuarea nivelului creditelor neperformante ºi a impactului
acestora asupra profitabilitãþii bãncii este necesarã o politicã de creditare
prudentã ºi eficientã, care sã conducã atât la apariþia prevenirii acestor
credite, cât ºi la posibilitatea de recuperare a lor.
Totuºi, creditele neperformante reprezintã o consecinþã inevitabilã a
activitãþii de creditare. Fiecare credit presupune apariþia unor evenimente
neprevãzute, ce fac dificilã respectarea de cãtre client a termenilor
contractului de creditare.
Unele credite neperformante pot apãrea în urma unor erori ale
ofiþerului de credit. Este posibil ca un ofiþer de credit sã evalueze în mod
necorespunzãtor caracterul clientului, sau sã interpreteze greºit cifrele în
cadrul unei analize financiare. Acestea, ca ºi alte cauze similare care duc
la apariþia unor credite neperformante, pot ºi trebuie reduse la minimum.
Un credit neperformant poate surveni chiar ºi atunci când ofiþerul de
credit nu comite nicio greºealã în vreuna dintre etapele de evaluare a
creditului. Niciun ofiþer de credit nu poate prevedea o perioadã
nefavorabilã dezvoltãrii recoltelor agricole sau o scãdere a valorii
pãmântului care pot fi cauza unui credit agricol neperformant.
Trebuie precizat faptul cã procesul creditãrii este, prin natura sa,
imperfect. Analiza creditului poate fi incompletã sau bazatã pe date
eronate; ofiþerul de credit poate ignora adevãratele condiþii ale unui
debitor, astfel capacitatea debitorului de a rambursa se poate efectiv
schimba, dupã ce creditul a fost acordat. Dacã managementul se
concentreazã exclusiv pe eliminarea în totalitate a riscurilor, o bancã nu
va mai acorda credite, profiturile se vor restrânge ºi nevoile de creditare
ale clienþilor nu vor fi satisfãcute.
Creditorii nu pot elimina complet riscul, astfel pot apãrea unele pierderi
din credite. Obiectivul unei bãnci este de a-ºi stabili optimul relaþiei riscvenit. În scopul administrãrii eficiente a activelor ºi pasivelor, în fiecare
bancã funcþioneazã Comitetul de Administrare a Activelor ºi Pasivelor.
Procedurile de revizuire a creditului identificã momentul când creditul
a început sã se deterioreze ºi ajutã la instituirea acþiunilor corective. Cele
mai multe credite problemã pot fi restructurate printr-o utilizare eficientã a
perioadei pânã la îmbunãtãþirea condiþiilor financiare ale debitorului. Astfel,
în analiza creditelor esenþialul constã în detectarea situaþiilor problemã ºi
modificarea termenilor iniþiali, spre a îmbunãtãþi perspectiva rambursãrii.
Ofiþerul de credit monitorizeazã constant circumstanþele fiecãrui
debitor, spre a detecta eventualele probleme ale creditului, înainte ca ele
sã devinã imposibil de corectat. El informeazã despre calitatea datelor
financiare, istoria creditului ca rezumat în fiºierul creditului, completarea
documentaþiei creditului ºi valoarea garanþiilor. Dacã existã slãbiciuni el
poate clasifica împrumutul ca substandard, îndoielnic sau pierdere. Atunci
banca trebuie sã aloce rezerve în diferite procente, proporþionale cu
creditul acordat, împotriva pierderilor potenþiale.
Student: Cum ar putea fi definite principalele cauze ale apariþiei
creditelor neperformante ºi cum ar putea fi evitatã apariþia lor?
Profesor: Existã numeroºi factori care ar putea genera apariþia unui
credit neperformant. Cel mai adesea, apariþia unui credit neperformant
este, mai degrabã, rezultatul acþiunii conjugate a mai multor factori, decât
a unuia singur. Mulþi dintre aceºti factori ies din sfera de control a bãncii.
Un singur factor  greºelile comise de funcþionarul bancar  poate fi
menþinut la un nivel minim, dacã ofiþerul de credit a parcurs ºi executat
cu atenþie ºi minuþiozitate fiecare etapã a procesului de creditare.
Evitarea apariþiei creditelor neperformante începe printr-o evaluare
atentã ºi minuþioasã a cererii de creditare. Orice etapã a procesului de
creditare executatã necorespunzãtor, de la un interviu nesatisfãcãtor pânã
la un proces inadecvat de monitorizare a creditului, poate avea drept
rezultat apariþia unui credit neperformant.
Unele dintre cele mai frecvente greºeli comise pe parcursul procesului
de creditare sunt urmãtoarele:
 Interviu necorespunzãtor (inadecvat)
Discuþiile preliminare purtate cu clientul se dovedesc a fi
necorespunzãtoare, atunci când ofiþerul de credit, în loc sã se axeze pe
întrebãri la obiect, cu scopul precis de a afla informaþii despre situaþia
financiarã a clientului, preferã o conversaþie prieteneascã cu acesta. Un
alt neajuns constã în incapacitatea de a pune întrebãri semnificative sau
de a urmãri o anumitã linie, atunci când rãspunsurile primite sunt greºite
sau echivoce. Interviul preliminar reprezintã cea mai bunã ocazie în care
ofiþerul de credit poate evalua trãsãturile de caracter ale clientului. Dacã
interviul este efectuat într-un mod necorespunzãtor, poate duce la concluzii
greºite în ceea ce priveºte buna intenþie a clientului de a rambursa creditul.
 Analizã financiarã necorespunzãtoare
Multe dintre creditele neperformante apar atunci când ofiþerul de credit
nu considerã cã analiza financiarã este un factor important în luarea
deciziei finale, deci de acordare sau respingere a unei cereri de creditare.
Nimic nu poate substitui o analizã financiarã completã în cadrul procesului
de creditare. O analizã financiarã necorespunzãtoare constã în

interpretarea superficialã a bilanþului ºi contului de profit ºi pierdere,
precum ºi neverificarea corectitudinii situaþiilor financiar-contabile.
 Necunoaºterea activitãþii clientului
Problemele apar atunci când ofiþerul de credit nu cunoaºte activitatea
clientului ºi condiþiile în care aceasta se desfãºoarã. Dacã nu se cunosc
aceste lucruri, este dificilã anticiparea necesarului de finanþare în viitor
ºi determinarea celui mai adecvat tip de credit, valoarea acestuia ºi
condiþiile de rambursare. Pentru mulþi beneficiari de credite, chiar dacã
au o situaþie financiarã bunã, este dificil sã-ºi onoreze datoriile dacã
scadenþa acestora nu este în concordanþã cu ciclurile fluxului de lichiditãþi.
 Garantarea defectuoasã a creditului
O altã cauzã care duce la apariþia pierderilor în activitatea de creditare
o reprezintã constituirea unor garanþii necorespunzãtoare pentru creditele
acordate. Acceptarea unor garanþii care nu au fost corect evaluate în ceea
ce priveºte posesia, valoarea ºi posibilitatea de realizare, poate pune banca
într-o situaþie lipsitã de protecþie sau slab protejatã în cazul în care clientul
nu-ºi mai poate onora obligaþiile.
 Documentaþie incorectã sau incompletã
Lipsa unei documentaþii corecte în cadrul contractului de credit, care
sã prevadã în mod precis, atât obligaþiile bãncii, cât ºi ale clientului, poate,
de asemenea, conduce la apariþia creditelor neperformante.
Multe dintre creditele neperformante pot fi atribuite lipsei de
experienþã în afaceri pe care o are clientul.
O cauzã frecventã a creditelor neperformante o constituie managementul
necorespunzãtor al activitãþii. De exemplu, chiar dacã într-o întreprindere
deciziile sunt luate de cãtre o singurã persoanã, tot se va ajunge într-un
punct în care este necesarã angajarea unor noi factori de decizie pentru
domenii specifice: financiar, marketing ºi vânzãri, întrucât aceastã infuzie
de idei ºi creativitate este necesarã
pentru desfãºurarea unei activitãþi
performante  deºi câteodatã s-ar
putea ca numãrul managerilor sã fie
insuficient pentru o activitate
eficientã în cadrul companiei. Dar
principala cauzã în eºecul unei
activitãþi, o reprezintã pur ºi simplu
o conducere incompetentã sau
nepãsãtoare.
Firmele mici adesea au probleme chiar imediat dupã înfiinþare, datoritã
capitalizãrii inadecvate. Proprietarii subestimeazã costurile afacerii ºi
supraevalueazã viteza cu care ei pot obþine profit. Ei îºi recunosc problemele,
dupã un timp, atunci când capitalul lor se epuizeazã ºi creditorii refuzã
acordarea de credite adiþionale.
Deseori, un credit neperformant apare dupã ce preþul unui produs sau
serviciu rezultat al activitãþii unei societãþi devine necompetitiv sau
produsul are o calitate necorespunzãtoare. Creºterea cheltuielilor
(materiale sau cu forþa de muncã) sau lipsa unor utilaje moderne ºi
neþinerea pasului cu cele mai recente tehnici de producþie, pot genera
preþuri necompetitive sau pot forþa compania sã scadã nivelul de calitate
pentru produsul respectiv.
Creditele neperformante pot apãrea ºi în cazul în care societatea nu
desfãºoarã o activitate de marketing corespunzãtoare. O afacere trebuie
sã aibã un plan bine definit cu privire la reclamã, volumul vânzãrilor ºi
modul de distribuire al produselor. Lipsa acestei activitãþi va duce, în
mod invariabil, la scãderea volumului vânzãrilor ºi, în consecinþã, a
profitabilitãþii.
O altã cauzã pentru apariþia creditelor neperformante o constituie
incapacitatea de anticipare a conjuncturii de piaþã ºi de adaptare la
schimbãrile acesteia.
Un control financiar insuficient reprezintã deseori cauza prãbuºirii
multor societãþi. Ar trebui sã funcþioneze un sistem de încasare a
debitorilor ºi de evaluare a stocurilor, de asigurare a calitãþii produselor
ºi de control al cheltuielilor. De exemplu, probleme, cum ar fi nivelul
excesiv sau insuficient al stocurilor, pot trece neobservate pânã când ating
proporþii critice sau creºterea debitelor poate reprezenta o ameninþare
asupra capacitãþii societãþii de rambursare a creditelor.
Incapacitatea beneficiarului de credit de a face faþã consecinþelor unor
dezastre naturale, cum ar fi incendii, secete, inundaþii ºi furtuni, poate
determina apariþia creditelor neperformante. O inundaþie care poate
distruge cea mai mare parte a recoltei unui producãtor individual, ameninþã
starea economicã nu numai a producãtorului, dar ºi a furnizorului de utilaje
agricole, îngrãºãminte ºi forþã de muncã angajatã pentru recoltare, chiar
ºi a producãtorului de produse alimentare, pentru care o diminuare a
materiilor prime alimentare poate duce la creºterea costurilor.
Scãderile în activitatea economicã pot stânjeni capacitatea
beneficiarului de credit de a-ºi onora datoriile. Aºa, de pildã, în timpul
perioadelor de recesiune, cum este cea pe care o traversãm acum, criza
economicã ºi financiarã mondialã, multe societãþi se confruntã cu lipsa
de lichiditãþi generatã de scãderea vânzãrilor, cu creºterea debitelor
determinate de plãþile efectuate cu întârziere ºi cu majorarea costurilor.
O concurenþã puternicã poate pune în dificultate alte societãþi, atunci
când acestea opereazã pe aceeaºi piaþã. O societate se poate confrunta cu
scãderea vânzãrilor ºi va fi obligatã sã sporeascã costurile ºi/sau sã reducã
marja de profit, atunci când intrã în competiþie cu alte companii mai
puternice, din punct de vedere economic, care au o mai bunã cercetare în

domeniul producþiei, au produse mai noi ºi mai eficiente, fac o reclamã
mai bunã sau alocã un buget mai mare pentru reclamã etc.
Student: Înþeleg cã existã o multitudine de factori care contribuie la
apariþia acestor credite neperformante, ceea ce complicã depistarea lor.
În ce mãsurã ºi, practic, cum pot fi identificate creditele neperformante?
Profesor: Rareori creditele devin neperformante sau genereazã pierderi
peste noapte. Existã, aproape întotdeauna, o deteriorare gradualã a calitãþii
creditului, care este însoþitã de numeroase semnale de avertizare generale.
Ofiþerul de credit trebuie sã primeascã, în mod regulat, din partea beneficiarului de credit situaþii financiare asupra activitãþii acestuia. Legat de acestea,
existã semnale de avertizare asupra problemelor ce pot surveni în viitor:
 beneficiarul de credit nu furnizeazã la termen situaþiile financiare (bilanþul,
contul de profit ºi pierderi etc.);  schimbarea contabilului sau a cenzorului.
Avertismente care reies ºi din analiza bilanþului constau în:
 schimbãri semnificative în structura bilanþului;
 deteriorarea lichiditãþii sau a poziþiei capitalului circulant;
 creºterea rapidã a debitelor;
 creºterea duratei medii de încasare a creanþelor;
 procent ridicat al creanþelor devenite scadente ºi neîncasate;
 creºterea nivelului pierderilor din credite;
 creºterea accentuatã a stocurilor, peste necesitãþile de consum sau
încetinirea vitezei de rotaþie a acestora;
 investirea în mijloace fixe, fãrã o finanþare corespunzãtoare;
 un nivel scãzut al raportului dintre capitalul social (propriu) ºi cel
împrumutat;
 creºteri substanþiale ale pasivelor pe termen lung;
 creºterea mare a rezervelor.
Pe de altã parte, ºi analiza contului de profit ºi pierderi poate trimite
asemenea avertismente vizând:  schimbãri semnificative în structura
contului de profit ºi pierderi;  pierderi rezultate din activitatea de
exploatare;  creºterea costurilor ºi micºorarea marjelor de profit;
 creºterea vânzãrilor ºi scãderea profiturilor.
Astfel, evoluþia nefavorabilã a rezultatelor economice ºi financiare
ºi, mai mult, rezultate economice ºi financiare mai slabe decât ale altor
firme din acelaºi domeniu de activitate sunt semnale certe ale apariþiei
creditelor neperformante.
Student: Presupun cã mai existã ºi
alte semnale generale. Care ar fi
acestea?
Profesor: Este vorba despre
vânzarea unor active importante care
afecteazã continuitatea procesului
economic, despre pierderea încrederii
unor clienþi tradiþionali, despre
diferenþe mari, în sens negativ, între
prognoze ºi realizãri, despre discrepanþe în informaþiile antecedente, precum
ºi despre creºteri abrupte în volumul cererii de credite.
Student: Cu siguranþã cã ºi actul managerial trimite anumite semnale
care, dacã ar putea fi luate în calcul ar contribui la evitarea apariþiei
creditelor neperformante. Vã puteþi referi la câteva dintre ele?
Profesor: Într-adevãr, acestea vizeazã:
 Falimente anterioare.
 Lipsa sau modificarea frecventã a structurii societãþii.
 Asocieri noi, inclusiv achiziþii, activitãþi noi, o nouã zonã geograficã
sau o linie nouã de producþie.
 Compania este fragmentatã într-o serie de mici departamente
interconectate slab operaþional.
 Schimbãri în atitudinea faþã de bancã sau faþã de ofiþerul de credit,
în special lipsa de cooperare.
 Rãspunsuri nefundamentate la semnalele bãncii.
 Schimbarea personalului de conducere, a proprietarilor sau a
personalului cheie.
 Lipsa evidentã a unei succesiuni manageriale.
 Raporturi de muncã degradate.
 Probleme cu forþa de muncã.
 Incapacitatea de planificare a activitãþii.
 Neînþelegeri în cadrul managementului sau între parteneri.
 Aventurarea în operaþiuni noi, incerte.
 Litigii împotriva beneficiarilor de credite.
 Publicitate negativã.
Dar trebuie avut în vedere cã existã ºi semnale tehnice ºi comerciale.
Acestea apar datoritã urmãtoarelor cauze;
 Stabilirea unor preþuri nerealizate pentru produse ºi servicii.
 Dorinþe speculative ºi insistenþã în realizarea de afaceri riscante.
 Reacþii întârziate la restrângerea pieþelor sau la condiþiile economice
nefavorabile.
 Abateri de la disciplina contractualã.
 Pierderea principalelor linii de producþie, a drepturilor de distribuþie,
franchises sau a surselor de aprovizionare.
 Pierderea unuia sau mai multora dintre clienþii puternici, din punct
de vedere financiar.
 Apariþia unor concurenþi puternici ºi pierderea unui segment foarte
mare de piaþã.
 Cumpãrãri speculative de stocuri, care par sã nu aibã nicio legãturã
cu activitatea.
 Utilizarea slabã a capacitãþilor de producþie.
 Stagnãri nejustificate ale procesului de producþie.
 Schimbãri nefavorabile în profilul de afaceri.
Tot aºa cum existã ºi alte avertismente, cum sunt:
a) Contacte directe cu clientul
Menþinerea unui canal de comunicare, deschis în permanenþã, între bancã
ºi beneficiarul de credit este o practicã foarte bunã din mai multe puncte de

Credite neperformante
ºi operaþiuni de recuperare

vedere, în special prin faptul cã adunã la un loc toate informaþiile nonfinanciare
care ar putea indica eventuala apariþie a unui credit neperformant.
Unele dintre primele semnale de avertizare, cum ar fi slaba întreþinere a
utilajelor, deteriorarea stocurilor sau neutilizarea întregului personal angajat,
sunt mult mai bine reperate în timpul unei vizite la societatea respectivã.
În timpul unei conversaþii telefonice, clientul poate face aluzii la
anumite dificultãþi personale sau financiare care s-ar putea sã nu reiasã
din bilanþ sau din situaþia contului de profit a clientului.
b) Indicaþii furnizate de cãtre terþi
Tranzacþiile dintre client ºi terþi pot furniza unui ofiþer de credit
prevãzãtor, o imagine intuitivã cu privire la apariþia unui credit
neperformant. De exemplu, ofiþerul de credit s-ar putea sã observe în
tabloul financiar apariþia altor creditori sau sã primeascã telefoane de la
furnizori care solicitã informaþii despre situaþia creditelor, cu scopul de a
evalua clientul respectiv.
c) Situaþia contabilã
Pot apãrea semne de deteriorare a situaþiei contabile a clientului. Cererile
pentru noi împrumuturi sau pentru extinderea celor existente constituie, de
asemenea, un indicator evident. Clasificarea clienþilor debitorului în grupe
inferioare poate afecta, într-o mare mãsurã, bonitatea debitorului.
Student: Prin ce cãi se poate asigura ºi cum se realizeazã efectiv
soluþionarea creditelor neperformante, evaluarea situaþiei create?
Profesor: Apariþia multor credite neperformante poate fi evitatã prin
identificarea promptã a dificultãþilor ºi prin remedierea acestora. Atunci
când se confruntã cu apariþia unui credit neperformant, ofiþerul de credit
trebuie sã acþioneze imediat ºi cât mai competent.
Cu cât este mai rapidã reacþia, cu atât deciziile luate de cãtre ofiþerul
de credit sunt mai viabile. Pe de altã parte, în cazul în care nu se iau mãsuri
imediat ce sunt sesizate anumite probleme care indicã apariþia unui credit
neperformant, iar beneficiarul de credit întârzie mai multe luni efectuarea
plãþilor, creºte posibilitatea ca acesta sã fie în întârziere ºi faþã de alþi
parteneri, cum ar fi creditorii comerciali sau societãþile de asigurare.
Ofiþerul de credit trebuie sã facã o apreciere corectã cu privire la
capacitatea sa de a rezolva în mod eficient o astfel de situaþie. Trebuie
avutã în vedere posibilitatea solicitãrii unui alt ofiþer de credit cu mai
multe cunoºtinþe ºi experienþã în domeniu.
În acest scop, un rol important îl are evaluarea situaþiei. În vederea
recuperãrii debitelor cu vechime de peste 30 de zile, provenite din credite
acordate de cãtre bancã, se va efectua lunar o analizã fundamentatã a
situaþiei economico-financiarã a clienþilor în cauzã, în care se vor urmãri,
în principal, obiectivele descrise anterior. În urma acestei analize, clientul
se va încadra în urmãtoarele trei grupe:
 Cu posibilitãþi reale de recuperare a debitelor în maxim douã luni.
 Cu posibilitãþi reale de recuperare a debitelor, dar într-un termen
mai îndelungat ºi cu sprijinul bãncii, prin încheierea unui act adiþional la
convenþia iniþialã, referitor la prelungirea perioadei de rambursare,
reeºalonarea ratelor restante pentru aceeaºi perioadã de rambursare,
constituirea de garanþii suplimentare, majorarea creditului.
 Pentru care nu existã posibilitãþi de recuperare a debitelor, toate
celelalte cãi de îmbunãtãþire a situaþiei economico-financiare a clientului
fiind epuizate. În acest caz, se declarã starea de incapacitate, prin anunþarea
clientului în cauzã, banca valorificã bunurile materiale, ce reprezentau
garanþii constituite la acest credit.
A doua etapã o reprezintã formularea unor aprecieri asupra clientului.
Este imposibil de apreciat caracterul unui client sau alte trãsãturi
personale pânã când acestea nu sunt puse la încercare în confruntãrile cu
situaþii dificile. În astfel de cazuri, ofiþerul de credit trebuie sã aprecieze
clientul în lumina noilor situaþii. De exemplu, este important dacã clientul
recunoaºte problemele pe care le are ºi coopereazã cu banca în scopul
rezolvãrii acestora. În cazul în care clientul este necooperant ºi nu prezintã
încredere, o nouã perioadã de încercare pentru redresarea situaþiei s-ar
putea dovedi fãrã rezultate ºi, în cazul acesta, banca trebuie sã procedeze
la lichidarea garanþiilor cât mai curând posibil. S-ar putea ca reeºalonarea
creditului pe o nouã perioadã de timp sã fie beneficã în cazul în care
beneficiarul de credit este o persoanã competentã, care, accidental, este
victima unor situaþii nefavorabile, scãpate de sub control.
Analiza documentaþiei constituie un moment obligatoriu în procesul
soluþionãrii creditelor neperformante.
Cu acest prilej, ofiþerul de credit trebuie sã studieze cu atenþie toate
documentele conexe din dosarul de credit. De exemplu, constatarea cã a
expirat contractul cu un terþ girant conteazã, dacã se va continua
colaborarea cu clientul sau se va cãuta o altã variantã.
Evaluarea situaþiei reale a garanþiilor implicã o analizã comparativã
între disponibilitatea ºi valoarea garanþiilor reale ale clientului constituite
pentru împrumutul pe care l-a primit, efectuatã tot de cãtre ofiþerul de
credit. Dacã se constatã cã garanþiile au o valoare de vânzare redusã,
atunci lichidarea acestora trebuie privitã ca o ultimã resursã. Pe de altã
parte, dacã valoarea de lichidare a garanþiilor depãºeºte datoria clientului,
atunci este de preferat ca banca sã solicite rambursarea decât sã se angajeze
în prelungirea perioadei de platã.
În plus, contul curent al beneficiarului de credit trebuie urmãrit ºi
controlat cu atenþie chiar din momentul în care creditul este identificat ca
fiind neperformant. În cazul în care clientul are ºi depozite, probabil va fi
necesar sã se impunã controlul asupra contului bancar, în scopul prevenirii
retragerilor de sume mari care ar putea periclita posibilitatea bãncii de
încasare a împrumutului.
Departamentul juridic trebuie sã ajute ofiþerul de credit la determinarea
alternativelor pe care le are în cazul apariþiei unui credit neperformant.
Juristul poate face recomandãri sau poate sã avertizeze asupra executãrii
anumitor compensaþii legale, iar un ofiþer de credit mai experimentat poate
conduce ºi superviza mãsurile necesare.

CUCERIREA INDEPENDENÞEI DE STAT A ROMÂNIEI ªI CONSECINÞELE SALE (1877-1878)
(Urmare din pag. 1)
Cum am menþionat deja, au
cãzut de-a lungul bãtãliilor numeroºi
eroi, jertfa de sânge a armatei
române însumând peste 10.000 de
morþi ºi rãniþi. La jertfa de sânge pe
câmpurile de luptã se adaugã
imensele sacrificii ale populaþiei
civile  inclusiv ale românilor din
Transilvania ºi alte provincii
româneºti  care ºi-au adus
contribuþia la susþinerea materialã a
rãzboiului, acesta fiind, cu adevãrat,
aºa cum adesea s-a scris, un rãzboi
al întregului popor român, dând
expresie unei nãzuinþe seculare.
*
În ciuda contribuþiei remarcabile
a armatei române la victoria finalã,
alãturi de trupele ruse, a eroismului
ostaºilor ºi ofiþerilor români 
recunoscut, oficial, inclusiv de
autoritãþile militare ruse , poziþia
conferitã României, în cadrul
Tratatelor de pace încheiate  la San
Stefano ºi, mai apoi, la Berlin , a
fost extrem de precarã, cu mult sub
aºteptãri. Mai mult decât atât, printr-o
interpretare abuzivã a textului
Convenþiei româno-ruse din aprilie
1877, ºi mai ales prin abuzul forþei,
la capãtul acestui rãzboi, România a
pierdut partea de sud a Basarabiei,
teritoriu retrocedat Moldovei prin
Tratatul de la Paris din 1856 ºi acum,
în 1877, reîncorporat Imperiului rus.
Acest act de anexiune s-a realizat,
aºa-zis, în schimbul revenirii
Dobrogei  vechi pãmânt românesc
 în graniþele statului român.
A fost impusã o asemenea decizie
de cãtre autoritãþile ruse mai întâi în
cadrul Tratatului de pace de la SanStefano, încheiat la 19 februarie/3
martie 1878, delegatul român trimis
aici, colonelul Arion, nefiind admis
la tratative. S-a impus aceastã decizie,
cu consimþãmântul celorlalte Mari
Puteri, ºi în cadrul Congresului de
pace de la Berlin, deschis la 1/13 iunie
1878, aici delegaþii români, I.C.
Brãtianu ºi M. Kogãlniceanu, în
ºedinþa din 19 iunie/1 iulie, fiind
acceptaþi pentru a-ºi citi memoriul

conþinând protestul faþã de anunþata
decizie, fiind, cum s-a scris, numai
auziþi, dar nu ºi ascultaþi.
Textul Tratatului de pace, cu care
luau sfârºit lucrãrile Congresului,
semnat de Marile Puteri la 1/13 iulie
1878, odatã cu confirmarea acestui
rapt
teritorial,
consemna
recunoaºterea
independenþei
României, ca ºi a Serbiei ºi
Muntenegrului, recunoaºtere înscrisã
ºi anterior în textul Tratatului de la
San-Stefano. Totodatã, unele mari
puteri, interesate a reduce beneficiile
Rusiei ºi influenþa sa, circumscrise în
Tratatul de la San-Stefano, au reuºit
sã impunã în textul Tratatului de la
Berlin importante decizii în favoarea
lor: Bosnia ºi Herþegovina au fost date
spre administrare Austro-Ungariei,
Anglia a anexat insula Cipru, iar
principatul autonom al Bulgariei 
conceput în Tratatul de la San-Stefano
în graniþe foarte întinse ºi plasat sub
influenþa rusã  a fost mult micºorat,
din el desprinzându-se provincia
Rumelia, plasatã sub administraþia
Turciei, cu un guvernator creºtin,
numit direct de sultan.
Trebuie subliniat aici cã, de la
data când hotãrârea Rusiei de
anexare a sudului Basarabiei
devenise publicã  mai ales odatã
cu semnarea Tratatului de la SanStefano , o asemenea decizie a
stârnit vii frãmântãri în opinia
publicã româneascã, protestele faþã
de aceastã decizie þinându-se lanþ,
adesea ele implicând grave acuzaþii
la adresa guvernului liberal, în
frunte cu I.C. Brãtianu.
Între altele, în acest rãstimp, s-a
fãcut ecoul protestului public
publicistica lui Mihai Eminescu, din
ziarul Timpul, încã de la 25
ianuarie 1878, poetul scriind:
România este singurul stat care azi
e în primejdie de a fi dezmembrat
de chiar aliatul ei, dupã ce a încheiat
cu el o convenþie prin care i se
garanteazã integritatea teritoriului
[ ] Într-adevãr, nu gãsim cuvinte
pentru a califica aceastã pretenþiune,
necum împlinirea ei. Oare puterea
cea mare a Rusiei i-ar da dreptul

a-ºi bate joc de lume, de noi, de ea
însãºi? Vor curge de la aceastã datã
articolele incendiare ale poetului,
condamnând autoritãþile ruse, cerând
factorilor politici, puterii de la
Bucureºti, sã respingã în mod
categoric schimbul propus, cu
Dobrogea, chemând la unitate ºi
rezistenþã, cu toate riscurile, în faþa
actului de forþã al Rusiei, iar din
toamna anului 1878, când  dupã
încheierea Congresului de pace de
la Berlin  raptul teritorial era un fapt
împlinit, tonul acuzator al poetului
se îndreaptã cu înverºunare, într-un
mod mult mai direct, asupra liderilor
liberali, socotiþi vinovaþi, într-un fel
sau altul, pentru pierderea celor trei
judeþe din sudul Basarabiei.
Evident, înverºunarea poetului
merge cu acuzaþiile mult prea departe,
referindu-se la neglijenþã ºi chiar la
trãdare; or, din câte se ºtie, cei doi
cunoscuþi oameni politici, I.C.
Brãtianu ºi M. Kogãlniceanu, în
condiþiile date, în tratativele lor vizând
încheierea Convenþiei româno-ruse, în
plan politico-diplomatic, obþinuserã tot
ceea ce se poate obþine din partea
autoritãþilor ruse, lãsând pe seama
împrejurãrilor speranþa eºecului
proiectului anexionist, þinut în secret
de demnitarii ruºi ºi de care ei erau
conºtienþi. Peste timp, N. Iorga,
referindu-se la acuzaþia adusã lui I.C.
Brãtianu, de a fi semnat Convenþia cu
Rusia în termenii cunoscuþi, fãrã o
stipulare expresã în textul ei a Sudului
Basarabiei, în timp ce el avea
cunoºtinþã de intenþiile anexioniste ale
Rusiei, avea sã scrieDar nu putea sã
nu o facã, chiar în acest caz! (fãrã
menþionarea expresã a Sudului
Basarabiei  n.n., N.I.). Ruºii ar fi
trecut oricum peste noi Cãci, de fapt,
nu se putea gãsi, odatã ce Rusia se
miºca, alt drum decât cooperarea
militarã alãturi de dânsa. Era inevitabil,
ºi lucrurile inevitabile nu se iau nici
cu dragoste, nici cu urã, ele fiind mai
presus de voinþa oamenilor, mai presus
de sentimentele omeneºti.
*
Oricum,
trecând
peste
dezamãgirea publicã legatã de

cunoscutul rapt teritorial, câºtigarea
independenþei de stat, prin
eforturile ºi sacrificiile proprii ale
poporului român, marca un moment
de însemnãtate excepþionalã în
istoria naþionalã, cu consecinþe
binefãcãtoare pentru dezvoltarea
viitoare a statului român ºi societãþii
româneºti, pe plan politic, socioeconomic ºi moral.
Statutul de independenþã politicã
deplinã însemna înlãturarea
ultimelor elemente ale stãrii de
vasalitate în raport cu Turcia, ceea
ce constituia un factor de mare
însemnãtate pentru viitorul statului
român. Este drept cã în ajunul
proclamãrii independenþei, România
se bucura de o largã autonomie
politicã, obligaþiile ei faþã de Poartã
fiind destul de limitate, permiþând,
într-un fel, pe bunã dreptate,
caracterizarea stãrii ei politice ca
fiind a unui stat cvasi-independent.
Totuºi, nu trebuie pierdut din
vedere cã aceastã stare de cvasiindependenþã
sau
de
semiindependenþã era destul de
stânjenitoare. Înainte de toate, ea se
afla sub semnul incertitudinii,
oricând putându-se transforma în
rãu, în raport cu evoluþia politicã din
Turcia, cu veleitãþile acesteia de

mare putere, aºa cum indicaserã
evenimentele din decembrie 1876,
prilejuite de elaborarea noii
constituþii otomane. Pe de altã parte,
aceste elemente ale stãrii de
vasalitate, câte mai rãmãseserã, ºi
cât de limitate erau, stânjeneau în
mod evident dezvoltarea statului
român, politica sa de afirmare a
aspiraþiilor naþionale, de dezvoltare
ºi modernizare. Cu deosebire ele
afectau cadrul politic extern ºi al
relaþiilor internaþionale, dar ºi al
organizãrii unor importante
instituþii interne, cu efecte în plan
extern, cum era cazul armatei,
precum ºi, într-o bunã mãsurã,
cadrul politicii economice º.a.
Cu alte cuvinte, numai dupã
câºtigarea independenþei politice
depline se puteau încheia în mod
nestingherit alianþe politice cu alte
state, pe linia unei politici externe
independente, în conformitate cu
interesele statului român; se puteau
încheia convenþii comerciale cu alte
state, fãrã subterfugii, compromisuri
ºi eforturi speciale  precum se
fãcuserã în 1875, cu prilejul încheierii
Convenþiei comerciale cu AustroUngaria , se putea elabora o politicã
vamalã de sine stãtãtoare, se puteau

lua mãsuri nestingherite de organizare
a armatei ºi de creºtere a efectivelor
sale, de edificare a unui sistem bancar
naþional, de încurajare ºi dezvoltare
a industriei naþionale etc.
Saltul de la statul cvasiindependent, dinainte de 1877, la
statul deplin independent din perioada
urmãtoare, într-o primã etapã, avea
sã fie subliniat, cu toatã evidenþa, de
realizãrile importante ale guvernãrii
liberale, condusã de I.C. Brãtianu,
care se vor înscrie pe linia acestor
atribute ale statutului de independenþã
deplinã, amintite.
Mai trebuie subliniat cã ºi în plan
moral, al psihologiei ºi mentalului
colectiv, al afirmãrii conºtiinþei
naþionale, câºtigarea independenþei
depline, de asemenea, a marcat o
etapã nouã. Starea de stat cvasiindependent, dinainte de 1877, în
ciuda conºtiinþei deosebirilor de
stare politicã în raport cu popoarele
de la sud de Dunãre, aflate sub
dominaþie otomanã, în planul
psihologiei colective, þinând seama
de dominaþia de veacuri a Porþii,
presupunea persistenþa în continuare
a sentimentului umilitor al unei stãri
de vasalitate faþã de Poartã,
sentiment deprimant ºi descurajant,
care se cerea înlãturat, mai devreme
sau mai târziu; or, între motivaþiile
liderilor politici  ne referim, în
primul rând, la unii fruntaºi liberaliradicali, precum C.A. Rosetti, I. C.
Brãtianu, dar ºi la M. Kogãlniceanu
, care au optat în primãvara anului
1877 pentru decizia participãrii
României la rãzboi, cu toate
riscurile, în afara motivaþiilor de
ordin politic, legate de context, s-a
aflat ºi aceastã motivaþie de ordin
psihologic ºi moral: umilinþa
supuºeniei de veacuri trebuia
reprimatã prin spiritul de sacrificiu
pe câmpul de luptã, prin atestarea
unei atitudini de curaj ºi demnitate,
cum rareori fusese afirmatã în
ultimele douã veacuri.
Sub acest aspect, Rãzboiul de
Independenþã a avut urmãri la fel
de importante ca ºi cele în plan
politic sau economic. El a marcat

un moment important de revigorare
a conºtiinþei naþionale, care se va
reflecta la nivelul comunitãþii
româneºti din interiorul Regatului,
dar ºi în afara lui, la românii din
afara graniþelor sale.
Aceastã revigorare moralã ºi
spiritualã se va rãsfrânge în planul
luptei pentru desãvârºirea unitãþii
naþionale, consolidarea statului
român independent, urmând a
întreþine vie speranþa eliberãrii
naþionale a românilor aflaþi sub
stãpâniri strãine ºi a se constitui în
factor esenþial al întregii miºcãri de
desãvârºire a unitãþii naþionale.
În planul urmãrilor imediate,
importante responsabilitãþi revin
aceluiaºi guvern liberal, condus de
I.C. Brãtianu.
Deosebit de importantã era
rezolvarea problemei recunoaºterii
independenþei de cãtre Marile Puteri,
în conformitate cu dispoziþiile
Tratatului de pace de la Berlin.
Marile Puteri, cum indica art. 43,
recunoºteau Independenþa României,
dar o legau de îndeplinirea cerinþelor
urmãtoarelor douã articole: art. 44,
care stipula acordarea de drepturi
politice strãinilor din România,
indiferent de religia lor, deci,
modificarea art. 7 din Constituþia de
la 1866, ºi art. 45, care stipula
retrocedarea Sudului Basarabiei.
Practic, condiþia impusã de art. 45
era de la bun început satisfãcutã,
România neputând opune rezistenþã
armatã la aceastã decizie, cu atât mai
mult cu cât ea era sprijinitã de Marile
Puteri; în rest, guvernul român a luat
mãsurile necesare pentru integrarea
Dobrogei, împreunã cu Delta Dunãrii,
în spaþiul românesc, în noiembrie
1878, administraþia româneascã
instalându-se în aceastã provincie.
În discuþie rãmânea ca statul
român sã se conformeze articolul
44, ceea ce se face în anul 1879,
când, în urma unei ample dezbateri,
în luna octombrie, se adoptã
modificarea art. 7 printr-un
compromis, neacordându-se din
oficiu dreptul de cetãþenie
locuitorilor strãini, ci în mod

condiþionat: pe de o parte, fãcând
dovada unui stagiu de ºedere în þarã
de minimum 10 ani, pe de alta, ei
urmând a solicita în mod individual
împãmântenirea, pe baza unei
cereri. Erau exceptate de la condiþia
de stagiu de ºedere în þarã anumite
categorii de persoane: participanþii
la Rãzboiul de Independenþã,
persoanele considerate a aduce
servicii statului român (oameni de
culturã ºi ºtiinþã, dar ºi bancherii,
industriaºii, investitorii strãini etc.).
Cu
aceastã
operaþiune,
consideratã satisfãcãtoare, calea
recunoaºterii independenþei de cãtre
fiecare putere în parte era deschisã.
Paradoxal, primele state care au
recunoscut independenþa, încã înainte
de modificarea constituþionalã
impusã de art. 44 al Tratatului de la
Berlin, au fost cele douã Mari Puteri
cu interese lezând statul român: Rusia
ºi Austro-Ungaria, care recunosc
independenþa încã din toamna anului
1878, ele nefiind interesate în
respectarea articolului în discuþie din
Tratatul de la Berlin. Germania, în
schimb, ºi dupã adoptarea modificãrii
Constituþiei a amânat recunoaºterea
independenþei, procedând la ea numai
dupã ce  în februarie 1880  a fost
adoptatã, de cãtre Parlamentul român,
legea de rãscumpãrare a cãilor ferate
construite de societatea Strousberg,
fiind satisfãcute cerinþele bancherilor
germani. Odatã cu Germania, alte
douã importante Mari Puteri, Anglia
ºi Franþa, procedau ºi ele la
recunoaºterea independenþei.
Pe linia creºterii prestigiului
internaþional, a consecinþelor
câºtigãrii independenþei politice
depline, avea sã se înscrie
evenimentul din martie 1881, când
corpurile legiuitoare adoptã proiectul
de lege prin care România este
proclamatã Regat. Cu acest
eveniment, în ciuda dificultãþilor
politice de tot felul, cãrora autoritãþile
române urmau sã le facã faþã,
România avea sã se afirme treptat, din
ce în ce mai viguros, în plan european,
cu aspiraþia de integrare în familia
statelor civilizate din Europa.
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CERCETAREA ªTIINÞIFICÃ  LA ORA BILANÞULUI
Activitatea de cercetare ºtiinþificã reprezintã componenta principalã definitorie a
comunitãþii academice de la Universitatea Spiru Haret, norma de cercetare a fiecãrui
cadru didactic fiind cuprinsã în totalul normei didactice, în cuantum de 25 la sutã.
Cercetarea este structuratã ºi desfãºuratã în concordanþã deplinã cu coordonatele stabilite
în iniþiativa Aria Europeanã a Cercetãrii, cu politicile naþionale de cercetare, unitatea de
bazã a organizãrii investigaþiilor, studiilor constituind-o catedrele ºi centrele de cercetare
din fiecare facultate, care elaboreazã anual planul de cercetare ce prevede teme de contract,
teme fundamentale ºi aplicative individuale, teme de masterat, de doctorat.
Nefiind concepute ca un scop în sine, rezultatele cercetãrii se concretizeazã în soluþii
de modernizare a procesului de învãþãmânt în cãrþi, cursuri, tratate ºi monografii,
comunicãri ºtiinþifice pe plan naþional ºi internaþional, articole publicate în volume ale
manifestãrilor ºtiinþifice  Analele Universitãþii Spiru Haret, pe serii, revista Opinia
naþionalã, prezentãri ºi mese rotunde la televiziunea România de Mâine.
În mod tradiþional, facultãþile Universitãþii Spiru Haret organizeazã, anual, Sesiuni
ºtiinþifice, în cadrul cãrora cadrele didactice susþin comunicãri, rapoarte, cu privire la
temele abordate, recentele sesiuni constituind ora bilanþului activitãþii de cercetare.
Studenþii, masteranzii ºi doctoranzii sunt implicaþi în activitatea de cercetare, care se
desfãºoarã sub diverse forme  proiecte, lucrãri de licenþã, studii de caz, cercuri ºtiinþifice
studenþeºti, referate ºi teme de doctorat, beneficiind de sprijinul cadrelor didactice.

Facultatea de Relaþii Internaþionale ºi Studii
Europene, Universitatea Spiru Haret, a organizat, la 8 mai
2009, cu prilejul Zilei Europei, Conferinþa profesorului
IVAN BOEV, de la Universitatea Nancy 2  C.E.U.
LUnion européenne et la protection des droits de lhomme:
la consécration dune vocation constitutionnelle ( Uniunea
Europeanã ºi protecþia drepturilor omului: consacrarea unei
vocaþii constituþionale)

Ziua Europei

Facultatea de Medicinã Veterinarã

Actualitãþi ºi perspective
în creºterea animalelor
ºi a afecþiunilor veterinare
Devenitã tradiþionalã,
Sesiunea de rapoarte ºi comunicãri ºtiinþifice a cadrelor
didactice, masteranzilor ºi
studenþilor, a avut loc la
Facultatea de Medicinã
Veterinarã în ziua de 7 mai, în
amfiteatru ºi sãlile de curs
ale Clinicii de Medicinã
Veterinarã, în care activitatea de
cercetare ºtiinþificã a reprezentat, ca de fiecare datã, un
prilej pentru a se realiza bilanþul
investigaþiilor, studiilor, lucrãrilor,
efectuate într-un an, pe baza
programului de cercetare, ºi a
contractelor încheiate.
Desfãºuratã sub genericul
interdisciplinar Actualitãþi ºi
perspective în creºterea
animalelor ºi a afecþiunilor
veterinare, sesiunea ºtiinþificã
a fost conceputã în douã
secþiuni distincte. Prima parte
a lucrãrilor a fost consacratã
prezentãrii de rapoarte,

precedatã de cuvântul de
deschidere a lucrãrilor, rostit de
prof. univ. dr. Dãnuþ Turcu,
decanul Facultãþii de Medicinã
Veterinarã. Prof. univ. dr. DHC
Vasile Stãnescu ºi dr. Carmen
Stroia au susþinut raportul
ºtiinþific Siguranþa alimentarã,
prioritate majorã pentru
Uniunea Europeanã ºi þara
noastrã, prof. univ. dr. Toma
Coman a prezentat raportul
vizând
Mielocitomatoza
aviarã, o nouã formã de

leucozã la pãsãri, iar conf. univ.
dr. Elena Potecea a prezentat
raportul intitulat Actualitãþi în
bolile transmisibile majore ºi
zoonozele emergente.
În Secþiunea I propriu-zisã,
moderatori: prof. univ. dr. Toma
Coman, conf. univ. dr. Carmen
Bergheº, secretar ºef de
lucrãri dr. Petruþ Tãnase, au fost
susþinute 15 comunicãri
ºtiinþifice, între care Activitatea
bactericidã ºi antifungicã a
produsului Decontaminol,
Activitatea radiaþiilor laser de
micã putere asupra plãgilor
septice produse experimental
la iepuri, Studii privind
caracteristicile biologice ale
unor bacterii patogene,
Contribuþii la investigarea
calitãþii laptelui din zona
Întorsura Buzãului.
În Secþiunea II, moderatori:
conf. univ. dr. Elena Potecea,
conf. univ. dr. Viorel Andronie,

secretar ºef de lucrãri Arpad
Sallay au fost susþinute
9 comunicãri ºtiinþifice privind
Evaluarea unor afecþiuni la
câine prin teste paraclinice,
Cercetãri privind electroforeze
hemolimfei la specia de albinã
meliferã, Contribuþii privind
diagnosticul, incidenþa ºi
terapia în dermatomicoze la
câini ºi pisici ºi multe altele.
Deºi aparent temele lucrãrilor nu aveau o legãturã
intrinsecã între ele, în realitate,

Studenþi ºi masteranzi

Facultatea de Istorie, Muzeologie ºi Arhivisticã

De la statul naþional român
la independenþã ºi integrare europeanã
însã, toate au pus accentul pe
elementele de actualitate
survenite în diagnosticare, în
profilaxia ºi tratamentul unor
maladii, pe noutãþile apãrute în
domeniul abordat, cu contribuþii
valoroase la identificarea ºi
aprofundarea lor.
Caracterul interactiv al
dezbaterilor ºi-a pus amprenta
atât pe discuþiile din secþiuni, pe
studiile de caz prezentate,
cât ºi cu prilejul vizionãrii
posterelor, ceea ce a conferit
Sesiunii ºtiinþifice o trãsãturã
pregnant aplicativã.
A impresionat nu numai
interesul mare manifestat de
cadrele didactice care au
participat la sesiune, cu vocaþie
de veritabili cercetãtori, dar

am descoperit cu bucurie
între autorii comunicãrilor ºi
masteranzi (Ioana Bazacu,
Monica Badea, Mihaela Manu,
Aurelia-Corina Crãciunescu,
Floriana Manda), studenþi
(Constantin Buzea, Fl. D.
Chiriþã, Livia Tãnase), chiar ºi
un absolvent (B. Gavre).
Sesiunea a confirmat încã
odatã cã la Facultatea de
Medicinã Veterinarã cercetarea
ºtiinþificã reprezintã un spaþiu
al excelenþei.

Premii pe mãsura eforturilor

Uniunea Europeanã
ºi protecþia drepturilor
omului: consacrarea unei
vocaþii constituþionale

Conºtientizând rolul cercetãrii ºtiinþifice în instituþiile
de învãþãmânt superior, care se
constituie într-un element
definitoriu al procesului
de încadrare a Universitãþii
Spiru Haret în Aria Europeanã
a Cercetãrii, precum ºi în
spaþiul politicilor ºi activitãþilor
de cercetare la nivel naþional,
corpul didactic al Facultãþii
de Istorie, Muzeologie ºi
Arhivisticã desfãºoarã permanent o bogatã ºi diversã
activitate ºtiinþificã în cadrul
instituþiei ºi în afara ei. Astfel,
rezultatele cercetãrii au fost

valorificate într-o serie de
cursuri universitare, lucrãri
monografice, precum ºi în
cadrul unor conferinþe ºtiinþifice
organizate ºi desfãºurate la
Facultatea noastrã.
În fiecare an, Facultatea de
Istorie, Muzeologie ºi Arhivisticã
este gazda a douã manifestãri
ºtiinþifice de acest gen, unele
beneficiind ºi de participare
internaþionalã. Tradiþional,
tematica este sugeratã de
comemorarea unor evenimente
sau a personalitãþilor istorice cu
un rol aparte în destinele
poporului român (2005: 60 de

ani de la încheierea celui de-al
Doilea Rãzboi Mondial;
Nicolae Iorga  istoric, filosof,
diplomat; 2006: Sigiliul Romei:
XIX secole de la organizarea
provinciei Dacia romanã;
România ºi Conferinþa de Pace
de la Paris 1946; 2007: 100 de
ani de la marea rãscoalã
þãrãneascã din 1907; 90 de ani
de la evenimentele anului 1917).
Anul acesta, pentru manifestarea din primãvarã, tema
sesiunii ºtiinþifice a cadrelor
didactice de la Facultatea de
Istorie, Muzeologie ºi Arhivisticã
a fost De la statul naþional

român la independenþã ºi
integrara europeanã, cu
participarea întregului corp
didactic, unde au fost prezentate
rezultatele cercetãrii ºtiinþifice
întreprinse conform strategiei ºi
a planului tematic de cercercetare la nivelul Facultãþii,
precum ºi a Centrului de
Cercetare Istoria civilizaþiei
româneºti în context European.
Sesiunea s-a desfãºurat pe
data de 8 mai 2009, începând
cu orele 9.00, la sediul Facultãþii
de Istorie, Muzeologie ºi
Arhivisticã din Bucureºti,
Bulevardul Timiºoara nr. 58.

Facultatea de Filosofie, ªtiinþe Politice ºi Studii Culturale

De la
academicieni
la masteranzi
Sesiunea anualã a cadrelor
didactice din Facultatea de
Filosofie, ªtiinþe Politice ºi
Studii Culturale  Universitatea
Spiru Haret a avut loc în data
de 6 mai 2009. Lucrãrile
sesiunii s-au desfãºurat pe trei
secþiuni: Evoluþionismul ºi
gândirea filosoficã contemporanã  150 de ani de la
apariþia Originii speciilor a lui
Charles Darwin; Ontologie,
epistemologie, logicã ºi
metalogicã, respectiv Istoria
filosofiei universale ºi româneºti,
filosofie politicã. Prima
secþiune, moderatã de conf.
univ. dr. Loredana Boºca ºi
lector univ. dr. Sergiu Bãlan, a
fost onoratã de academicianul
prof. Alexandru Boboc, care a
prezentat lucrarea Devenirea
întru fiinþã în contextul
ontologiilor contemporane, de
cercetãtori ai Institutului
de Filosofie ºi Psihologie
Constantin Rãdulescu-Motru
al Academiei Române ºi cadre
didactice ale Facultãþii de
Filosofie  Universitatea din
Bucureºti, ale Academiei
de ªtiinþe Economice, ale
Facultãþii de Filosofie, ªtiinþe
Politice ºi Studii Culturale din
Universitatea Spiru Haret.
Celelalte douã secþiuni au fost
moderate de prof. univ. dr. Ion

Tudosescu ºi prof. univ. dr.
Acsinte Dobre, respectiv prof.
univ. dr. Ioan N. Roºca ºi
lector univ. dr. Ilie Pintea, iar
în cadrul acestora au participat,
pe lângã personalitãþi de la
instituþiile menþionate, cadre
didactice din cadrul altor
facultãþi ale Universitãþii Spiru
Haret ºi masteranzi din cadrul
programelor postuniversitare/
Bologna II ale facultãþii gazdã.
Temele prezentate se vor regãsi
ºi în Analele Universitãþii Spiru
Haret  Seria Filosofie.

Sesiuni de
comunicãri ºtiinþifice

Pentru studenþii ºi maste- Studii Culturale, respectiv la Sesiunea ºtiinþificã anualã a dr. Mircea Itu, lector univ. dr. faþa colegilor a fost comparanzii Facultãþilor de Jurnalism, Filosofie-Jurnalism, data de studenþilor ºi masteranzilor, Ruxandra Coman, asist. univ. rabilã cu încrederea cadrelor
didactice coordonatoare, care
au urmãrit cu mare atenþie
modul în care se prezintã
studenþii. Temele au fost
selectate sub îndrumarea profesorilor facultãþilor amintite,
þinând cont de înclinaþiile
fiecãrui participant. Iatã câþiva
dintre studenþii care ºi-au adus
contribuþia la succesul sesiunii
ºi au fost recompensaþi pe
mãsurã: Nicoleta Grãdinaru 
Antonomaza în presa sportivã
(locul I); Petre Banu, Iuliana
Vasile, Mihaela Carmen Marinuº,
Cristian Gherghely (locul II);
Antonio Glodeanu, Loredana
Fîntînã (locul III); Alina
Buzenchi, Teodor Cãtãlin
Burlacu (menþiunea I); Cãtãlina
Togan, Carmen Stoica (menþiunea II); ºi, nu în ultimul rând,
masterand Cristiana Tudor 
Retoricã ºi argumentare în
discursul lui Barack Obama, în
contextul realitãþii sociale
(premiul special al juriului). Unii
studenþi din anii terminali ºi-au
ales teme pe care doresc sã le
dezvolte, dupã absolvire, în
disertaþii, în cadrul programelor
de masterat propuse de facultãþi,
iar masteranzii folosesc aceastã
oportunitate pentru a-ºi prezenta
cãile de cercetare, pe care le
Comunicare ºi Relaþii Publice, 7 mai 2009 a reprezentat rezultatele cunoºtinþelor acu- dr. Maria Cernat. Emoþia abordeazã pe parcursul prode Filosofie, ªtiinþe Politice ºi oportunitatea de a-ºi prezenta, mulate. Moderatori: prof. univ. susþinerii lucrãrilor proprii în gramului de masterat urmat.

Constanþa

Sub semnul creativitãþii ºi inovaþiei
La Universitatea Spiru
Haret, Constanþa, Facultatea de
Management Financiar Contabil a organizat cea de-a
XV-a ediþie a sesiunii de
comunicãri ºtiinþifice, Sub
semnul creativitãþii ºi inovaþiei,
ºi Facultatea de Drept ºi
Administraþie Publicã, cea de-a
XVI-a sesiune ºtiinþificã CLPA
- 2009 , în data de 9 mai.
La aceastã sesiune, au fost
prezentate lucrãri ale cadrelor
didactice din cadrul facultãþilor
Universitãþii Spiru Haret, din
Constanþa ºi alte localitãþi, dar
ºi ale unor profesori de la alte
universitãþi constãnþene. De
asemenea, un numãr remarcabil de lucrãri au aparþinut
masteranzilor din cadrul
Universitãþii.
Iatã câteva dintre lucrãrile
prezentate în sesiune comunã:
Incursiune orientativã asupra
tehnicilor profiling, prof. univ.
dr. Tudorel Butoi, Facultatea
de Drept ºi Administraþie
Publicã Bucureºti; Spaþiul
european al învãþãmântului
superior. Participarea României
la Procesul Bologna, prof. univ.
dr. Adela Voicu, Facultatea de
Drept ºi Administraþie Publicã
Constanþa; Câteva consideraþii
privind extrãdarea. Concept,
natura juridicã, condiþiile
de fond ºi formã ale extrãdãrii, prof.univ.dr. Petre
Buneci, Facultatea de Drept
Bucureºti, Universitatea
Ecologicã; Dincolo de limitele
zãrii, prof. univ. dr. Ion Lungu,
Facultatea de Management
Financiar-Contabil
C o n s t a n þ a ; Invãþãmântul
superior ºi provocãrile crizei
mondiale, prof. univ. dr. Olga
Duþu, Facultatea de Drept
ºi Administraþie Publicã
Constanþa.

civil, Dreptul familiei, Dreptul
mediului, Dreptul proprietãþii
intelectuale. Moderator: prof.
univ. dr. Gheorghe Dinu.
SECÞIUNEA 2 - Drept penal,
Drept procesual penal,
Criminologie, Criminalisticã,
Psihologie juridicã. Moderator: prof. univ. dr. Tudorel
Butoi. SECÞIUNEA 3 - Teoria
generalã a dreptului, Introducere în istoria dreptului,
Drept internaþional public,
Drept instituþional comunitar,
Protecþia juridicã a dreptului
omului. Moderator: prof.
univ. dr. Ioan Bitoleanu.
SECÞIUNEA 4 - Drept
constituþional, Drept administrativ, Deontologia funcþiei
publice. Moderator: prof.
univ. dr. Vasile Nazare.
SECÞIUNEA 5 - Dreptul
muncii, Dreptul comercial,
Drept fiscal, Dreptul transporturilor. Moderator: conf.
univ. dr. Mihnea-Claudiu
Drumea. SECÞIUNEA 6 Limbi strãine. Moderator:
prof.univ.dr. Lavinia Nãdrag.

Facultatea de Management
Financiar-Contabil

La Facultatea de Management Financiar-Contabil,
lucrãrile au fost prezentate ºi
dezbãtute în cinci secþiuni:
SECÞIUNEA 1 - Armonizarea managementului ºi
marketingului cu cerinþele
economiei bazate pe cunoaºtere. Moderator: conf.
univ. dr. Dragoº Mihai Ipate.
SECÞIUNEA 2 - Contabilitate
ºi finanþe. Moderator: prof.
univ. dr. Dumitru Gheorghe.
SECÞIUNEA 3 - Contabilitate
ºi finanþe. Moderator: prof.
univ. dr. Liana Elefterie.
SECÞIUNEA 4 - Economia în
procesul integrãrii europene.
Moderator: prof. univ. dr.
Facultatea de Drept
Mircea Jeflea. SECÞIUNEA 5
ºi Administraþie Publicã
- Matematici ºi tehnologii
La Facultatea de Drept ºi informaþionale în economie.
Administraþie Publicã, seGrupaj realizat de
siunea s-a desfãºurat pe ºase
Adela DEAC
secþiuni: SECÞIUNEA 1 Drept civil, Drept procesual
ºi Gabriela SÂRBU

La 9 mai 1950, Robert Schuman, ministrul afacerilor
externe al Franþei, ºi-a prezentat propunerea privind crearea
unei Europe organizate,
indispensabilã pentru menþinerea relaþiilor de pace.
Aceastã propunere, cunoscutã
sub numele de Declaraþia
Schuman, a stat la baza
creãrii Uniunii Europene de
astãzi.
În prezent, ziua de 9 mai
a devenit un simbol european
(Ziua Europei) care, alãturi
de drapel, imn, devizã ºi
moneda unicã (euro),
identificã entitatea politicã
a Uniunii Europene. Ziua
Europei este o ocazie de a
organiza activitãþi ºi festivitãþi menite sã aducã Europa mai aproape de cetãþenii
sãi ºi sã alãture naþiunile europene.
Primãvara anului 1950. Robert Schuman primeºte de
la omologii din Statele Unite ale Americii ºi Marea Britanie
o misiune istoricã: crearea unui plan care sã ducã la
reintegrarea Germaniei Federale în familia europeanã.
Problema delicatã pe care o avea de rezolvat îl face sã
recurgã la sprijinul unui cunoscut diplomat: Jean Monnet.
Acesta îi propune un plan. Aflat în casa sa din Moselle, în
luna aprilie a aceluiaºi an, Robert Schuman mediteazã la
acest proiect. A doua zi, în drum spre Paris, se hotãrâse:
Proiectul e interesant; va fi proiectul meu,îi mãrturisea
ºefului sãu de cabinet. ªi astfel, în dimineaþa lui 9 mai, un
emisar secret înmâna cancelarului german Konrad
Adenauer un document confidenþial, care cuprindea o copie
a proiectului. Acordul lui Adenauer a venit imediat:
Germania dorea sã devinã partener al Franþei în acest
proiect ce-ºi propunea sã schimbe soarta Europei. La ora
16.00, în aceeaºi zi de 9 mai, în Salonul Orologiului din
Quai dOrsay, Robert Schuman citea proclamaþia care, prin
îndrãzneala ei, avea sa schimbe destinul Europei. Franþa
ºi Germania decideau sã punã în comun rezervele de
cãrbune ºi oþel ºi invitau toate þãrile europene interesate
sã li se alãture.
Pentru unii, planul Schuman era utopia unui aventurier
politic, pentru alþii un vis nebunesc, astãzi însã este o
realitate pe care o trãim cu toþii. Propunerea lui avea ca
scop crearea unei asociaþii în cadrul cãreia membrii sã îºi
punã sub control comun producþia de oþel ºi cãrbune  ca
bazã a puterii lor militare -, în scopul evitãrii izbucnirii
unui nou rãzboi. Þãrile cãrora li se adresa în primul rând
aceastã provocare  Franþa ºi Germania  fuseserã în rãzboi
timp de aproape 100 de ani, iar cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial aproape cã le distrusese.
În 1985, când proiectul construcþiei europene era deja
clar conturat, cele zece state membre, care formau la
acea datã Comunitatea
Europeanã, au hotãrât ca
ziua de 9 mai sã devinã Ziua
Europei.
Ziua de 9 mai 1950 a
reprezentat primul pas cãtre
crearea a ceea ce este astãzi
Uniunea Europeanã.
Pentru 27 de state,
Uniunea Europeanã înseamnã azi mai puþine
frontiere, mai multe
oportunitãþi, o Europã mai
curatã, studii în strãinãtate,
egalitate de ºanse, libertate,
securitate ºi justiþie socialã.

Simbolurile UE
Steagul  iniþiat de
Consiliul Europei (1955) a
fost adoptat ca steag al
comunitãþii europene in anul
1985. Cele 12 stele de pe
steag nu reprezintã numãrul
statelor membre, numãrul
12 fiind ales pentru cã
simbolizeazã perfecþiunea ºi
unitatea.

valoroase pentru
continentul
european.
Moneda
unicã  EURO 
bazele monedei
unice sunt puse
prin Tratatul de la
Maastricht(1992).
În decembrie
1995, Consiliul
European, de la
Madrid, atribuie
monedei unice
denumirea de
EURO.

Imnul  în 1972,
Consiliul Europei decide ca
Oda bucuriei (din Simfonia
a IX-a de Beethoven) sã
devinã imnul UE. Ca imn
al UE, Oda bucuriei se
intoneazã fãrã cuvinte
Deviza  Unitate în
diversitate  a fost folositã
pentru prima datã în anul
2000. Semnificaþia ei este
aceea a unitãþii eforturilor
fãcute de europeni pentru
pace ºi prosperitate în
contextul unor culturi, tradiþii
ºi limbi diferite, dar la fel de
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SENSURILE GLOBALIZÃRII (II)
(Urmare din pag. 1)
În jurul anului 1970, D. Harvey susþine cã ar fi început o nouã
comprimare a timpului ºi spaþiului (Harvey, 1989, p. 159-172). De data
aceasta ea s-a datorat crizei
de supercumulare a sistemului
producþiei de masã de tip Fordist.
Cererea s-a diminuat considerabil,
iar piaþa a dat semne vizibile de
saturaþie. Guvernele au întâmpinat
greutãþi din ce în ce mai mari în a
corecta dezechilibrele ivite la scarã
macroeconomicã. Pentru a face
faþã, totuºi, noului val de
instabilitate, ele au comis greºeala
de a imprima ºi pune în circulaþie
mari cantitãþi de bani, alimentând
o inflaþie, care, pe alocuri, a devenit
incontrolabilã. Trebuia gãsitã o
David Harvey
soluþie de ieºire din cest impas. ªi
ea nu a întârziat sã aparã sub forma a ceea ce D. Harvey numeºte
acumularea flexibilã, menitã sã depãºeascã neajunsurile producþiei
standardizate ºi sã permitã lucrãtorilor sã-ºi valorifice mai bine multiplele
calificãri în producerea unor bunuri, care sã vinã în întâmpinarea noilor
gusturi ºi preferinþe ale consumatorilor. Reuºita operaþiei a fost susþinutã
ºi de apariþia noilor generaþii de maºini computerizate, cu randamente
superioare, dar, în acelaºi timp, uºor
adaptabile la cele mai sofisticate
comenzi. S-au creat, astfel, condiþiile
stabilirii unor noi legãturi economice
internaþionale, bazate pe dispersarea ºi
descentralizarea producþiei, vectorul
principal al acestei acþiuni fiind tocmai
corporaþiile multinaþionale. Acestea au contribuit din plin la globalizarea
activitãþii economice, accelerând mobilitatea geograficã a fondurilor ºi
pecetluind procesul de formare a unei singure pieþe mondiale a banilor ºi
a creditului.
Aºadar, acumularea flexibilã este prezentatã ca o formã particularã a
comprimãrii timpului ºi spaþiului. Ea a fost dirijatã, în principal, spre
reducerea timpului, respectiv a perioadei dintre achiziþionarea factorilor
de producþie ºi obþinerea produsului finit, astfel încât el sã poatã fi livrat
justin-time. O datã cu aceasta, barierele spaþiale au început sã cadã una
câte una, omenirea transformându-se, în scurt timp, într-un singur câmp
de acþiune, în cadrul cãruia circulaþia capitalului a devenit din ce în ce
mai sensibilã la avantajele relative ºi la localizarea spaþialã particularã.
Paradoxal, pe mãsurã ce producþia a fost delocalizatã, fiind amplasatã,
acum, în cele mai îndepãrtate colþuri ale lumii, consumul s-a universalizat
ºi el, conducând la o oarecare omogenizare a gusturilor. Este suficient sã
amintim, în aceastã privinþã, doar câteva exemple legate de rãspândirea
rapidã a unor articole de îmbrãcãminte precum blue jeans, cucerirea pieþei
bãuturilor rãcoritoare de cãtre Coca-Cola ºi Pepsi-Cola, dezvoltarea
incredibilã a reþelei de restaurante de tip McDonalds (Ritzer, 1993, p. 913) º.a.m.d. În acest context, limba englezã a devenit un fel de lingua
franca a sistemului global de comunicaþii. S-au ivit, astfel, zorile unei
noi culturi, în stare sã dizolve distanþele dintre oameni ºi sã permitã
capitalului sã fie exportat ºi investit rapid acolo unde gradul de fructificare
este cel mai mare.
Fireºte, versiunea lui D. Harvey cu privire la importanþa timpului ºi
spaþiului o gãsim foarte interesantã, deºi, pe alocuri, lasã impresia cã
cele douã dimensiuni fizice ar putea fi dilatate sau contractate dupã voie.
Desigur, nu acest lucru l-a avut în vedere, în primul rând, ci procesul de
extindere a relaþiilor tehnice ºi economice la mari distanþe. La un moment
dat, el chiar foloseºte conceptul de relaþii transglobale, fãrã a le defini,
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însã, riguros, din punct de vedere ºtiinþific. Ceea ce s-ar fi dorit mai bine
lãmuritã este tocmai latura istoricã a lucrurilor, sau folosind proprii sãi
termeni, coordonate istorico-geografice ale fenomenului globalizãrii.
D. Harvey ne prezintã o mulþime de experienþe incipiente, dar din ele nu
rezultã cu claritate dacã acumularea flexibilã a confirmat în toate cazurile,
în sensul cã au fost obþinute rezultatele scontate.
Preocuparea pentru a surprinde cât mai exact trãsãturile definitorii
ale societãþii contemporane, martorã a unor transformãri radicale, prin
care cel al globalizãrii ocupã, dupã opinia noastrã, locul central, i-a
îndemnat pe cercetãtori sã caute ºi alte explicaþii ale tendinþelor ce se fac
resimþite în zilele noastre. Astfel, unul dintre cele mai incitante puncte de
vedere plaseazã riscul în centrul schimbãrilor social-economice
contemporane. De pildã, cercetãtorul german Ulrich Beck într-una din
lucrãrile sale de referinþã (Beck, 1992, p. 12) susþine faptul cã societatea
contemporanã a intrat într-o nouã fazã, în care caracterul resurselor
naturale a devenit stresant. Ameninþarea cu pericolul epuizãrii multor
resurse naturale a încercat sã mai fie doar o paginã de teorie economicã,
ea devenind o realitate de netãgãduit. La începuturile societãþii de consum,
când statele bogate erau preocupate sã gãseascã cele mai adecvate cãi de
repartizare a resurselor materiale pe diferite domenii de activitate, astfel
încât sã rãspundã imperativelor unui sistem al bunãstãrii sociale, oamenii
erau dispuºi sã-ºi asume unele efecte ecologice, în schimbul creºterii sau
menþinerii standardului lor de trai la un nivel ridicat. În momentul de
faþã, aceste riscuri au depãºit graniþele hazardului, devenind un motiv
serios de insecuritate, indus de însuºi procesul de modernizare. Acest
gen de risc este o consecinþã directã a industrializãrii ºi nu al vreunei
aventuri internaþionale. El nu derivã
dintr-o lipsã a ofertei tehnologice, ci din
supraproducþie. Într-adevãr, pe mãsurã
ce industrializarea se intensificã la scarã
globalã, riscurile ecologice se multiplicã
ºi ele. Deºi societatea a devenit deplin
conºtientã de ele, prea mult nu a reuºit
sã facã în direcþia reducerii lor, pentru cã nu se poate opune modernizãrii.
Neputând fi ruptã de locurile ei de origine, prin natura ºi proporþiile sale,
poluarea a ajuns sã punã în pericol toate formele de viaþã de pe planeta
noastrã (Beck, 1992, p. 21-22).
Ulrich Beck recunoaºte cã modernizarea societãþii reprezintã forþa
primarã a globalizãrii, cu menþiunea cã riscurile globale sunt un produs
al industrializãrii globale. Ajuns în acest punct, U. Beck contribuie la
conceptualizarea globalizãrii,
afirmând cã riscurile ecologice
globalizeazã, deoarece universalizeazã ºi egalizeazã conºtiinþa
oamenilor, determinându-i sã fie
mai uniþi, prin tot ceea ce întreprind,
în faþa pericolelor comune care îi
ameninþã, cu toþii trãind sub acelaºi
acoperiº atmosferic (Beck, 1992,
p. 36-38). Cu toate cã unele state
puternic industrializate au trecut la
deplasarea unor industrii puternic
poluante pe teritoriile þãrilor mai
Ulrich Beck
slab dezvoltate, ele nu se vor putea
apãra de efectele deteriorãrii mediului, consecinþele având un efect
de bumerang, care îi pune atât pe bogaþi, cât ºi pe sãraci, în faþa
aceloraºi probleme cu un pronunþat caracter global. Asistãm, aºadar,
la afirmarea unui puternic curent de opinie în favoarea globalizãrii
tuturor laturilor vieþii economice ºi sociale, pentru cã numai în acest fel
pot fi rezolvate o serie de probleme care au ieºit din sfera strictã
a competenþelor unei comunitãþi luatã izolat. Toate acestea i-au
determinat pe unii sã vorbeascã despre globalizarea panicii (ONeill,
1990, p. 329-342).

Puncte de vedere

Sub povara crizei economice-financiare

Flagelul sãrãciei devine tot mai inflamant

Spectrul sãrãcirii accentuate
a populaþiei pe timpul crizei
economico-financiare capãtã
dimensiuni ameninþãtoare. Analiºtii
de la Institutul pentru Cercetarea
Calitãþii Vieþii au elaborat o
prognozã, conform cãreia, în 2009,
rata sãrãcirii absolute va ajunge la
7,4% faþã de 5,7% cât reprezenta
aceasta în 2008. În pofida faptului
cã nu existã încã previziuni clare
pentru anul 2010, se afirmã cã
efectele crizei se vor resimþi ºi
atunci, evoluþia ar putea fi similarã
 o creºtere în continuare, pânã la
9-10%, a ratei sãrãciei absolute.
Chiar dacã în anul urmãtor se va
înregistra o creºtere economicã,
procesul de sãrãcire absolutã va
continua.
Dacã în anul 2008 existau în
România aproximativ 1,25 milioane
de cetãþeni care trãiau sub pragul de
sãrãcie absolutã, la sfârºitul lui 2010
numãrul lor ar putea ajunge la 2,25
milioane. Se considerã cã atunci
când economia se va redresa, unul
din zece români s-ar putea afla sub
pragul sãrãciei absolute, numãrul
celor care vor fi loviþi de acest flagel
social aproape cã se va dubla numai
în doi ani. Cele mai afectate de acest
proces de pauperizare sunt zonele
rurale ºi oraºele mici, mai ales cele
din estul ºi sudul þãrii, care
concentreazã majoritatea nevoiaºilor
din România. De pildã, în 2006, rata
sãrãciei era de trei ori mai micã,
decât media naþionalã, în Capitalã ºi
oraºele mari, ºi cu 50% mai mare
decât aceeaºi medie la sate, un sfert
din totalul sãracilor locuind în
regiunea Nord-Est (centrul ºi nordul
Moldovei, iar aproape jumãtate în
regiunile Sud-Vest ºi Sud-Est 
Oltenia, Muntenia, fãrã Bucureºti).
De fapt, 70% dintre cei mai nevoiaºi
locuitori ai României trãiesc în
zonele rurale. ªi tot circa 70% dintre
cei ce se aflã sub pragul sãrãciei
absolute locuiesc în afara arcului
carpatic  Moldova, Oltenia,
Muntenia ºi Dobrogea.
Unul dintre cele mai vizibile ºi
mai rapide efecte ale sãrãcirii
populaþiei ar putea fi majorarea ratei
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criminalitãþii. Deºi unii experþi
neagã cã ar exista o relaþie de
cauzalitate directã între nivelul de
trai ºi dispoziþia pentru comiterea
de fapte ilegale, sunt statistici care
demonstreazã clar acest lucru. De
exemplu, în SUA, 53% dintre cei
condamnaþi avuseserã, înainte de a
deveni infractori, venituri sub 900
de dolari pe lunã.
O altã urmare directã a sãrãciei
va fi, cel mai probabil, tendinþa de
creºtere a ratei de abandon ºcolar.
ªi în prezent acest indicator este mai
mare în zonele mai puþin dezvoltate
economic.
Printre efectele sãrãciei s-ar
putea numãra ºi disponibilitatea mai
mare de a pleca în cãutare de muncã
la mare distanþã de localitatea de
domiciliu. Este posibil sã se
înregistreze rate mari ale migraþiei
dinspre rural cãtre oraºele mari, în
ciuda situaþiei nu tocmai roz de
acolo, ºi spre destinaþii externe
tradiþionale, gen Italia sau Spania. Pe
de altã parte, se aºteaptã sosirea unui
numãr important de români din
strãinãtate sau la mutarea în mediul
rural a unora dintre orãºenii rãmaºi
fãrã surse de venit.
Noi vulnerabilitãþi se contureazã
în contextul actualei crize economice
ºi financiare; apare o nouã categorie
de familii cu risc mare de sãrãcie:
cele care depind de un singur salariu,
mai ales dacã aducãtorul acestuia
este o persoanã aflatã la o vârstã
relativ înaintatã ºi dispune de o
calificare profesionalã limitatã.
Nu în ultimul rând, noii sãraci
ar putea deveni uºor masã de
manevrã electoralã, mai ales având
în vedere cã în 2009 sunt programate douã scrutinuri naþionale.
Promisiunile candidaþilor, dar ºi
mita electoralã ar putea avea ºanse
mai mari de reuºitã în noul context.
Situaþia celor care trãiesc într-o
neagrã sãrãcie devine tot mai
dificilã, în condiþiile în care, în
ultima vreme, dispar cam 50.000 de
locuri de muncã pe lunã. Pânã la
sfârºitul anului, se estimeazã cã se
va ajunge la cel puþin 800.000 de
ºomeri. Alþi analiºti vorbesc chiar

de un milion de ºomeri la finalul lui
2009. Aceºtia se vor alãtura
celorlalþi beneficiari de prestaþii
sociale, ceea ce va creºte presiunea
la care este supus bugetul.
Printre factorii de risc, care
atenteazã la menþinerea unui nivel
de trai decent, pe primul plan se aflã
pierderea locului de muncã, urmând
apoi necalificarea sau calificarea
joasã, creditele contractate, dependenþa financiarã, falimentul propriei
afaceri. Crearea de noi locuri de
muncã, calificarea, reconversia
profesionalã, intrarea în legalitate a
activitãþilor informale, asigurarea
venitului minim garantat constituie
posibile antidoturi.
Nevoia accentuãrii mãsurilor de
protecþie socialã activã în detrimentul celor pasive, anume, a
îndemna pe cei disponibilizaþi sã
caute locuri de muncã, convingându-i
sã-ºi schimbe profesia sau sã înceapã
mici afaceri, devine ºi ea tot mai
acutã. Dacã se va reuºi acest lucru,
nu numai cã vor fi mai puþine
ajutoare de ºomaj sau sociale de
plãtit de la buget, dar vor fi încasate
taxe ºi impozite mai mari. Fireºte,
ideal ar fi sã se poatã evita
transformarea românilor într-un
popor de asistaþi sociali.
În opinia unor sociologi, cele
mai eficiente mãsuri de prevenire a
sãrãciei sunt cele prin care se
protejeazã locurile de muncã
existente ºi se stimuleazã apariþia
unora noi. Ca atare, uºurarea poverii
fiscale a firmelor, mai ales a celor
cu mulþi angajaþi, pe de o parte, iar
pe de alta, pentru cã sãrãcia afecteazã
familiile ºi nu indivizii, principala
pârghie de protecþie socialã a celor
mai dezavantajaþi ar trebui sã fie
venitul minim garantat (în prezent,
de 108 lei, adicã mai puþin de un euro
pe zi), mai degrabã decât instituirea
pensiei minime sau prelungirea
ajutorului de ºomaj.
Se constatã cã politicile
coerente, flexibile privind piaþa
muncii contribuie la reducerea
sãrãciei, la incluziune socialã, la
dezvoltare ruralã ºi la dezvoltare
regionalã. De aceea, este nevoie de
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Gestiunea ºi contul fondurilor
Uniunii Europene sunt efectuate de
Comisia europeanã în cooperare cu
statele membre.
Comisia exercitã o funcþie de
audit intern care contribuie la
garantarea faptului cã sunt stabilite
sisteme de control adecvate ºi cã
acestea funcþioneazã într-un mod
cât mai eficace.
Curtea de Conturi Europeanã, în
calitate de auditor extern, analizeazã
gestiunea financiarã a bugetului în
ansamblul sãu. În orice societate
democraticã modernã, funcþia de
audit extern independent este
esenþialã pentru a asigura responsabilitatea cu privire la modul de
utilizare a fondurilor publice.
Prin Tratat, Curþii de Conturi
Europene i s-a atribuit mandatul
de auditor extern al finanþelor
Uniunii Europene. Tratatul de
funcþionare a Uniunii Europene
defineºte Curtea de Conturi ca
instituþie independentã a Uniunii
Europene, care asigurã auditarea
conturilor Uniunii.
Ca ºi statele membre, Uniunea
Europeanã dispune de un auditor
extern, care îndeplineºte rolul de
gardian independent al intereselor
financiare ale cetãþenilor.
În calitate de auditor extern al
Uniunii Europene, Curtea de Conturi
Europeanã examineazã dacã fondurile
europene sunt corect contabilizate ºi
dacã sunt cheltuite în conformitate
cu normele ºi legislaþia în vigoare,
precum ºi dacã resursele au fost
utilizate în mod optim, indiferent de
destinaþia fondurilor.
Rezultatele activitãþii Curþii de
Conturi Europene sunt utilizate de
cãtre Comisie, Parlament ºi
Consiliu, precum ºi de cãtre statele
membre, în scopul îmbunãtãþirii
gestiunii financiare a bugetului
Uniunii Europene.
Activitatea Curþii oferã o bazã
importantã în cadrul procedurii
anuale de descãrcare de gestiune,
prin care Parlamentul European,
întemeindu-ºi decizia pe recomandãrile Consiliului, hotãrãºte în ce
mãsurã comisia ºi-a îndeplinit responsabilitatea de execuþie a bugetului
aferent exerciþiului precedent.
SFERA AUDITULUI PUBLIC
EXTERN REALIZAT DE CURTEA
DE CONTURI EUROPEANÃ

organismelor Uniunii Europene, aºa
cum este stipulat în Tratat;
 misiunile de audit selectate
privind orice domeniu bugetar al
Uniunii Europene sau de gestiune,
care prezintã un interes aparte,
atunci când Curtea de Conturi
considerã cã sunt oportune.
Sfera auditului realizat de Curtea
de Conturi Europeanã include:
competenþele auditului; creºterea
performanþei gestiunii financiare;
raportarea neregularitãþilor sau
suspiciunilor de fraudã; formularea
de opinii oficiale cu privire la noi
reglementãri financiare.
Competenþele
auditului
Curtea de Conturi Europeanã
are misiunea de a audita execuþia:
 bugetului general al Uniunii
Europene;
 bugetului Fondurilor Europene
pentru Dezvoltare.
Curtea poate audita orice
organism sau persoane juridice care
gestioneazã sau beneficiazã de
fonduri ale Uniunii Europene.
Competenþele auditului se
referã la: temele de audit, misiunile
de audit, independenþã, analiza
riscurilor, conformitatea cu politicile
ºi standardele de audit, dreptul de
acces la informaþii.
a) Temele de audit variazã de
la analiza situaþiilor financiare pânã
la examinarea detaliatã a unor
anumite domenii bugetare sau de
gestiune.
b) Misiunile de audit sunt de
douã tipuri:
 recurente, pe care Curtea le
efectueazã în fiecare an, conform
dispoziþiilor prevãzute în Tratat.
Acestea includ auditarea situaþiilor
financiare ale Uniunii Europene, ale
fondurilor europene pentru dezvoltare ºi ale tuturor celorlalte organisme
ºi agenþii create de Uniune;
 selectate, în cadrul cãrora
Curtea alege anumite domenii
bugetare sau de gestiune care
prezintã un interes specific, pentru a
le supune unui audit aprofundat.
Curtea de Conturi Europeanã
decide în materie de audituri
selectate, respectiv cu privire la
temele de audit, modalitãþile de
abordare ºi data la care sã se prezinte
observaþiile ºi concluziile referitoare
la aceste activitãþi. Nu examineazã
fiecare domeniu bugetar într-un mod
detaliat, ci doar o selecþie a temelor
cu caracter bugetar sau legate de
gestiune.

Sfera auditului realizat de Curtea
de Conturi Europeanã acoperã:
finanþarea politicilor privind piaþa
 examinarea anualã a situaþiilor
muncii, de la 0,35% din PIB (în
financiare ale tuturor instituþiilor ºi
2007) la un nivel mai aproape de cel
european, de 2%, cu atât mai mult
cu cât România a adoptat o serie de
documente prin care se conecteazã
la sistemul european al drepturilor
sociale. În acest domeniu are loc o
monitorizare la fiecare doi ani,
tocmai pentru a se vedea cum sunt
onorate obligaþiile asumate.
Conf. univ. dr Corneliu ZEANA,
Cum economia de piaþã
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
româneascã are încã o capacitate
insuficientã de a crea noi locuri de
Criteriul pentru care includem în categoria drogurilor niºte substanþe
muncã sustenabile, statul trebuie
atât
de rãspândite ca utilizare este starea de dependenþã pe care o induc.
sã-ºi asume un rol major în acest
Dupã o utilizare mai mult sau mai puþin îndelungatã ºi aproape
domeniu, prin realizarea unor
întotdeauna zilnicã, întreruperea bruscã nu este toleratã, provoacã o
programe de lucrãri publice,
serie de tulburãri, începând cu dorinþa, uneori arzãtoare, de a obþine
promovarea formelor flexibile de
substanþa cu care organismul s-a obiºnuit.
muncã ºi încurajarea înregistrãrii
Dependenþa de cafea este extrem de rãspânditã. Consumul a douãactivitãþilor pe cont propriu,
patru ceºcuþe de cafea zilnic nu produce tulburãri, ba chiar are unele
agricole ºi neagricole.
efecte benefice, datorate aportului de magneziu ºi de antioxidanþi. Fãrã
Cel mai adesea, persoanele care
cafeaua de dimineaþã este greu sã te apuci de lucru, în special în cazul
nu-ºi pot asigura mijloacele de trai
profesiilor intelectuale. Pentru activarea funcþiilor intelectuale, alãturi
minim necesare sau care sunt
de cafea, se fumeazã ºi o þigare. Dacã se fumeazã una-douã sau trei
oricând în pericol sã intre în aceastã
þigãri pe zi, nu se înregistreazã consecinþe nefavorabile. Din pãcate,
categorie sunt cele provenind din
odatã început fumatul, existã tentaþia creºterii numãrului de þigãri,
gospodãriile mari ºi din gospodãriile
cu copii, mai ales cele cu trei sau mai
ajungându-se repede la niveluri categoric nocive. Consumul unei
mulþi minori, cele cu nivel scãzut de
cantitãþi prea mari de cafea, în scopul de a face
educaþie, lucrãtorii din sectorul
faþã unor solicitãri temporare, cum ar fi o sesiune
informal, al agriculturii în propria
de examene, provoacã tulburãri de ritm cardiac,
gospodãrie, ºomerii, inclusiv noii
uneori grave, insomnie, agitaþie ºi iritabilitate.
ºomeri ºi casnicele. De exemplu,
Consumul exgerat de Coca / Pepsi Cola poate avea
60% dintre familiile cu trei sau mai
aceleaºi consecinþe. Iniþial, efectul psihostimulant
mulþi copii se aflã sub pragul de
este mulþumitor, dar, dupã un timp, randamentul
sãrãcie absolutã, iar rata sãrãciei
se prãbuºeºte, iar performanþa devine redusã.
absolute în rândul copiilor ºi tinerilor
Cafeina consumatã în exces poate induce tulburãri
pânã în 25 de ani este dublã faþã de
de somn, insomnia fiind caracteristicã atunci când
media naþionalã.
ingestia se face în a doua parte a zilei. Totul este
Se pare însã cã cei peste un
sã controlezi dozele ºi repartiþia lor circadianã.
milion de sãraci din România
Majoritatea consumatorilor de cafea devin, cu
reprezintã doar o infimã parte în
timpul, dependenþi. Principala substanþã conþinutã
oceanul de nevoiaºi existent la nivel
în cafea este cafeina (cofeina). Ea se gãseºte ºi în
planetar. Conform datelor Bãncii
ceai, dar efectele consumului de ceai nu se
Mondiale, 80% din populaþia lumii
suprapun decât parþial peste cele ale cafelei. Dacã
trãieºte cu mai puþin de echivalentul
nu consumã porþia de cafea, cel dependent devine
la paritatea puterii de cumpãrare
iritabil, mahmur, fãrã chef de muncã sau de
(PPP) a zece dolari pe zi. Dintre
activitate în general, performanþa intelectualã este
aceºtia, peste trei miliarde de
redusã. Aceste fenomene dispar prompt dacã se
persoane (adicã jumãtate din
obþine o nouã dozã. Cafeaua este aproape nelipsitã
locuitorii planetei) se descurcã cu
în orice casã, se serveºte în orice tip de local, existã
mai puþin de 2,50 dolari (PPP) pe zi.
automate de cafea etc. Este cel mai rãspândit drog. Din fericire, nu
Mai mult, 900 de milioane dintre
conþine substanþe cancerigene sau toxice propriu zise, ci doar excitante
aceºtia supravieþuiesc cu mai puþin
ale sistemului nervos central, dar, în special prin intermediul acestuia,
de un dolar (PPP) pe zi. Imaginaþi-vã
cafeaua exercitã efecte cardiovasculare: tahicardie, creºtere a tensiunii
cum ar arãta viaþa celor care trãiesc
arteriale. Dupã mai multe zile de abstinenþã, survine dezobiºnuinþa,
cu mai puþin de 115 lei pe lunã.
când tulburãrile amintite dispar. Bolnavilor cardiaci, care dezvoltã
Cei mai sãraci locuitori ai Terrei
tulburãri de ritm, li se interzice cafeaua, dar pot consuma ceai în cantitãþi
trãiesc în Africa Sub-Saharianã,
moderate. Cafeaua nu este interzisã cardiacilor în general, ci doar celor
Asia de Sud-Est ºi America Latinã.
predispuºi la aritmii. Cei care suferã de hipotensiune arterialã pot
Peste 50% dintre cetãþenii unor þãri
beneficia de cafea pentru redresarea tensiunii ºi a tonusului general.
ca Zimbabwe sau Uganda trãiesc cu
Deoarece cafelei nu i se reproºeazã efecte grave, iar balanþa riscmai puþin de un dolar (PPP) pe zi ºi
beneficiu este favorabilã, obiceiul de a consuma cafea nu este descurajat.
circa 35-40% din nicaragueni sau
În schimb, în cazul tutunului, asistãm în ultimii 10-20 de ani la o
bengalezi sunt în aceeaºi situaþie.
campanie
intensã împotriva fumatului, motivul principal fiind acþiunile
Dar sãrãcie severã existã ºi în þãrile
cancerigene, exercitate îndeosebi la nivelul pulmonului, precum ºi întredezvoltate. 11% dintre canadieni ºi
þinerea bronºitei cronice, suferinþã foarte rãspânditã în condiþiile aerului
germani, 12% dintre americani, 14%
poluat al marilor aglomerãri umane. Se apreciazã cã fumatul este
dintre britanici, 20% dintre spanioli,
principala cauzã a cancerului bronhopulmonar, una dintre cele mai
dar ºi 7% dintre irlandezi, 6% dintre
frecvente forme de cancer, care are, din pãcate, ºi un prognostic deosebit
francezi ºi austrieci ºi 4% dintre
de rezervat, chiar atunci când este descoperit relativ precoce.
norvegieni se aflau, potrivit
Alcoolul. Este singurul agent farmacologic puternic,
ultimelor date statistice, sub pragul
autoadministrat, care provoacã dependenþã ºi tulburãri grave la nivelul
naþional de sãrãcie  un indicator
sistemului nervos, al inimii ºi ficatului, în principal, dar care este totuºi
stabilit independent de fiecare þarã,
tolerat în societatea occidentalã. Alcoolul este prohibit în lumea
de unde ºi diferenþele dureros de mari.
musulmanã. În spaþiul euro-american, putem spune cã nu existã om

c) Independenþa. Curtea de
Conturi Europeanã organizeazã ºi
efectueazã activitãþile de audit în
deplinã independenþã faþã de
celelalte instituþii ale Uniunii
Europene ºi faþã de guvernele
statelor membre.
Curtea nu are putere juridicã,
dar rapoartele sau opiniile sale, deºi
nu au caracter obligatoriu, din punct
de vedere legal, contribuie la
garantarea faptului cã bugetul
Uniunii Europene este executat în
conformitate cu regulile ºi reglementãrile în vigoare.
d) Analiza riscurilor. Pentru
selecþia mãsurilor de audit, Curtea
realizeazã în mod sistematic o
analizã a riscurilor din întreg
domeniul auditului, þinând cont de
deficienþele ºi de problemele
existente, precum ºi de importanþa
financiarã ºi de rezultatele auditurilor precedente.
Pentru selecþia finalã a misiunilor
de audit se iau în considerare
urmãtorii factori:
 prioritãþile rezultate din
analiza riscurilor;
 necesitatea de a acoperi în mod
echilibrat toate domeniile bugetare;
 anumite interese ale Parlamentului European, ale Consiliului
sau chiar ale publicului larg.
e) Conformitatea cu politicile
ºi standardele de audit.
Auditurile se realizeazã în
conformitate cu propriile politici ºi
standarde de audit, adaptate dupã
standardele internaþionale general
acceptate, respectiv dupã:
 normele de audit INTOSAI ºi
 standardele internaþionale de
audit ale Federaþiei internaþionale a
experþilor contabili adaptate la
contextul Uniunii Europene.
f) Dreptul de acces la informaþii. Curtea de Conturi are
drept de acces la toate informaþiile
care îi sunt necesare în vederea
îndeplinirii misiunii sale. Auditurile
Curþii de Conturi sunt efectuate la
faþa locului, la:
 Comisia Europeanã, care este
responsabilã de execuþia bugetului
Uniunii Europene;
 administraþiile naþionale ºi
regionale, care gestioneazã fonduri
ale Uniunii Europene în statele
membre ºi în alte þãri beneficiare;
 beneficiarii finali, adicã aceia
care primesc fonduri de la Uniunea
Europeanã.
Creºterea performanþei
gestiunii financiare
Curtea de Conturi Europeanã
acordã atenþie deosebitã creºterii
performanþei gestiunii financiare,
prin intermediul activitãþilor de
audit, în sensul cã:

 subliniazã deficienþele care
afecteazã gestiunea;
 determinã modul în care
fondurile Uniunii Europene pot fi
mai bine gestionate.
În acest scop, Curtea de Conturi
Europeanã formuleazã propuneri cu
privire la modul de a garanta eficient:
 sporirea gradului de conformitate cu legislaþia în vigoare;
 reducerea riscurilor apariþiei
erorilor ºi neregularitãþilor;
 o mai bunã organizare a
activitãþilor Uniunii Europene ºi a
sistemelor sale de control intern;
 sporirea transparenþei activitãþilor Uniunii Europene, prin
îmbunãtãþirea metodelor ºi procedurilor contabile;
 sporirea eficienþei ºi eficacitãþii
în realizarea obiectivelor politice ale
Uniunii Europene.
Raportarea
neregularitãþilor sau
a suspiciunilor de fraudã
Curtea de Conturi Europeanã
raporteazã toate cazurile de neregularitate sau de suspiciune de fraudã.
Responsabilitatea prevenirii,
detectãrii ºi investigãrii erorilor ºi
neregularitãþilor revine responsabililor cu gestionarea ºi executarea
programelor Uniunii Europene, mai
exact, Comisiei Europene ºi statelor
membre.
Curtea analizeazã în ce mãsurã
Comisia ºi statele membre îºi îndeplinesc obligaþiile în acest domeniu
ºi indicã posibilele modalitãþi de
îmbunãtãþire a acestor aspecte.
Dacã în cadrul activitãþilor de
audit, Curtea suspecteazã existenþa
unui caz de fraudã, de corupþie sau
orice altã activitate ilegalã sau, dacã
un cetãþean semnaleazã un caz de
fraudã, aceste probleme sunt
comunicate Oficiului European de
Luptã Antifraudã (OLAF). Acesta
are apoi datoria de a efectua o
anchetã detaliatã ºi de a dispune
urmãrirea în statele membre ºi în
cele beneficiare, precum ºi de a
asigura urmãrirea modului de
recuperare a fondurilor Uniunii
Europene.
Formularea de opinii oficiale
cu privire la noi reglementãri
cu caracter financiar
Tratatul stipuleazã obligativitatea Curþii de Conturi Europene de
a formula o opinie oficialã cu privire
la orice propunere de introducere sau
de modificare a unei reglementãri cu
caracter financiar, inclusiv în
domeniul luptei împotriva fraudei.
ªi alte instituþii ale Uniunii
Europene pot solicita opinia oficialã
a Curþii de Conturi cu privire la
anumite aspecte.

Droguri considerate minore ºi acceptate social
CAFEAUA, TUTUNUL, ALCOOLUL

Adela DEAC

care sã nu cunoascã, din proprie experienþã, efectele acestui drog.
Efectele imediate ale consumului sunt prea bine cunoscute ca sã mai
facem o descriere extensivã. Relaþia cu doza ingeratã este clarã.
Populaþii întregi, francezii bunãoarã, consumã zilnic o jumãtate sau
trei sferturi de litru de vin pe zi, distribuit la mese, fãrã nici un
inconvenient, mai mult, au o duratã medie de viaþã superioarã
abstinenþilor. Acest fapt se explicã prin aportul de substanþe antioxidante
ºi de magneziu. În cazul alcoolului, marea problemã nu este uzul, ci
abuzul, cunoscut sub denumirea de alcoolism, o stare care evolueazã
spre forme deosebit de degradante. În SUA, se apreciazã cã cinci
milioane de americani sunt alcoolici, din care cinci la sutã cu forme
severe. Costurile suportate de societatea americanã pentru alcoolism,
adicã pentru spitalizãri, accidente, crime, furturi, violenþã etc, se ridicã
la aproape un miliard de dolari pe an. Alcoolul este utilizat din timpuri
imemoriale. Vinul era nelipsit la mese, medicii prescriau diverse
preparate bazate pe vin, berea este, deasemenea cunoscutã din vechime.
Distilatele de alcool sunt însã apanajul epocii moderne. Pericolele
alcoolismului au fost recunoscute încã din antichitate, iar conducãtorii
popoarelor au avut uneori o atitudine represivã. Pe teritoriul þãrii
noastre, este un fapt istoric documentat,
Burebista a ordonat smulgerea viilor. Dacii au
rãmas un timp lipsiþi de bucuria vinului. Nu este
însã clarã raþiunea pentru care s-a dat acest ordin:
din cauza abuzurilor, adicã a numãrului mare de
beþivi, sau pentru cã vinul bun al dacilor era o
tentaþie pentru nãvãlitori ºi jefuitori.
În vremea puritanismului, în America s-a
legiferat prohibiþia. Obiceiul consumului de alcool
era însã atât de rãspândit ºi înrãdãcinat, încât
prohibiþia n-a rezistat contrabandei, iar, în cele din
urmã, legea a fost abrogatã. Totuºi, în America,
au fost introduse mãsuri severe în direcþia limitãrii
consumului de alcool, începând cu preþul foarte
ridicat al oricãror bãuturi alcoolice. În nici un caz
minorii nu pot cumpãra nimic alcoolic, inclusiv
bere, fiind legitimaþi în magazine. În marile
magazine, gen supermarketuri, nu se vinde alcool
sub nici o formã. Berea, vinul sau distilatele nu se
pot cumpãra decât de la magazine speciale, cu
locaþii speciale, complet separate de orice alt tip
de magazin care comercializeazã alimente. În
marile magazine americane nu eºti tentat de
varietatea de bãuturi cu care eºti îmbiat în magazinele de la noi.
Deoarece profetul Mohamed a blamat consumul de alcool, în þãrile
islamice, comercializarea ºi consumul bãuturilor alcoolice sunt strict
interzise, pedepsele fiind foarte severe. La populaþiile care nu au fost
obiºnuite cu consumul de alcool timp de foarte multe generaþii, ca în
cazul europenilor, trecerea la un consum larg de alcool are efecte
devastatoare. A fost una dintre cauzele cvasiexterminãrii indienilor care
populau America înainte de invazia albilor. Nu este un caz izolat. Alcoolul
a erodat forþa multor popoare. În þãrile nordice, în care la un moment dat
alcoolismul devenise o problemã ameninþãtoare, au fost luate, relativ
recent, mãsuri severe de combatere. Principalul lucru este educaþia. Rusia
a avut ºi are încã enorm de suferit din cauza consumului excesiv de
alcool. Toxicitatea alcoolului propriu-zis, adicã alcool etilic, cu doi atomi
de carbon, este relativ redusã. Spirtoasele conþin însã ºi cantitãþi mici de
alcool metilic CH3OH, deosebit de toxic. În cazul distilatelor de calitate,
alcoolul metilic este eliminat prin diverse procedee. Prin aportul caloric
important, alcoolul reduce apetitul ºi consumul de nutrienþi: vitamine,
aminoacizi esenþiali, astfel încât pot apãrea manifestãri de carenþã:
pelagra, polineuropatii, ambliopie, cardiomiopatie, encefalopatie
Wernicke, psihoza Korsacoff ºi cirozã hepaticã. Alcoolicul dezvoltã
tulburãri psihice ºi uneori are manifestãri antisociale, adesea violente.
Alcoolicii au tendinþa sã utilizeze ºi alte droguri. Performanþa fizicã a
sportivului care consumã alcool este diminuatã. Alcoolicul se ruineazã
pe sine ºi bugetul familiei. Alcoolul este responsabil de un mare numãr
de divorþuri, de abuz asupra copiilor, de abandonarea profesiei etc.
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Epistola a XIV-a
Stimate cititoare,
stimate cititorule,
Chiar dacã nu îmi scrii,
chiar dacã nu îmi rãspunzi la
scrisorile mele, ºtiu cã le citeºti
cu nerãdare sau cu rãbdare,
însufleþit/ã sau intrigat/ã ºi, în
ciuda distanþelor, te afli undeva
pe aproape. Nu îþi scriu ca sã mã
destãinui, nici ca sã îþi dau lecþii.
Epistolele mele, redactate cu
sinceritate, cultivã autenticitatea.
Cu ce se poate cumpãra autenticitatea? Sunt în viaþã înþelepciuni care nu se pot procura cu
bani. Ele nu se pot cântãri. Cele
mai autentice aspecte ale vieþii
nu sunt de vânzare.
Experimentând relativitatea, decoperim cã banii au
valoare, dar trãind realitatea,
redescoperim cã banii nu sunt
valoare. De pildã, moneda euro
ne unificã, dar nu ne uneºte.
O sclipire a materiei, banii
sunt mijloc, nu scop. Acest
adevãr reprezintã exemplul
clasic al confuziei dintre
scopuri ºi mijloace în lumea
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contemporanã, dominatã de
ignoranþã, aroganþã, superficialitate ºi nonvaloare. Nu
trãieºti pentru a face bani, ci
faci bani pentru ceva anume.
Dacã ai impresia cã agonisirea
banilor ar fi sensul vieþii tale,
atunci eºti, de fapt, Harpagon
din piesa « Avarul » de Moliere.

epistole
Om bogat, om sãrac.
Unora li se pare cã banul le dã
puteri miraculoase, le dã
dreptul sã spunã vrute ºi
nevrute ºi sã-i priveascã de sus
pe toþi ceilalþi. Alþii se uitã în
stânga ºi în dreapta cu jind ºi
cu invidie la vecinii sau
prietenii care au bani. A trãi
înseamnã a fi, nu a avea.
Suntem în plinã crizã
financiarã ºi economicã. Dupã
câþiva ani de prãbuºire, va

urma o perioadã de stagnare,
ºi ea calculatã în ani, iar apoi
o redresare, urmând ca, în
aproape un deceniu, sã simþim
efectele unei creºteri economice sãnãtoase.
România este o þarã a
sãracilor. Trãim cu grija zilei
de mâine. Priveºte cu atenþie
chipurile oamenilor ºi vei
înþelege! Greutãþi, încrâncenare, frustrãri ºi durere. Nici
un zâmbet. Prin muncã cinstitã
poþi obþine bani, iar prin
credinþã scapi sã nu te ataºezi
de ei. Cel ce posedã devine
posedat.
M-a întristat cândva o
tânãrã mamã care mi-a spus cã
îºi creºte fetiþa pentru ca,
imediat ce ajunge la maturitate,
ea sã-ºi gãseascã un om bogat
ºi sã se mãrite cu el. Nu
înþelegea de ce ar mai avea
nevoie fiica ei de educaþie. O
floare poate trãi fãrã apã, dar
pânã când?
Mãsurarea se face în bani
în ziua de azi. Banii dau
satisfacþia puterii. Femeile îi
cheltuiesc, în vreme ce bãrbaþii
prin ei îºi exprimã dominarea.
Bãieþii îi scot în ochii tuturor,
iar fetele cautã sã-i atragã.
Lacul de unghii, ochii fardaþi,
pãrul vopsit, spray cu
nemiluita, fustã mini, buricul
gol, tocuri, poºetuþã ºi neapãrat
zorzoane... Adidaºi, trening,
ochelari de soare, ceas de
aluminiu cu ecran mare, tricou
cu imprimeuri, gumã de
mestecat, boxe, maºinã neagrã
ºi barosanã... Ce vedem atunci
când ne uitãm în oglindã?
Însã, când vieþuirea ºi
supravieþuirea sunt condiþionate de situaþia materialã,
atunci se întunecã ºi cerul ºi
pãmântul. Daþi un ban pentru
un sãrman!
În epistola a XV-a, þi-aº
scrie despre societate! Sãnãtate
ºi serenitate!

Cu sinceritate,
al domniei tale,
Mircea ITU
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PLOAIA CARE VA VENI
Democraþia a reuºit sã-ºi
adjudece douã stãri alotropice de
efect, combustibili de putere
caloricã apreciabilã: presa ºi
societatea civilã, adicã ONG. Se
þin de mânã ºi înþelegem de ce: cea
dintâi îºi recruteazã o îmbelºugatã
porþie de materie primã din ograda
vecinã; cea din urmã ce s-ar face
fãrã acces direct ºi nelimitat în
vitrinele comunicãrii publice?
Sunt cazuri, ºi nu puþine, când cele
douã formule  democratice  fac
echipã sub un parasolar comun. O
seamã de ONG-uri, cunoaºtem
cazuri, îºi au propriile coloane
pentru comunicarea cu publicul.
Explicaþia nu se lasã prea mult
cãutatã: sursele de finanþare se
preling prin ciuciur alimentat de
acelaºi buzunar.
Cum aºa? Istoria este mai
lungã. A fost odatã o lume împãrþitã
în tabere, adverse fireºte, în care
fiecare îºi cautã aliaþi pe versantul
dimpotrivã. Postulatul nici el nu-i
prea nou: eºti adversarul celor
printre care stai, îþi surâde ºansa de
a deveni prietenul meu. Putem
simplifica demonstraþia recurgând
la termeni îndelung vehiculaþi: Est,
Vest. Cândva, Estul þinea morþiº sã
devinã cât mai rotund. Drept care
cotrobãia în cãmãrile Vestului,
agonisind cât îi da mâna. Când s-a
trezit din euforii  ce pãreau
prelungi cât veacul, Vestul a luat
iniþiativa. Drept care a trecut, cu
metode laparoscopice bine strunite,
sã macine, tenace ºi eficient,
armura de tinichea a Estului.
Mirarea intervine atunci când,
deºi Estul a cedat trecerea, Vestul
continuã harnic ºi imperturbabil
vechile metehne. Au cãzut
regimuri politice, s-au înfiripat
regimuri politice. În Est, Vestul
este la el acasã. La nivel de
strategie radicalã, de ataºament
pentru valori exportate fãrã
restricþii vamale, de intenþii ºi gest
programatic. Dar ce constatã el,
Vestul, uitându-se cu luare aminte
în lanurile de secarã ale Estului
entuziast peste mãsurã? Evoluþia
la impuse
scârþâie din
încheieturi ºi nici notele la probele
liber alese nu sunã a pricopsealã.
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Aºadar, conform unui principiu
lãsat nouã moºtenire de
respectabilii olimpici ieºiþi din
arenã  ai câºtigat, continuã! ai
pierdut, continuã!  câºtigãtorul,
adicã Vestul, continuã numai cã o
face ca ºi cum ar fi pierdut. În
sensul cã examenul de admitere a
rãmas mult în urmã, te afli de mult
în laboratoarele aglomerate de
experienþe care mai de care de
teste sofisticate, unele de-a dreptul
naºparlii, dar þie þi se aplicã
scatoalce inventate cândva ºi
promovate cu osârdie pe spinarea
candidatului aflat în zilele de
pregãtire. Una din metodele
uzitate entuziasm ºi consecvenþã
se numeºte (s-ar putea numi)
caravana notelor. A notelor la
purtare în catalogul democraþiei.
Sistemul binar în care se opereazã
implicã cei doi stabilopozi ai
democraþiei, de care vorbeam:
presa ºi, respectiv, organizaþiile
non-guvernamentale. De aceastã
datã într-o formulã de analizã
combinatorie particularã, în
combinaþii de doi luaþi câte doi.
Pentru cã, nu-i aºa, de la Moº
Roatã citire: unde-s doi...
Ni se dau note. Este firesc.
Nu o datã la doi ani (cum aflu cã
se intenþioneazã sã fie examinaþi
nepoþii noºtri, conform unei teze
de ultimã orã, sfidându-se niºte
reguli ºi cutume  puterea de
retenþie ºi capacitatea de
raþionament þine cont de un
anume ciclu experimentat de
generaþii).
Noi
suntem
(de)punctaþi zi de zi, ceas de ceas,
în proporþie de masã (scuzaþi
pentru trimiterea bibliograficã,
dar nu am gãsit altã rimã) ºi la
toate câte ne populeazã existenþa.
Înainte de a intra în Consiliul
Europei, România era cãlcatã unadouã de delegaþii simandicoase ºi
de experþi crispaþi sã vadã cum
stãm cu viaþa. Rezultatul: note
grele, scrise apãsat cu cernealã
roºie în dreptul nostru.
Înainte de a ne apropia de
Uniunea Europeanã am asistat la
atâtea inspecþii de teren, având ca
punct terminus catalogul cu note.
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Evident, pe întinderea unor ani
usturãtori.
Ne mai amintim oare de
aºteptarea românilor pentru
revenirea clauzei? Putea sã reintre
pe rol mai devreme. Dar niºte note
la purtare ticluite cu sârg ºi efect la
þintã asigurat ne-a obligat sã
înþelegem  a câta oarã?  cã
temperatura camerei unde locuieºti
se hotãrãºte la altã adresã.
Freedom House ºi-a
publicat de curând raportul anual
cu privire la presa în lume. Aºadar,
un NGO ia la ochi starea naþiunilor
la capitolul mass-media. Cele douã
motoraºe cu funcþie de sustentaþie
a democraþiei se vãd aºezate pe
aceeaºi terasã. Dar  atenþie!  una
roboteºte (presa), cealaltã
cronometreazã (mai actualizat:
monitorizeazã). Cu vorba noastrã:
mama împunge ºi eu trag.
De tras se trage vârtos ºi
chiar cu arme de calibru.
Conform obiceiului ºtiut,
Freedom House îºi plimbã de
acolo, din casa ei însoritã de
libertate din New York, binoclul
peste vastele întinderi ale presei
planetare. Mãsoarã într-un sistem
MKS de ea stabilit. Rezultã
pogoane de statistici. ªi când
totul este gata, pac ºi nota de
platã! Adicã media la purtare.
Cea constituþionalizatã de
Freedom House ne situeazã la
capitolul libertatea presei pe un
onorabil loc 95 din 195 de þãri
luate în calcul.
Daþi-mi voie sã nu reuºesc
a-mi ascunde enervarea vizavi de
aceastã constatare! Compania
în care ne plaseazã studiul în
cauzã poate fi explicatã în fel ºi
chip. Dar nu ºi acceptatã.
Am motivele mele.
N-am nicio îndoialã cã
Freedom House îºi continuã prin
acest demers o mai veche
deprindere de a milita pentru
democraþie, pentru libertatea
individului, pentru drepturile
omului, pentru libertatea presei.
Dar rapoartele de acest fel mã scot
din sãrite. O jenantã superficialitate
ºi un mercantilism pavoazat cu
bune intenþii prezideazã asemenea
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În Bucureºti existã mai mult interes pentru spaþiul privat decât pentru cel public
(Urmare din pag.1)
În proiectul lui apãreau ºi
primele pasaje subterane, unul
dintre acestea chiar pe
amplasamentul pasajului din
capãtul strãzii Lipscani, pe care
îl utilizãm astãzi. El vroia
aceste pasaje subterane în
punctele de intensã circulaþie
pentru a împãca afluenþa
vehiculelor cu pietonii.
Introducerea metroului o
amâna pentru anul 2000,
argumentând: pânã atunci
problema nu va deveni de
actualitate. Tot el prevedea
acoperirea unei porþiuni de pe
Dâmboviþa, pentru construirea
Pieþei Senatului.
În anul 1921, prezenta
Raport asupra chestiunii lucrãrii
publice Bucureºti, despre
alimentarea
cu
apã
a
Bucureºtiului, iar la finalul anilor
20 aduna într-un volum cele mai
inventive proiecte edilitarurbanistice pe care el ºi generaþia
lui le gândeau pentru Bucureºti.
Ceea ce numim astãzi
amenajarea teritoriului îl
preocupa în 1929, când pleda
pentru un Superurbanism, adicã
un urbanism naþional pentru
folosinþa terenului; în anii 30,
el aducea în discuþie necesitatea
de a se crea o reþea verde
interurbanã, iar în anul 1932
prevedea constituirea unui
Centru civic, ce trebuia sã
concentreze clãdirile publice

de urbanism, dar ºi al unor
iniþiative majore care aveau ca
scop dezvoltarea urbanismului,
aºa cum a fost organizarea,
împreunã cu profesorul arhitect
Florea Stãnculescu, a primului
Institut urbanistic al Uniunii
oraºelor.
Nu trebuie omisã aici nici
contribuþia lui majorã la apariþia
revistei Urbanismul ºi sprijinul
constant dat acestei reviste pe
toatã durata existenþei ei.
Un alt moment de ieºire la
rampã a Urbanismului nostru
a fost, desigur, obþinerea
medaliei de aur, în anul 1939,
la Expoziþia pentru lucrãri
edilitare de la Liege.
Dar activitatea exemplarã a
urbanistului Cincinat Sfinþescu
s-a izbit permanent de indolenþa
ºi incapacitatea autoritãþilor de
a-i promova ideile, astfel cã
viziunile acestui mare urbanist
apar singulare ºi rãmân la
stadiul de proiecte, exerciþii de
urbanism minunate, fãrã o
reflectare directã în realitãþile
concrete ale oraºului.
Oraºul de zahãr, aºa cum
era denumit Bucureºtiul
interbelic pentru numeroasele
sale clãdiri zugrãvite în alb,
rãmânea la fel de haotic ºi de
nestãpânit
de
cãtre
administraþia localã, asemeni
unui oraº dezvoltat spontan,
fãrã contribuþia urbaniºtilor, ºi
în anii 30! Atunci, una din

Este deci o chestiune de
gospodãrire ºi nu de ideal.
Alt mare arhitect, G.M.
Cantacuzino, în studiul sãu
intitulat Mahalaua din anii
40 afirma: Pentru un hoinar
atent, Bucureºtiul e o lume de
surprize ºi de taine. Întreaga
noastrã metropolã e o enormã
mahala, unde fragmentare
aparenþe de organizãri încearcã
stinghere sã se cristalizeze sub
aspectul unui bulevard, unei
pieþe, unui cartier de vile sau
unui parc. Restul a scãpat
printre degetele autoritãþii,
urmând, în dezvoltarea sa
anarhicã, legi misterioase.
Mahalaua nu este numai
perifericã. Ea reapare peste tot
ironicã ºi hazlie, între blocurile
de lux, în spatele construcþiilor
monumentale care adãpostesc
instituþiile de stat, printre vile,
atingând chiar ici-colo, ca în
glumã, bulevardele principale.
Mahalaua e poate partea cea
mai autenticã a Bucureºtiului.
Dupã 1945, regimul
comunist a impus un urbanism
aºa cum convenea politicii sale,
adicã un urbanism care trebuia
sã desfiinþeze proprietatea
privatã.
Oraºul de zahãr interbelic
a devenit tot mai cenuºiu;
mahalaua s-a mutat pe verticalã
în blocurile de locuinþe tipizate.
Ce altceva decãt o mahala pe
verticalã sunt multe din blocurile

Hanul Patria

importante ale statului în jurul
unei mari pieþe, de la care sã
porneascã o axã majorã a oraºului.
Ceea ce este uimitor astãzi
e faptul cã propunea douã
amplasamente pentru acest
viitor
centru
politicoadministrativ, ambele în zone
deja construite, unul din aceste
amplasamente fiind chiar
colina, pe care dupã 50 de ani,
Ceauºescu a impus realizarea
proiectului Casei Poporului!
În anul 1935, Cincinat
Sfinþescu aprofunda planul de
sistematizare din 1919,
introducând idei noi, în acord cu
dezvoltarea oraºului din anii 20.
Activitatea
primului
urbanist autentic al capitalei,
Cincinat Sfinþescu, ne apare azi
de o consistenþã ºi o coerenþã
impresionante: atât în planul
scrierilor teoretice, al proiectelor

fiicele Regelui Ferdinand ºi ale
Reginei Maria, Elisabeta, fostã
reginã a Greciei, îi declara lui
Paul Morand, despre Bucureºti,
cã: este un oraº peticit.
Într-un text publicat în
revista Simetria, din toamna
anului 1939, arhitectul Octav
Doicescu nota: Mãsurile luate
în organizarea oraºului nu
cuprind însã idei generale. Ele
se referã îndeosebi la
întreþinerea oraºului, la
corecturi de strãzi, înlesniri de
circulaþie, mãriri sau creãri de
pieþe etc. Toate aceste eforturi,
împãrþite pe întinderea oraºului,
nu ajung sã cristalizeze o epocã,
ci numai sã satisfacã cerinþele
determinate de dezvoltarea
cetãþii. Un oraº are nevoie
continuã de asistenþã generalã.
Aceste schimbãri îmbracã
numai evoluþia confortului.

atât de monotone ºi cenuºii care
flancheazã arterele capitalei?
Din 1990, liberalismul
politic a ridicat haosul urbanistic
la normã de proiectare:
construcþii de tot felul au apãrut
la întâmplare. Unele dintre ele,
care ar fi trebuit sã devinã
accente la scara oraºului, au
apãrut în punctele cele mai
neaºteptate, neglijând total
contextul respectiv!
Acum un an, întâmplarea a
fãcut sã merg prin Bucureºti
alãturi de unul din reputaþii
profesori de structuri, inginerul
Noni Dumitrescu, fost asistent
al profesorului Alexandru
Ciºmigiu, de mulþi ani stabilit la
New York, unde ºi-a clãdit o
solidã reputaþie profesionalã.
Revedeam pe fostul meu
profesor din facultate ºi am
comentat cu el scandalul iscat în

Vila Minovici

legãturã cu înalta clãdire de
birouri Cathedral Plaza din
proximitatea Catedralei Sfântul
Iosif. Profesorul de structuri,
venit de la New York, nu era atât
de deranjat de dialogul
volumetric atât de discutabil
stabilit între cele douã
construcþii, aºa cum se percepea
din dreptul intersecþiei de la
Calea Victoriei, cât de faptul cã
autorii proiectului ºi cei care
l-au aprobat nu s-au gândit nici
un moment la insurmontabilele
probleme de circulaþie pe care
le aduce aceastã nouã
construcþie: necesitatea unor
parcaje ample, traficul auto adus
chiar lângã Catedrala Sfântul
Iosif, lãþimea actualã a strãzilor
din jur, ºi toate astea într-un oraº
care, ºi aºa, are probleme de
circulaþie nerezolvate. Prin
inconºtienþã sau lipsã de
profesionalism, nu numai cã
problemele mai vechi erau
nerezolvate, dar se creau altele
noi, probleme insurmontabile
pentru oraº!
Nu voi insista aici asupra
impresiei cu totul dezagreabile
pe care noua clãdire, Cathedral
Plaza, o produce atunci când te
afli în Piaþa Sãlii Palatului, care
pare acum minimalizatã ºi fãrã
perspective.....
De fapt, nu este prima datã
când am constatat cã aceia care
proiecteazã ºi care aprobã
proiectele le analizeazã doar
secvenþial, fãrã o percepþie de
ansamblu, adicã din diferite
unghiuri de vedere, asupra
felului cum se compun ºi
suprapun volumele, cum se
deseneazã în spaþiu siluetele
ansamblurilor vechi împreunã
cu intervenþiile mai noi.....
Pentru a încerca sã corijeze
o parte din problemele
urbanistice ale oraºului,
urbaniºtii noºtri ar trebui sã ia
exemplu de la alþii, cu tradiþii
mai îndelungate ºi realizãri
urbanistice recunoscute.
În Franþa, de pildã, amenda
pentru construcþiile ilegale
ajunge la 300.000 euro ºi
demolarea acestora, iar la
recidivã se face puºcãrie.
Fiecare nou proiect, ºi cu
atât mai mult cele de urbanism,
este îndelung discutat de

primãrie ºi nu se aprobã decât
numai dupã ce toþi vecinii de
amplasament îºi dau acordul.
Clãdirile cu mai multe etaje
nu se admit în zonele istorice
decât cu foarte mare greutate ºi
cu argumente solide.... Nici
astãzi nu s-a stins în Paris
scandalul iscat cu ani în urmã
de construirea turnului din
Montparnasse ºi nu puþini sunt
aceia care calificã construirea
respectivei clãdiri drept cea mai
gravã greºealã urbanisticã, care
a prejudiciat iremediabil silueta
oraºului.
În zona centrului istoric al
capitalei, blocurile cu multe
etaje ar trebui interzise,
concentrarea lor fãcându-se în
noile centre de polaritate,
precum este cel de la Defense,
pe axa Place de la Concorde Place d Etoile.
Aceste concentrãri de
clãdiri cu multe etaje ar
constitui reperele unor oraºe
satelit,
capabile
sã
descongestioneze capitala, sã-i
preia din responsabilitãþi ºi în
care sã se construiascã, pe lângã
clãdirile înalte, zone de vile cu
regim redus de înãlþime.
Metrouri de mare vitezã ºi
adâncime ar lega oraºele satelit
de marele oraº.
În paralel, ar trebui
instituitã o restricþionare a
traficului privat auto în zonele
istorice centrale, încurajânduse utilizarea mijloacelor de
transport în comun. Pentru
asigurarea locurilor de parcare,
ar trebui create mari parkinguri
subterane sub strãzile ºi pieþele
publice actuale, aºa cum s-a
procedat în Paris chiar în zona
celebrului Champs Elysee. De
fapt, dacã este ceva cu adevãrat
uimitor, din punct de vedere
edilitar, în Paris, este felul cum
diriguitorii oraºului au creat, în
decurs de vreo 150 de ani, un
labirint fabulos de tuneluri ºi
canale sub oraºul de la
suprafaþã, care îi asigurã
acestuia o bunã funcþionare.
În ceea ce priveºte clãdirile
de patrimoniu, ar trebui permanent sã ne conducem dupã
ideea cã este mai uºor sã îngrijeºti
ºi sã repari o clãdire decât sã o
reabilitezi când a ajuns o ruinã.

O problemã extrem de
delicatã ºi pe care se feresc toþi
sã o ia în dezbatere este soarta
clãdirilor cu grad mare de risc
seismic.
Între acestea sunt ºi unele
clãdiri de patrimoniu, monumente de arhitecturã, aºa cum
este blocul Aro (Patria), operã
de început a marelui arhitect
Horia Creangã, consideratã o
capodoperã a arhitecturii
moderne din România. Se ºtie
cã în 20 de ani au fost
consolidate doar 11 clãdiri ºi,
dacã se menþine acest ritm,
municipalitatea ar avea nevoie
de 200 de ani pentru a consolida
cele cca 300 de imobile aflate
în aceastã situaþie...
Constatãm cã problemele
oraºului sunt numeroase ºi toate
cer sã fie rezolvate urgent.
Or, în aceastã situaþie, este
cu atât mai ciudat faptul cã, la
a opta ediþie a Bienalei de
arhitecturã Bucureºti 2008, la
secþiunea de urbanism nu s-au
prezentat decât douã proiecte!
O justificare oferitã de
organizatorii Bienalei era aceea
cã: în Bucureºti existã mai
mult interesul pentru spaþiul
privat decât pentru cel public.
De fapt, de douãzeci de ani,
urbanismul se face mai mult de
cãtre urbaniºtii ºi arhitecþii din
primãrii, unii dintre ei fãrã ani
de experienþã în domeniu. Or,
se ºtie cã, în multe privinþe,
Urbanismul este de o complexitate mai mare decât
Arhitectura.
Dacã
arhitectul
se
concentreazã pe obiectul de
arhitecturã, punându-ºi sau nu de
cele mai multe ori problema
utilizãrii acestuia în viitor,
urbanistul trebuie sã aibã
permanent
viziunea
de
perspectivã asupra dezvoltãrii
organismului viu care este oraºul.
El trebuie sã proiecteze
organizarea vieþii oraºului în
aºa fel încât sã existe o armonie
între administraþie, autoritãþi ºi
cetãþeni.
Grea
povarã,
cãci
urbanistului i se cere, de fapt,
sã fie un vizionar precum Jules
Vernes.......

activitãþi transfrontaliere, cantonate
în practici în floare pe vremea
rãzboiului rece ºi perpetuate jalnic.
Douã sunt obiectivele mele:
1. Pretenþia de a gãsi metode
econometrice pentru mozaicul atât
de complicat, divers ºi dinamic al
fenomenului mass-media. De aici
ºi concluziile abracadabrante ºi
alãturãrile lipsite de orice logicã,
pretenþia aºezãrii în piramidã a
unor mãsurãtori pentru regnuri
diferite. 2. Metoda de lucru mã
obligã sã mã las în cel mai bun
caz scos din fire, citind
clasamentul de-a dreptul umilitor.
Sunt aici douã versiuni: a)
Freedom House apeleazã la
experþi proprii, care se dovedesc
niºte hârburi învechite, opace la
desþeleniri ºi evoluþii în pantã
abruptã, cu efecte catastrofale în
planul obiectivitãþii (ºi, pe cale de
consecinþã, al credibilitãþii); b)
NGO-ul new-yorkez apeleazã la
forþã de lucru localã, în sistem de
lucru cu bucata, dispuºi pentru un
ban în plus sã gloseze delirant, de
poziþii partizane uºor de clasificat.
Am fost pus în situaþia de a
lua la bani mãrunþi un asemenea
clasament produs tot de Freedom
House (sunt ceva ani) ºi pus în
circulaþie
de
Institutul
internaþional de presã cu sediul la
Viena. Am provocat atunci o
discuþie ºi mi-am gãsit suficienþi
adepþi pentru a demonta fãcãtura
în cauzã, plinã de judecãþi din fuga
calului. Dar am avut posibilitatea
de a vedea ºi de unde ni se trãgea.
Se datorau în întregime acele
evaluãri de trotuar unei reþele de
experþi totalmente pe dinafara
domeniului, dar dispuºi sã facã
afirmaþii fãrã susþinere. Nota la
purtare ce se da atunci se întemeia
pe asemenea raþionamente de doi
lei (Sã nu credeþi cã nu am cerut
explicaþii la situaþia creatã
directorului Institutului. Mi-a
rãspuns: Nu noi. Freedom House
afirmã asta! Cu alte cuvinte o
firmã acreditatã lucreazã
cizmãreºte ºi dã gir, prin
autoritatea sa, unor propoziþii
ºchioape, o altã instituþie de
autoritate are grija s-o
rãspândeascã pe tot pãmântul...).
Cu raportul anual de la
Freedom House eu am

terminat. L-am citit ºi
l-am depus unde
meritã: la coº.
Dar aº risca sã
sesizez ceva.
Subiectivismul
oricãrei note poate
proveni dinspre ambele capete ale riglei de
mãsurat. ªi dinspre cel
scos la tablã ºi dinspre
persoana de la catedrã.
Sã-i lãsãm în banii lor
(la propriu) pe cei ce ne
dau calificative. Dacã
este ceva serios în ce
spun, vom consemna
conºtiincios, cu ghiozdanul pe genunchi,
orice meritã.
Cât ne priveºte pe
noi, ºcolarii plecaþi sã
ne trãim viaþa pe
portativul democraþiei
autentice: nu oferim
cu prea dezinvoltã aplecare
muniþie celor atât de nesãþioºi sã
tragã cu noi în noi? Recurg la
propriul portofoliu de întâmplãri.
Am vãzut cu ochii mei acel
voluminos memoriu semnat de un
distins lider politic din Bucureºti,
redactat cu un patos greu de egalat
ºi trimis Congresului SUA.
Rugãmintea exprimatã: sã nu ni
se (re)acorde clauza naþiunii celei
mai favorizate pânã ce peste
România nu va plana victorioasã
democraþia. A ajuns pe masa cui
trebuie ºi amânarea a devenit
realitate. Am în minte ziua primei
mele vizite la Strasbourg. În
vreme ce oficialii români pledau
cauza accesului nostru în
Consiliul Europei, o delegaþie
reprezentativã a opoziþiei în epocã
(le ºtiu pe dinafarã numele) se
deplasase special pentru a
convinge cã România trebuie
þinutã pe tuºã. Reþin momentul
vizitei mele  imediat dupã
alegerile din 1990  la
Departamentul de stat ºi
întrevederile
la
Oficiul
purtãtorului de cuvânt ºi la
referentul de spaþiu pentru þara
noastrã. Mi s-au rostit formulãri
usturãtoare la adresa alegerilor,
totuºi primele alegeri libere dupã
ani ºi ani. Mi-au fost indicate ºi
sursele documentare: gazete din

þarã cu finanþare externã. Auzim,
nu de puþine ori, în limba românã,
cuvinte de nepus pe hârtie la
adresa ziarelor ºi a ziariºtilor
noºtri. Le rostesc personalitãþi de
rang înalt, o face de regulã
opoziþia, o fac reprezentanþi
autorizaþi ai societãþii civile,
cum se intituleazã cei în cauzã.
Mi se confesa cineva cum dupã
vizite oficiale la Bucureºti ale
unor delegaþii din strãinãtate,
suntem chemaþi  la Ambasadã
 noi, cei din societatea civilã.
Veþi fi de acord cu mine cã nu
pentru a asculta împreunã muzicã
de sezon.
Sper sã fi fost înþeles. Vorbele
bine intenþionate, oricât de aspre,
se cer urmãrite ºi luate în serios.
Tot ce se dovedeºte maculaturã,
las la tomberon! Eu, cel puþin, aºa
procedez.
Pe de altã parte, ar fi cazul
sã ne mai scuturãm de naivitãþi
(intrã aici ºi incompetenþa ºi
dragul de originalitate ºi
arghirofilia...) care se întorc, prin
efect de bumerang, în punctul de
unde au plecat. Nu-i pãcat? Ploile
toxice, indiferent de cine le
provoacã, se revarsã peste întreg
cartierul...

Neagu UDROIU

Exerciþiu de lecturã

Revelaþia macrã sau fariseismul
burþii consumiste
Ion CORBU

Un poem care, în epoci
revolute, când revelaþia macrã
 excelentã sintagmã poeticã- lua
chipul unei cruciade a copiilor
l-ar fi putut duce pe autor, în cel
mai fericit caz, la anatemizare.
Pentru cã, un astfel de poem
revoltã, poate zgudui din temelii
un posibil sistem, fie el ºi sacru.
Care s-a apãrat, secole de-a
rândul, cu ghilotina ºi rugul.
Eu nu cunosc dogma ºi nu
ºtiu dacã religia impune astfel de
simboluri ori dacã marketingul
ºi laicul au confiscat aceste
simboluri ºi le transferã religiei,
însã imaginea poeticã este
cutremurãtoare ºi ar putea da
frisoane de conºtiinþã:
un miel sfârtecat, cu
vintrele deschise
ºi ochii aþintiþi spre paradis!
acesta este simbolul
caritãþii creºtine, al evlaviei
dusã pânã-n vârful jungherului
nevinovat
Nevinovãþia jungherului,
înþeleasã ca o condiþie sine qua
non a caritãþii creºtine nu poate
sã nu zguduie sistemul de valori
care le împãrtãºeºte ºi le
promoveazã. ªi care, cu posibilã
sinceritate absolutã, sunt
adoptate, ca modus vivendi, cu
onestitate ºi credinþã de mari
mase de oameni. Care trebuie
înþelese ºi respectate. Însã
punerea în discuþie a simbolurilor
poate reprezenta primul pas în
punerea în discuþie a fondului. ªi
aici raþiunea începe sã-ºi punã
întrebãri. La care nu întotdeauna
rãspunsurile pot fi convingãtoare.
Ca de exemplu: de ce aceastã
revelaþie macrã? de ce
cruciada copiilor? de ce
sancþionatele Sodoma ºi Gomora
legitimate peste timp? De ce
caritatea creºtinã, ºi evlavia
trebuie duse pânã-n vârful
jungherului / nevinovat ?. ªi
câte, câte alte de de ce?! Din
posibilul ºir de de ce-uri din
care cele invocate sunt poate cele
mai nevinovate, multe trimit în
faþa oglinzii. ªi ne obligã sã
descoperim cã, activ ori ca simpli

spectatori, participãm, aflându-ne
în incompatibilitate doctrinarã, la
ritualurile candide cauþionând
un abator creºtin imens care
fabricã pe bandã rulantã /
simboluri pure [ ]
Nu doresc sã intru în
dogmaticã însã nu pot sã nu
constat un fariseism contemporan în ceea ce priveºte practica,
în raport cu învãþãturile morale.
Nu pun în discuþie rolul imens
pe care ortodoxia l-a avut în
unitatea ºi evoluþia neamului
românesc- nu mã pot abþine sã

fapte antidoctrinare. Nu pot sã
înþeleg indiferenþa creºtinã în
faþa bombardãrii unui popor în
noaptea de Paºti. Iatã, aºadar,
câteva, ºi am invocat foarte
puþine, conotaþii de fond la care
face trimitere simbolistica
poemului. Pentru cã nu lanþul
trofic, poate firesc din punct de
vedere natural, este biciuit în acest
poem, ci ridicarea acestui ciclic
holocaust ovin ºi suin la rangul
de simbol dogmatic. Care ne
aminteºte de ritualurile sacrificiale
pãgâne un miel sau un porc

sunt un pãgân!
un miel sfârtecat, cu vintrele deschise
ºi ochii aþintiþi spre paradis!

Ioan PEIA

acesta este simbolul
caritãþii creºtine, al evlaviei dusã pânã-n vârful jungherului
nevinovat
zeci, sute, mii de miei fãcuþi ciorbã ºi stufat
pentru a da burþii pioase satisfacþia
unicã a revelaþiei
un abator divin imens
fabricã pe bandã rulantã simboluri pure
ºi le vinde doritorilor de indulgenþe gastronomice
la naºtere - onoarea sanguinã a ritualului
o are porcul
la înviere - mielul
între una ºi cealaltã sunt momente de post purificator
când spiritul îºi deºartã cãinþa
înhãmatã la prea/pãcãtosul trup
cãci
un animal sacrificat în afara dogmei este
o sursã banalã de hranã
un miel sau un porc spintecaþi în lumina candelei
celebreazã o revelaþie macrã
nu invoc gestul, cred unic pe
planetã, pe care nu ne
învrednicim sã-l invocãm
suficient în faþa detractorilor
spiritualitãþii româneºti, gest
sublim ºi incredibil al aceluia
care a fost Brâncoveanu- însã
nu pot sã înþeleg în numele
cãrei raþiuni reprezentanþii
pãtaþi ai clerului s-au
imunizat ori acceptã cu
seninãtate legalizarea unor

spintecaþi în lumina candelei /
celebreazã o revelaþie macrã.
Oare pãgânismul sã fie mai
puternic decât credinþa?
ªi, dacã este realã minunea
aprinderii flãcãrii de la
mormântul învierii, atunci
poemul poate fi privit ca o
acuzã a simbolisticii comportamentale actuale, în raport
cu simbolistica sacrã a învierii
cristice.

Reflecþii sãptãmânale

În general
Într-o poianã un pârâu trece
printre florile de câmp, rãtãcinduse în vale spre pãdurea de stejari.
Este aºa de frumos încât cei de la
Romsilva au montat din loc în loc
mici tãblii pe care au scris:
Atenþie! Nu priviþi în iarbã!
Turiºtii care nesocotesc
avertismentul rateazã frumuseþea
naturii. Acolo jos, rãdãcinile
plantelor se luptã pentru viaþã, iar
feluritele gângãnii îºi sfãrâmã
trupurile în zilnice ospeþe.
Un întins câmp de mãcel, cum ar spune Voltaire, iar angajaþii Romsilva ºtiu acest lucru,
deoarece Adoratorii este bibliografie obligatorie la angajare.
Depãrtarea face lucrurile frumoase. ªtim cã, retrospectiv, suferinþele ni se par trecãtoare tristeþi,
de-o melancolicã frumuseþe.
Abundenþa de amãnunte face dintr-o biografie lectura preferatã a cititorilor bârfitori.
Eroul existã doar în general; particularitãþile îl banalizeazã.
Prin detalii, portretistul devine un desenator al planºelor de anatomie. In acelaºi fel, o partiturã
ajunge test al îndemânãrii, ratând simfonia.
Câþi romantici ar mai iubi Luna, dacã i-ar vedea ºi craterele?
Generalizaþi ºi veþi gãsi frumosul. Oare nu din spaþiu se vede cel mai frumos Pãmântul?
Lumea este în general frumoasã; numai detaliile o compromit.

Alexandru LUCINESCU
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110 ani de la primul Campionat Naþional de Oinã

Cultul ºi cultivarea oinei la SPIRU HARET

(Urmare din pag.1)
Nu ne propunem sã refacem aici
drumul prin istoria multisecularã a
acestui joc strãmoºesc, de bãþ ºi
minge, ale cãrui istorie ºi desfãºurare se studiazã la facultatea de
profil a Universitãþii noastre. Este
suficient sã evidenþiem cã oina este
una dintre cele mai vechi creaþii
ludice probate pe plaiurile dacoromânilor, încã din vremea când
componentele ºi manifestãrile vieþii
sportive europene nu aveau
denumirile actuale.
Dupã pãrerea noastrã, acest joc
este sinteza cea mai autenticã, mai
specificã a spaþiului mioritic, este
un decupaj din fluxul existenþei
noastre: un joc profund, solidar cu
peisajul interior al poporului român,
cu ancestralul suflet românesc.
Câmpia Românã, ºesurile
Bãrãganului, Dobrogei, Moldovei
pânã la Nistru, dar ºi plaiul
 acel plan înalt, deschis, verde 
din întreaga Transilvanie constituie
orizontul rãspândirii oinei  joc
colectiv, de echipã, cu rol de
element unificator în patrimoniul
nostru cultural.
Pe scurt, cam de prin aceste
vremuri ºi de pe aceste meleaguri
ºi-a alcãtuit structura motricã,
regulile de desfãºurare ºi s-a format,
ca joc reprezentativ în tradiþiile
sportive ale românilor, oina noastrã.
Aceastã structurã apeleazã la toate
resursele psihomotrice depozitate în
fiinþa umanã: de la mers ºi alergare,
sãriturã, prinderea, pasarea ºi
lovirea mingii cu bastonul, ºi pânã
la lovirea cu mingea a celor care
încalcã teritoriul dintre cercuri
(case), pentru ca astfel sã rãmânã
cât mai puþini invadatori nepedepsiþi
cum se cuvine.
Una din zonele de oinare a oilor,
respectiv de trecere a lor cãtre ºes,
în preajma unor meleaguri, care de
secole poartã acest nume, este
Oinac (Oinacu). În aceastã veche
localitate de pe malul stâng al
Dunãrii, în apropiere de Giurgiu (la
6 km), ce formeazã un triunghi
echilateral cu Olteniþa ºi Glina,
arheologii au descoperit o necropolã
ce conþine douã niveluri distincte,
din punct de vedere etnic ºi
cronologic, datând din secolele
III-IV d.Hr. Semnalatã în Dacia în
vremea romanilor, Oinacu fãcea
parte în vremea rãzboiului de
cucerire a independenþei din plasa
Marginea, judeþul Vlaºca.
Oineºti sau Iazul Vechiu este
numele unui sat vechi din fosta
plasã Cârligãtura, judeþul Iaºi.
O localitate cu acest nume,
contopitã apoi cu satul Ulmi, a
existat ºi în fosta regiune Bucureºti,

iar altele, purtând numele de
Hoinari, existau în judeþele Buzãu,
Brãila ºi Ialomiþa, numirile vechi
fiind înlocuite cu vremea.
Cu numele de Hoyna este
menþionat un râu de cãtre istoricul
italian (episcop de Nocera la 1528)
Paul Giovio, în vol. III al lucrãrii
sale Historiarum sui temporis ab
anno 1494 ad annum 1548, libri
XLV, Basileae 1560, din care citãm:
Iarã spre Rãsãrit [Valahia] are un
lac cu peºti (piscosus), care-l
formeazã râul Hyerasus, numit, de
cei ce locuiesc în preajmã, Prut. La
miazãnoapte se hotãrãºte [are ca
hotar n.n.] prin râul neînsemnat
Hoyna ºi îndreptându-se prin
þinuturile þãrmurene pânã la Istru,
ocolind astfel capul þãrii,
revãrsându-se prin nenumãrate guri
în Istru, în faþa insulei Peuce...

joc de care ne ocupãm vizeazã, în
principal, Moldova ºi Câmpia
Dunãrii.
Ca ºi variantele Mioriþei,
diferitele denumiri date oinei în
Transilvania nu aduc schimbãri în
scenariul ºi fondul structural al
jocului. O însemnare din anul 1763
a lui Nicolae Stoica din Haþeg, pe o
cazanie, de la Râmnic, descoperitã
de Nicolae Iorga, enumera printre
jocurile practicate de copii lapta
micã  o altã denumire sau o
variantã a oinei.
În zona Blajului, oinei i se
spunea lapta lungã sau de-a
lunga, în regiunea Braºovului
Baciul, Fuga, în cea a Dejului
Halca, Hopâciu, iar în alte zone
Matca mare, Bata, Pila etc.
Despre existenþa oinei ca joc
aflãm câte ceva ºi din Istoria

Mihail Sadoveanu în perioada în care a fost atras de oinã
în calitate de component al echipei Liceului Naþional din Iaºi,
condusã de profesorul I. Niþescu (9 mai 1896)
Un râu sau poate o localitate Moldovei a lui Ion Neculce. În
(neidentificatã) cu numele Oina schimb, în Moldova descrisã de
apare în descrierea Valahiei su- Cantemir, pe lângã sensul de
perioare fãcutã la sfârºitul învechit, neobiºnuit, oina mai avea
secolului al XVI-lea de cãtre ºi sensul de carne de oaie: ... ºi
teologul ºi cosmograful italian carnea mea în oinã sã nu o prefacã
Gian Lorenzo dAnania. În  nota distinsul cãrturar, aflat pentru
lucrarea sa Sistemul universal al puþinã vreme pe tronul domniei.
Cu numele de hoinã, jocul este
lumii sau Cosmografia (Veneþia,
1569) autorul face menþiunea cã menþionat ºi în însemnãrile unor
Valahia superioarã merge de-a cãlugãri, prin 1852, când la Piatra
lungul Dunãrii pânã la insula Neamþ începuse a se construi, în
Brãilei ºi la râul Prut ºi la «Oina» vremea lui Grigore Chica, ªcoala
domneascã. În cunoscuta-i piesã
nu se mai gãseºte alt oraº...
În sfârºit, o descriere anonimã Vlaicu Vodã, dramaturgul Al.
olandezã, din anul 1668, a Þãrii Davila plasa jocul în vremea
Româneºti ºi Moldovei, tipãritã în domnului muntean, de la 1364 pânã
anul 1687, prezintã interes docu- la 1377, Vladislav I, cel care a
mentar îndeosebi prin pasajul: La cunoscut prima incursiune a turcilor
miazãnoapte dãm de râul Hoina sau otomani, fãrã a-i exagera vechimea:
de principatul Moldovei [...], «ªi de ce? Cã fug de curte, cã-n
care ºi-a luat numele sãu de acum ogoi mã joc de-a hoina?/ªi cã-n loc
de la unul din râurile sale sau de de liturghie, pun sã mi se cânte
la castelul Moldavien, ce se aflã doina?»
La aceeaºi manifestare tradiþionalîn þarã.
În Transilvania, cu excepþia popularã se referea ºi folcloristul
comunei Oaia, situatã la circa 7 km Tudor Pamfile: ªi Oinã, huinã: joc
de Tg. Mureº, o localitate sau o apã de copii/Copii care nu stau acasã,
cu numele de oinã nu existã, semn ci joacã hoina. Oina, strãvechi joc
cã oinarea oilor ºi patria vechiului românesc, ce poartã numele unor

locuri anume, aºa cum în istoria
universalã localitãþile Rugby ºi
Badminton, din Marea Britanie, au
dat nume ºi sporturilor respective.
Nimic nu este în plus ºi nimic
nu-i lipseºte acestui joc al vechilor
ºesuri româneºti, al bãrãganelor, joc
de echipã, semn cã destinul pus în
joc nu este de înfruntat de unul
singur. Joc pastoral la origine
(oierit, oierie, pãstorit), în care e
prezentã ideea arhaicã a ciclicitãþii,
a întoarcerilor  o echipã se aflã la
pãscare (în cercuri) ºi apoi la bãtaie
 oina nu indicã o sãrãcie motricã
ºi nici ideaticã, aºa cum pare, ci
dimpotrivã. Mesajul jocului este
acesta: totul se reîntoarce; nu existã
numai atacuri ºi propãºiri, continue,
infinite.
O descriere sugestivã a modului
cum a fost sãrbãtoritã, la Iaºi ºi în
împrejurimi, ziua de 1 mai 1857,
serbare pastoralã pãstratã de la
daco-romani sub numele de
Armindenea, din programul cãreia
nu a lipsit oina, o aflãm în Gazeta
de Moldova, anul XXVIII, p. 138.
Descrierea oinei ºi a altor jocuri
cu mingea a fost fãcutã de literatul
român Al. Lambrior, în Convorbiri
literare din aprilie 1875, jocul
beneficiind de una dintre cele mai
vechi prezentãri din literatura
noastrã de specialitate.
Istoria oinei nu-i mai sãracã în
evenimente reprezentative decât
datele ºi documentele care evocã
începuturile fotbalului în Anglia sau
ale basse-ball-ului în S.U.A. Prin
urmare, sã nu-i cerem mai multe
antecedente istorice decât acestea,
deoarece nu ni le poate oferi.
Pretinsa continuitate în istorie a
unei practici sportive, pentru a
umple golurile existente ºi a obþine
istorii anuale, riscã sã introducã
trasee frauduloase. Chiar logica
istoricã ne obligã sã afirmãm,
de pildã, cã alergarea, înotul,
deplasarea pe apã ºi pe zãpadã, ca
ºi oina (unde apar aruncarea,
prinderea, lovirea ºi respingerea
mingii) sunt manifestãri ludice
primare, istorice, începuturile lor
confundându-se cu apariþia gândirii
ºi limbajului. Folosirea multiplã a
bãþului ºi a mingii pare sã fie una
dintre primele trepte pe care a pãºit
omul de la stadiul de naturã la cel
de culturã.
Bãþul, mingea ºi, în general,
fiecare unealtã creatã de om
întruchipeazã, într-un anume fel, un
joc, o întrecere sau intrã în
alcãtuirea acestora. Aºa stau
lucrurile ºi cu bãþul ºi mingea de
oinã. Acolo unde arheologii au
descoperit prezenþa ambarcaþiei,
arcului cu sãgeþi, suliþei, a schiului,
saniei etc. este sigur cã au existat ºi
practicile ca atare: utilitare ºi ludice.

Acestor jocuri tradiþionale ºi
pitoreºti  oina ºi haiducii  le-am
fost pãrtaº credincios în toate
duminicile frumoase de toamnã
scria Mihail Sadoveanu. În
amintirile sale literare, marele
romancier mãrturisea: Nu se ºtie
oare cã avem o tradiþie a jocului de
oinã? Cã l-au jucat ºi pãrinþii noºtri
ºi l-am jucat ºi noi? ªi douãzeci ºi
cinci de generaþii de ºcolari...? Nu
cumva cei ce se ocupã de edu-caþia
fizicã a tineretului socotesc sport
numai foot-ball-ul ºi alte vocabule
anglo-saxone? ...
Oina însã este a noastrã ºi n-o
mai are nimeni.
Practicat la scara întregii þãri,
precum ºi în Basarabia, Bucovina
pânã la Lwow (în Polonia), Banatul
sârbesc, Dobrogea ºi sudul ei (fostul
Cadrilater), acest joc sportiv, ce vine
din antichitatea daco-romanã,
constituie o cucerire a latinitãþii ºi
unitãþii noastre de evoluþie istoricã.
Un joc care ni se potriveºte ca ºi
doina  comori de nepreþuit ale
culturii poporului român. Un
predicator al unitãþii culturale a
românilor de pretutindeni, al cãrui
specific nu se capãtã ºi nici nu se
pierde.
Cât priveºte asemãnarea sa cu
basse-ball-ul, joc foarte popular
astãzi în S.U.A. ºi, de aici, rãspândit
pânã în Cuba, Australia, Japonia
etc., nu riscãm prea mult dacã
avansãm ideea cã ambele îºi au
sorgintea pe pãmânt românesc. De
aici va fi fost luat jocul ºi dus pe
continentul american de cãtre
transilvãnenii care au emigrat, în
secolul al XVIII-lea, în Statele
Unite ale Americii. Aceste douã
jocuri cu mingea bãtutã cu bãþul,
abia dacã se deosebesc între ele,
fiind de fapt unul singur.
Oina, hoina sau cu denumirile
ei transilvãnene (de-a lunga,
de-a patru sã stãm, de-a fuga
etc.) reprezintã un bun cultural ale
cãrui simboluri (bãþul ºi mingea)
apar frecvent în cultura poporului
nostru.
Modernizat la sfârºitul secolului
XIX, când îl practica ºi Mihail
Sadoveanu, care considera cã Orice
om vrednic trebuie sã înveþe întâi ºi
întâi a juca oina. Fãrã aceasta nu-i
bun de nimic ºi nu face douã parale,
jocul a cãpãtat reguli unice, iar
terenul a dobândit dimensiunile ºi
marcajele apropiate de cele din zilele
noastre, datoritã savantului Spiru
Haret. El, fostul ministru al
învãþãmântului, a schimbat cursul
istoriei oinei, practicatã pânã atunci
pe terenuri fãrã margini. Introducând
oina în programa ºcolarã, Spiru
Haret a devenit astfel garantul ei ca
mijloc instructiv-educativ în paideea
româneascã.

«În ºcolile noastre nu
mai vãd jucându-se
barul, mingea bãtutã,
ogoiul, mingea la zid
ºi îndeosebi unul
din jocurile noastre
originale cele mai
frumoase pe care
l-am jucat eu, anume
oina. Aº dori ca
dumneavoastrã sã
începeþi o campanie
Echipa campioanã naþionalã udând cu ºampanie gazonul terenului
în aceastã direcþiune
Universitãþii Spiru Haret, care iau titlul ºi cupa în anul 2007
ºi vã asigur de tot
concursul meu. Aº dori sã începeþi oficial unic (1898), pentru Fundaþiei România de Mâine,
chiar acum sã învãþaþi pe elevi sã amenajarea terenurilor în fiecare rectorul Universitãþii Spiru Haret,
joace acest joc, care pune în comunã, demersuri care au culminat i-a fost înmânat un trofeu pe care
miºcare tot corpul ºi dezvoltã atât cu organizarea la Bucureºti, la 9 mai sunt înscrise cuvintele: Cu recude mult îndemânarea, vederea, 1899, a celui mai mare concurs noºtiinþã pentru sprijinul acordat
preciziunea ca ºi iniþiativa proprie» general de oinã. Marea competiþie de în susþinerea jocului de oinã în
Ministru, Spiru Haret
acum 110 ani, în care echipa liceului România de Azi ºi de Mâine.
Cu aceste cuvinte se adresa, în Nicolae Bãlcescu, din Brãila, s-a
De dragul oinei, pentru care are
urmã cu mai bine de un secol, clasat pe primul loc, este consideratã un cult, oferind o cupã din porþelan,
ministrul Spiru Haret, celor cu care a primul Campionat Naþional de Oinã. aurit, cu scene în basorelief, artistic
colaborat îndeaproape la valorizarea
De atunci încoace au fost lucrate, ca trofeu transmisibil
educaþiei ºi cultivãrii fizice în angajaþi în jocul de oinã Mihail echipei campioane (începând din
învãþãmântul românesc, atrãgându-le Sadoveanu, Ionel Teodoreanu, anul 2006), fostul jucãtor de
atenþia asupra necesitãþii de a Demostene Botez, Dumitru Almaº, odinioarã, Aurelian Gh. Bondrea,
redescoperi oina ºi a o reaºeza între Fãnuº Neagu ºi mulþi, mulþi alþii.
a acceptat propunerea Biroului
Noi, românii, avem oina. Jocul federal de a îndeplini funcþia de
bunurile naþionale fundamentale
care ne-au marcat identitatea, de oinã este una din creaþiile Preºedinte de Onoare al Federaþiei
învãþându-ne sã fim români. Era poporului român, care, ca ºi creaþiile Române de Oinã.
Dat fiind faptul cã ºi Spiru
firesc ca un popor atât de vechi ºi de folclorice, a reuºit sã se transmitã din
unitar sã aibã ºi un joc identitar, joc cele mai vechi timpuri pânã în zilele Haret a fost vicepreºedintele unei
colectiv, de o transparenþã desã- noastre, fiind reprezentativ pentru federaþii, rectorul Universitãþii
vârºitã, ce contrazice individualismul paginile de istorie ale sportului ce-i poartã numele continuã, de
din care unii au fãcut principala românesc, inspirat de jocul popular fapt, o tradiþie: aceea de a cultiva
ºi nu ca o creaþie impusã sau ca efect oina la scara întregii þãri, ºi, în
caracteristicã a românului.
Însuºi gestul ministrului învã- al spiritului de educaþie  scria în primul rând, în centrele unde
þãmântului de a evidenþia valorile postfaþa unei cãrþi a subsemnatului, Universitatea are filiale.
Avem deja, printre studenþii
acestui joc tradiþional  popular apãrutã în anul 1994, distinsul istoric
constituie un fapt de mare respon- Dumitru Almaº, cu care am avut centrelor noastre universitare,
sabilitate ºi probitate profesionalã, onoarea de a fi coleg pe când numeroºi jucãtori de oinã, comgest onorat cu sfinþenie ºi cultivat Facultatea de Istorie a USH. ponenþi ai echipelor divizionare din
funcþiona în Casa Nicolae Iorga de Bucureºti, Iaºi, Vaslui, Maramureº,
apoi la scara României de mâine de
la Vãlenii de Munte. Oina. Iatã un
reputatul om de ºcoalã, el însuºi joc care mi-a încântat copilãria... E Tg. Mureº, Suceava etc., inclusiv ai
fondator de ºcoalã ultramodernã  un vechi joc ºi numai al nostru  echipei Frontiera Tomis Constanþa,
prima câºtigãtoare a trofeului de
profesorul universitar doctor scria, la rându-i, Fãnuº Neagu în
campioanã. Ei trebuie folosiþi
Aurelian Gh. Bondrea.
cartea consacratã acestui sport.
pentru cultivarea în continuare a
Spiru Haret nu era un adept al
Dar un straºnic jucãtor de oinã sportului nostru naþional, devenit
Semãnãtorismului, care cerea a fost multã vreme profesorul mai mult un ritual de afirmare a
îndreptarea atenþiei spre lumea universitar doctor Aurelian Gh. identitãþii româneºti.
satelor, pentru a o emancipa, sau în Bondrea, rectorul Universitãþii
Alarmatã de numãrul tot mai
vederea revigorãrii tradiþiilor ºi Spiru Haret, preºedintele Fundaþiei redus al jucãtorilor ºi manifestãrilor
spiritului naþional. Pur ºi simplu el România de Mâine.
de oinã, Federaþia Românã a acestui
a fãcut reformele din învãþãmântul
În aceastã calitate, domnia sa sport, în pliantul sãu din anul 2003,
românesc animat de nobilul gând: a preluat multe dintre mani- reclama faptul cã nicio facultate
Cum aratã astãzi (1895 n.n.) ºcoala festãrile Federaþiei Române de de educaþie fizicã, inclusiv cea care
va arãta mâine þara.
Oinã, oferind baza sportivã a arboreazã titulatura de «naþionalã»
În ceea ce priveºte destinul Universitãþii, spaþii de cazare ºi (Academia Naþionalã de Educaþie
jocului de oinã, Spiru Haret a fost masã pentru echipele participante Fizicã) nu a mai predat oina nici
demnitarul care a înþeles cã modul la marile competiþii (finala mãcar ca disciplinã facultativã,
cum era pus în valoare acest joc Campionatului naþional, a Cupei preferând luptele feminine  judo,
tradiþional-popular nu e o problemã României), sala Senatului, pentru karate sau alte orientalisme.
particularã a unui club, liceu, sat sau desfãºurarea simpozionului De la
Din fericire, nu ne simþim vizaþi,
a unei societãþi sportive, ci o oina de ieri, la oina în România întrucât, la facultatea de profil a
problemã de stat, o problemã a de mâine etc.
USH, un curs de oinã existã. Însã,
De altfel, la 22 octombrie 2006, dacã îl parafrazãm pe George
naþiunii. Aºa se explicã toate
demersurile sale pentru practicarea sub semnãtura preºedintelui Coºbuc, care punea «doina» în oriobligatorie a oinei în învãþãmânt, Federaþiei Române de Oinã, ing. ginal, ajungem la fireasca întrebare:
pentru definitivarea regulilor jocului Marcel Ursu, domnului prof.univ.dr. Dar când te-am pierde «oino»,
ºi elaborarea unui Regulament Aurelian Gh. Bondrea, preºedintele Ai cui am rãmânea?

Cândva, un pian, la Râmnicu-Vâlcea ..

Prof. univ. dr. Carmen STOIANOV
Cândva, un pian, la Râmnicu-Vâlcea .. Fãrã
sã vrem, alunecãm, uºor, pe panta aducerii aminte.
Intrãm pe tãrâmul de neuitat al unui remember
perpetuu, care mângâie ºi dã speranþã. Suntem la
Râmnicu-Vâlcea, sub un cer binecuvântat de
cãldura sufleteascã a celei ce a marcat, printr-o
voinþã neabãtutã ºi o prezenþã continuã, stagiunireper în acest oraº în care ºi-a conceput opera:
aceea de transformare  cu decenii în urmã - a
unei localitãþi dintr-o Românie voit aculturalã ºi
cenuºie în municipiul de uluitoare forþã ºi vibraþie
culturalã intrinsecã, în care astãzi muzica este
reginã. Cum altfel, decât creând aici un mediu
proprice, croind aici o viaþã muzicalã întreþinutã
prin efortul de zi cu zi ºi ceas de ceas, chemând
personalitãþi, depistând talente, cultivându-le,
arzând de dorinþa de perfecþionare, chemând
publicul sã se cultive, sã se manifeste?!?
Aþi auzit  fãrã îndoialã  ºi poate chiar aþi
participat direct sau indirect la vacanþele muzicale
de la Râmnicu-Vâcea Aþi auzit  fãrã îndoialã
 ºi poate aþi urmãrit cu înfrigurare evoluþia
tinerilor la cursurile de mãiestrie de la RâmnicuVâlcea Aþi fost alãturi de cei care au clãdit cu o
impresionantã tensiune a trãirii ºi cu o perspicace

privire în viitor  Festivalul Tinere Talente, ajuns
în acest an la cea de-a treizecea sa ediþie! Treizeci
de ediþii  veþi spune, desigur, cu o mirare (pe
care v-o înþeleg ºi la care particip)! Treizeci 
veþi repeta automat, în gând .Sunt multe, sunt
puþine?!?...Cine poate rãspunde?!? Istoria va
decanta, dar cu siguranþã!, pe talerul nemãsuratei
iubiri pentru tinerii muzicieni ai acestei þãri, aflatã
în poziþia de lideri de opinie într-o Europã ce i-a
primit cu inimile deschise, se va înscrie un nume:
cel al doamnei IRINA ªAÞCHI.
Pentru cei care au cunoscut-o era doamna
profesoarã. Pentru cei care au admirat-o era
muziciana Vâlcei. Pentru cei care i-au ocrotit
ultimii ani ai vieþii a fost doamna Irina. Era o
floare cu parfum de esenþã rarã, aºa cum doar
pe planeta Muzicii poate apãrea cineva, cândva,
cântând la un pian, în Vâlcea, ºi învãþând pe alþii
lecþia mãiestriei ºi refuzul autosuficienþei. De
la pianul ei au plecat - într-o Europã ce i-a primit
cu admiraþie  o Luiza Borac sau un Viniciu
Moroianu, de la ea îºi revendicã astãzi devenirea
artisticã mulþi pedagogi de excepþie ..
Am intrat în aceastã Vâlce muzicalã,
amprentatã de amintirea doamnei Irina ªaþchi,

printr-unul din portalurile deschise de ea spre
sufletul Europei muzicale: Festivalul Tinere
Talente, alãturi de neobosita Rodica Sava
evident, alãturi de ea ºi de colaboratorii ei, de la
cel mai tânãr participant la criticii muzicali ºi la
reprezentanþii forurilor locale  o numesc aici pe
Carmen Zgripcea, atât de atentã permanent cu
toate amãnuntele  ºi nu puþine!
Am fost tot timpul la unison cu vocaþia
tinerilor ce conformaserã deja la porþile mãiestriei.
ªi, evident, am dorit sã mã reîntorc. O fac,
întotdeauna cu plãcere. De aceastã datã, cu o lunã
mai devreme de tradiþionalul festival vâlcean cu
dimensiune paneuropeanã, am fost invitatã sã fiu
preºedinta juriului celei de-a doua ediþii a
Concursului Naþional de Interpretare Pianisticã
Irina ªaþchi, concurs demarat în 2008 de douã
dintre fostele eleve ale doamnei: prof. Doina
Gãnescu  directorul concursului, în acelaºi timp
directoarea ªcolii Populare de Arte ºi Meserii din
Râmnicu-Vâlcea, ºi lect. univ. drd. Dorina
Arsenescu, colega mea la Facultatea de Muzicã a
Universitãþii Spiru Haret , director artistic al
concursului. Pe amândouã le unea amintirea celei
ce le-a îndrumat paºii devenirii artistice, ca ºi
dorinþa de a-i cinsti amintirea, de a o preþui ºi a-i
perpetua memoria în ochii tinerei generaþii;
ambele sunt haretiste, absolvente din prima

promoþie a Facultãþii de Muzicã a Universitãþii
Spiru Haret; ambele sunt neobosite în acþiunea
de depistare continuã de noi talente ºi de creare
de eveniment muzical sau cultural în municipiul
ce respirã deja muzical, aºa cum l-a croit voinþa
doamnei ªaþchi.
Am fãcut, în acest fel, cunoºtinþã cu
primitorul sediu al ªcolii Populare de Arte ºi
Meserii din Râmnicu-Vâlcea, pe strada General
Magheru; am fãcut cunoºtinþã cu sala de concerte
ºi recital a instituþiei . Aici: emoþii, partituri
rãsfoite, priviri ce întârzie pe exponatele
realizate de elevii ªcolii ºi etalate fastuos în holul
clãdirii .privirile emoþionate ale celor mai mici
concurenþi . tirul de ce-urilor dublat de ochii
albaºtri, întrebãtori ai Anei Gãnescu, pe care un
puseu acut de febrã a obligat-o sã nu
participe .indicaþii de ultim moment, precizãri
ca de la profesor la elev .furnicar pe
coridoare .fiecare întreabã, fiecare vrea sã ºtie
cum se va desfãºura manifestarea, care este
ordinea intrãrii în concurs, câte minute mai
sunt .se poate da un telefon .se doreºte
confirmarea a încã o participare . Doina
Gãnescu are rãspuns la toate; este omniprezentã,

rãspunde la telefoane, secretariatul dã relaþii,
membrii corpului profesoral asigurã perfecta
desfãºurare a primei zile de concurs, secretariatul
concursului (Daniel Florescu, Hermina
Bãdiþescu, Daniel Dumitraº) zbârnãie la
propriu .Dorina Arsenescu, abia întoarsã de
la garã, unde a întâmpinat un grup de oaspeþi,
primeºte un alt telefon ºi zboarã la autogarã,
soseºte în grabã cu încã un membru al juriului,
venit de departe; este maestru de ceremonii:
are în mânã pliantul concursului, pe care îl oferã
celor interesaþi, are desfãºurãtorul, face corecþii
de ultim moment, invitã concurenþii în ordinea
indicatã de program, face prezentarea juriului,
invitã la discuþii preliminarii. Este o ocazie
specialã ºi totul se desfãºoarã cu o precizie de
ceasornic, pe meridianele acelei inimi ce a bãtut
ºi  dupã cum se pare  bate în continuare pentru
împlinirea destinului muzical al Vâlcei.
Mã simt acasã, adoptatã deja, ca mulþi alþi
muzicieni, colegii mei de breaslã, inclusã în ampla
respiraþie a Vâlcei muzicale. Îi simt, alãturi de mine
ºi de juriul alcãtuit din prestigioase personalitãþi
ale pianisticii româneºti  doamna prof. univ. dr.
Lavinia Coman, reputatã concertistã, pedagog ºi
om de inimaginabilã deschidere culturalã, conf.
univ. dr. Viniciu Moroianu, vâlcean de adopþie,
concertist ºi pedagog ale cãrui dãruire ºi talent au

fost descoperite ºi confirmate la Râmnicu-Vâlcea
de aceeaºi Irina ªaþchi, prof. dr. Cornelia Bâtrânca,
muzicolog ºi pedagog de excepþie, legat de
cursurile de mãiestrie ale Vâlcei, lect. univ. drd.
Dorina Arsenescu, pianist corepetitor ºi pedagog,
cadru didactic la Facultatea de Muzicã a
Universitãþii Spiru Haret. ªi, evident, eu, cu
mesajul generaþiei care, timp de douã decenii, a
fãcut tot ceea ce a considerat util pentru tinerii
pianiºti din preuniversitar, pentru ca apoi sã se
dedice dialogului cu studenþii în planul cercetãrii
ºtiinþifice ºi al creaþiei muzicologice.
Concursul în sine a fost ceea ce poate fi numit
o reuºitã a momentului: nu mai puþin de 36 de tineri,
de la 6 la 32 de ani, ºi-au anunþat participarea: 12
de la ºcoli de muzicã ºi licee de artã, deci
învãþãmânt vocaþional, ºi un numãr dublu de la ºcoli
de artã popularã ºi meserii sau din mediul privat 
secþia pian! Ce poate da un imbold mai mare
organizatorilor, dacã nu o astfel de participare?!?
ªi când totul este dublat de o incontestabilã calitate,
reuºita întrece aºteptãrile. De aceea, poate, nu a
mirat pe nimeni cã toþi concurenþii sectorului
vocaþional au depãºit cu uºurinþã olimpianã prima
etapã, calificându-se pentru cea de-a doua. Nici

locurile pe podium nu au fost uºor de stabilit. Juriul
a trebuit sã cântãreascã totul: alegerea repertoriului,
stãpânirea ºi diferenþierea stilisticã a pieselor
abordate, realizarea pianisticã sub aspect tehnic,
stilistic, estetic, prezenþa în sine, în faþa
publicului, a tinerilor interpreþi, personalitatea
proprie sau acea nedoritã dublurã a profesorului
care spune fã ca mine!, nota de originalitate
permisã de textul muzical, capacitatea de
comunicare .. Vã asigur cã, în mãsura în care a
fost un maraton pentru soliºti, a fost un maraton ºi
pentru juriu. Deopotrivã, toþi participanþii s-au
detaºat prin date personale demne de luat în seamã;
a fost remarcatã excelenta calitate a îndrumãtorilor,
cadre didactice de la toate unitãþile ºcolare sau
artistice prezente în concurs. Cu toþii au primit
diplome de participare, însemnele concursului 
realizate în atelierele ªcolii Populare de Arte ºi
Meserii din Râmnicu-Vâlcea, cea care a realizat ºi
trofeul ºi, nu în ultimul rând, felicitãri ºi încurajãri
din toatã inima sã continue sã se perfecþioneze,
înmulþind orele dedicate studiului. Orice concurs
îºi are variabilele lui ºi ordinea podiumului o
hotãrãºte clipa în care toate datele se coaguleazã
într-un tablou unitar, ce recomandã respectivul
tânãr ca posibil candidat pentru a trece pe porþile
mãiestriei; nimic nu este prestabilit, însã; anul
viitor, câºtigãtorul va trebui sã confirme justeþea

deciziei juriului  în fond, o medie de subiectivitãþi
- aºa cum a fost ºi în acest an, când concursul a
fost deschis prin recitalul câºtigãtorului trofeului
Irina ªaþchi la ediþia precedentã: Marius-Cãtãlin
Deneº, elev la Liceul de Muzicã Dinu Lipatti din
Bucureºti.
Ceea ce a fost cu adevãrat surprinzãtor ºi
semnificativ la aceastã ediþie a fost rezultatul cu
totul neaºteptat: trofeul a revenit unui reprezentant
al ªcolii de Arte ºi Meserii din Reºita, tânãrul
Adrian Diaconescu, îndrumat de prof. Lucia
Ghilea. Decizia juriului a fost unanimã, nu doar
pentru el, ci ºi pentru toate celelalte premii,
acordate pe criterii de vârstã ºi an de studiu. Sã
recapitulãm premianþii, cu precizarea cã
manifestarea a fost onoratã de prezenþa
organizatorilor : Consiliul Judeþean Vâlcea,
ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii RâmnicuVâlcea, Primãria Râmnicu-Vâlcea, Societatea
Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi
Culturã, Asociaþia Culturalã Irina ªaþchi.
Concret, palmaresul ediþiei a II-a a
Concursului Naþional de Pian Irina ªaþchi,
desfãºuratã la Râmnicu-Vâlcea în perioada
24-26 aprilie 2009 este urmãtorul:

SECÞIUNEA I.
ªCOLI DE MUZICÃ ªI LICEE DE ARTÃ
 FIERARU ªTEFANIA, Bucureºti, prof.
Carmen Enescu Botezatu, 10 ani, Premiul I ºi
Premiul Asociaþiei Culturale Irina ªaþchi;
 ANICA BIANCA PATRICIA, Rm. Vâlcea,
prof. Cristiana Lazãr, 8 ani, Premiul II;
 CUCU ANA-MARIA, Bucureºti, prof.
Carmen Enescu Botezatu, 11 ani, Premiul I,
Premiul J.S. Bach ºi Premiul pentru cea mai
bunã interpretare a unei lucrãri din secolul XX;
 LUMÂNARIU CÃTÃLINA, Rm. Vâlcea,
prof. Bâþu Julieta, 11 ani, Premiul III;
 RADU IOANA, Rm. Vâlcea, prof. Doina
Olteþeanu, 13 ani, Premiul III;
 BULEAC IRINA, Brãila, prof. Mircea
Petrescu, 13 ani, Premiul I ºi Premiul J.S. Bach;
 SIMION IULIA MARIA, Piteºti, prof.
Popescu Sandalã, 14 ani, Menþiune;
 POPESCU IOANA MARIA, Rm. Vâlcea,
prof. Cristea Alexandru Marius, 15 ani, Premiul II.
SECÞIUNEA II.
ªCOLI POPULARE DE ARTE
ªI MESERII / ÎNVÃÞÃMÂNT PRIVAT
ANUL I
 PARASCHIV CLAUDIA, Constanþa, prof.
Bejenaru Angela, 6 ani, Premiul pentru cel mai
tanãr concurent;
 NICOLAE MIHAELA, Constanþa, prof.
Bejenaru Angela, 7 ani, Premiul II;
 OLTEI MIRUNA, Rm. Vâlcea, prof.
Gãnescu Doina, 7 ani, Menþiune;
 PETRE BIANCA, Rm. Vâlcea, prof.
Gãnescu Doina, 8 ani, Premiul III;
 CIUTACU VICTOR CRISTIAN DORIAN,
Medgidia, Alla Bivol, 10 ani, Premiul special.

ANUL II
 CHERA ALEXIA ARINA, Constanþa, prof.
Alla Bivol, 7 ani, Premiul II;
 NECHITA ANCA MARIA, Constanþa,
prof. Alla Bivol, 7 ani, Premiul II;
 POPA LIVIU ªTEFAN, Mioveni, Popescu
Sandalã, 9 ani, Premiul II ºi Premiul Asociaþia
Culturalã «Concertino»;
 BÃNCILÃ MONALISA CAMELIA,
Medgidia, prof. Alla Bivol, 10 ani, Premiul I;
 DIACONESCU ADRIAN, Reºiþa, prof.
Ghilea Lucia, 10 ani, Marele Premiu;
 ANGHEL IRINA, Brãila, prof. Mircea
Petrescu, 11 ani, Premiul III;
 VANCEA MIHAI SEBASTIAN, Rm.
Vâlcea, prof. Doina Olteþeanu, 11 ani, Menþiune;
 CALIL AYLA, Medgidia, prof. Alla Bivol,
14 ani, Premiul III.
ANUL III
 GHEONEA CRISTINA MONICA,
Craiova, prof. Balaci Daniela, 9 ani, Premiul III;
 VOICU MIHNEA SILVIU, Rm. Vâlcea,
prof. Doina Olteþeanu, 10 ani, Premiul III ºi
Premiul Asociaþiei Culturale Irina ªaþchi.
ANUL IV
 IORDAN CRISTINA, Rm. Vâlcea, prof.
Gãnescu Doina, 10 ani, Menþiune;
 ANGHELESCU IRINA, Rm. Vâlcea, prof.
Gãnescu Doina, 12 ani, Menþiune;
 POPA BIANCA MÃRIUCA, Mioveni,
prof. Popescu Sanda, 10 ani, Premiul III.

Deloc de neglijat, premiile speciale au fost ºi
ele la înãlþime; dincolo de Premiile Bach, ale
Asociaþiilor Culturale Irina ªaþchi ºi
Concertino sau pentru interpretarea piesei de
Ginastera, editura Arpeggione din Cluj-Napoca
a pregãtit impresionante daruri-partituri ºi CD
pentru tinerii concurenþi; le-a înmânat prof. dr.
Cornelia Bãtrânca, membru în juriu ºi
reprezentant al editurii clujene. Desigur, la
înãlþime au fost ºi sponsorii manifestãrii  sponsor
principal SC ROMSOFT SRL RM.VÂLCEA,
sponsori: Luci Pol, Radcom, Pizza OK; parteneri
media: TvRM, VTV, VL.1, presa scrisã localã;
parteneri oficiali: Primãria Râmnicu Vâlcea,
Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie,
ªtiinþã ºi Culturã  Bucureºti, Asociaþia Culturalã
Irina ªaþchi.
La sfârºitul concursului a avut loc o întâlnire
binevenitã: concurenþii, profesorii lor, pãrinþii ºi
juriul au discutat pe marginea fiecãrei evoluþii,
evidenþiindu-se atât aspectele de reuºitã, cât ºi cele
ce se cer disciplinate sau remodelate pentru evoluþii
viitoare .pe care le dorim încununate de succes!
O notã specialã pentru microrecitalul Flavia
Ursãþeanu, din cea de a doua zi a manifestãrii,
ºi pentru excelenta galã a laureaþilor. Gãzduit de
sala Filarmonicii Ion Dumitrescu din RâmnicuVâlcea, momentul premierii a fost dublat de
microrecitaluri ale premianþilor  trofeul ºi
premiile I. Manifestarea s-a încheiat cu o
excursie-cadou ce a prilejuit, pe viu, o lecþie
de tradiþii încã vii ºi cu speranþa perpetuãrii lor
preþ de generaþii: vizitarea claselor externe de þesut
 Frânceºti ( îndrumatã de o artistã hãruitã;
meºterul popular Maria Gibu, cu un numãr
impresionant de participãri la evenimente
naþionale ºi internaþionale, recompensate prin
premii), dansuri populare (Cãluºul, De Doi, Dans
de fete) ºi grup instrumental (formaþie femininã
de fluiere) din Oteºani (prof. Ion Penescu coregraf ºi, în acelaºi timp, profesor de educaþie
fizicã ºi sport), olãrit  Horezu (maestrul Ioan
Paloºi, meºter popular binecunoscut în þarã ºi
dincolo de hotarele ei), precum ºi a ctitoriei
brâncoveneºti de la Hurezi, ocazie cu care elevi,
pãrinþi, profesori ºi membri ai juriului au putut sã
admire talent, mãiestrie, pasiune ºi ardenta dorinþã
de continuare a tradiþiei într-un areal ce se
legitimeazã prin setea de înstãpânire a culturii sub
orice formã valabilã a expresiei artistice ºi sub
semnãturã de tânãr - încã elev - ºi, nu în ultimul
rând, ospitalitatea deja recunoscutã a gazdelor ..
Fotografia Irinei ªaþchi vegheazã pe unul din
rafturile bibliotecii din cabinetul directoarei Doina
Gãnescu. O regãsim pe pliantele de concurs: un
chip superb, vibrând de luminã, mângâind cu
privirea; ne este aproape deºi, deja, departe ..a
plecat dintre noi cu peste douã decenii în urmã,
însã toþi foºtii ei elevi sau colaboratori ºi-o
amintesc cu aceeaºi cãldurã cu care i-au fost
evocate de cãtre cei care au cunoscut-o, frânturi
din viaþa ºi din uriaºul efort de desþelenire de
minþi. S-a întâmplat în chiar prima zi de concurs,
dupã ce în salã se stinseserã deja ecourile pianului
ºi ale paºilor primilor concurenþi. În liniºtea
nefiresc aºternutã, o liniºte aºteptãtoare, în salã
au pãtruns foºtii copii de suflet ai doamnei,
astãzi la o vârstã ce îi recomandã ca pãrinþi sau
bunici. Sunt cei care au depãnat preþ de câteva
ore, cu bucuria reîntâlnirii, amintiri din care a
prins viaþã un portret mai viu ca oricând; i-am
recunoscut într-o clipã: sunt cei care ascultau cu
emoþie, cândva, un pian la Râmnicu-Vâlcea
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Programele Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
TVRM Educaþional
LUNI  11 mai 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. XIX)
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  12 mai 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  11 mai 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  12 mai 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  13 mai 2009
06:00 Promo USH
06:10 Jurnale în stil Caragiale (r)
06:40 Din sãlile de concert (r)
07:10 Promo
07:15 Comentariul zilei (r)
08:00 Ani de liceu (r)
08:30 Aplauze pentru haretiºti  Preluare
TVRM Cultural
09:00 Comorile oraºului  Preluare
TVRM Cultural
09:20 Promo
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
13:20 Promo
13:30 Film documentar: Lumea tehnologiei (ep. XX)
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 Generalul Cinema.
Emisiune de Mircea Dogaru
21:30 Pãrinþi ºi copii.
Emisiune de Dan Mironescu
22:30 Popasuri de suflet.
Emisiune de Violeta Screciu
23:00 Comentariul zilei.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret* (r)
04:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Florin Tudose
la dispoziþia dvs (r)
05:00 Agricultura ºi alimentaþia (r)

JOI  14 mai 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 Echipele Gusti  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. XXI)
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Andrei Firicã
la dispoziþia dvs.
14:58 Promo
15:00 Întâlnire cu folclorul.
Emisiune de Theodora Popescu
15:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
17:20 Promo
17:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
19:20 Promo
19:30 Lauri pentru liceeni.
Emisiune de Cristina Matei
20:00 Profil spiritual.
Emisiune de Valeriu Râpeanu
21:00 Cãrþi în instanþã.
Emisiune de Florin Rotaru
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  13 mai 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  14 mai 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)

22:00 Jurnale în stil Caragiale.
Emisiune de Viorel Popescu
22:30 Film serial: Dragoste oarbã  Filipine (ep. 6)
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 Popasuri de suflet (r)

VINERI  15 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 La Hanul Morãriþei  Preluare
TVRM Cultural
09:20 Promo
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
13:30 Film documentar: Lumea tehnologiei (ep. XXI)
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 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
17:28 Promo
17:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
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

DUMINICÃ  17 mai 2009

06:00 Promo USH
06:10 Cinepanorama (r)
06:30 Universul cuvintelor (r)
07:00 Deutsche Welle. Emisiune de Diana Popescu
07:30 Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
08:00 Luminã în suflet. Emisiune de Sorin Bejan
09:00 Grãdiniþa fermecatã.
Emisiune de Carmen Fulger
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
12:00 Scena ca istorie. Emisiune de Violeta Screciu
13:00 Cronica scepticului.
Emisiune de Cristian Român
13:30 Mioriþa  antologie de folclor tradiþional.
Emisiune de Ioan Filip
14:00 Academica  Ateneul artelor.
Emisiune de Mircea Micu
15:00 Teatrul în fotoliul de acasã.
Emisiune de Viorel Popescu
16:00 În cãutarea folk-ului pierdut.
Emisiune de Maria Gheorghiu
17:00 Din instituþiile publice.
Emisiune de George Nicolau
17:30 Dor de-acasã. Emisiune de divertisment.
SÂMBÃTÃ  16 mai 2009
Realizator Puiu Stoicescu
06:00 Promo USH
19:30 Doctor de inimã albastrã.
06:10 Jurnale în stil Caragiale (r)
Emisiune de Dinu Maxer
06:30 Casã dulce româneascã (r)
20:30 Societatea Naþionalã Spiru Haret.
07:30 Cronica ST (r)
Emisiune de Ciprian Vasilescu
08:00 Stele de mâine.
21:00 Galele TVRM organizate de Societatea
Emisiune de Dumitru Cucu
Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie,
09:00 Exclusiv pentru premianþi.
ªtiinþã ºi Culturã ºi Consiliul Judeþean
Emisiune de Carmen Fulger
Piteºti. Emisiune de Georgel Nucã
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret* 23:00 Film artistic: Legendele Dinastiei Han 
Când Zhang Liang l-a întâlnit pe Liu Bang
11:50 Promo
(China, 2005). Regia: Wai Han Tao, Huang
12:00 Agricultura ºi alimentaþia.
Wai Ming, Li Ji Qioang. Actori: Jacklyn Wu
Emisiune de Gheorghe Predilã
Chien Lien, Kristi Yeung Yu, Hu Jun, Xiao Rong
12:57 Promo
Sheng. În anul 221 î.Hr., împãratul Qin Zheng
13:00 Academica  ªtiinþã.
a cucerit ºi unificat cele ªase State aflate ºi
Emisiune de Alexandru Mironov
a inaugurat dinastia Qin, autointitulându-se
14:00 Universul cuvintelor.
Primul Împãrat. Rãzboinicii celor ªase State
Emisiune de Alina Ardeleanu
dezmembrate ºi-au unit forþele ºi s-au rãsculat
14:30 Adevãratele stele.
împotriva Dinastiei Qin, numai cã a fost
Emisiune de Sorin Lupaºcu
nevoie de multe lupte ºi acte de curaj ca sã
15:58 Promo
poatã distruge puternica Dinastie Qin ºi sã
16:00 Clubul diplomaþilor.
instaureze
o nouã dinastie
Emisiune de Mihaela Mihailide
00:30 Dor de-acasã (r)
16:30 Cinepanorama.
02:00 Cum vã place? (r)
Emisiune de Eugen Atanasiu
03:00 Doctor de inimã albastrã (r)
17:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
04:00 Galele TVRM (r)
18:30 Contrapunct. Emisiune de George
Marinescu ºi Simona ªerban
*În emisiunea Teleamfiteatrul Universitãþii
19:30 Am venit cu drag la voi.
Spiru Haret, sunt prezentate Consultaþii pentru
Emisiune de Georgel Nucã
sesiunea de examene. Emisiunea este realizatã
21:30 Lumea pe dos. Emisiune de divertisment
în cadrul Departamentului Învãþãmânt.
cultural politic. Realizator Viorel Popescu

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  15 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  16 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.

22:30 Film artistic românesc: Castelul din Carpaþi
(1981). Regia: Stere Gulea. Distribuþie: Ion
Caramitru, Marcel Iureº, Octavian Cotescu,
Irina Petrescu. O poveste romanticã ºi misterioasã în plinã atmosferã revoluþionarã a
anilor 1848 în Transilvania. Un revoluþionar
ardelean ºi un conte ungur sunt îndrãgostiþi
de o cântãreaþã de operã care cântã la Scala
din Milano. Contele maghiar cu mijloace
tehnice misterioase obþine imaginea frumoasei
cântãreþe ºi o învie în singurãtatea castelului
transilvãnean. Dupã aceasta, cântãreaþa dispare. Tânãrul revoluþionar încearcã sã afle
adevãrul ºi ajunge la castel. Are loc înfruntarea.
Castelul sare în aer. Contele moare. Soarta
frumoasei cântãreþe rãmâne un mister
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

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
Marþi  INVITATUL DE LA ORA 13
Realizator: Sorin Lupaºcu
Miercuri  APEL TELEFONIC
Realizator: George Nicolau
16.00-19.00
FRESH NEWS
Realizatori: Otilia Zamfir
ºi Alina Toma
19.00-22.00
ULTIMA EDIÞIE
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00
ORA H  ORA HARETIªTILOR
23.00-24.00
CAFE NOCTURN
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-01.00
Luni  BUSSINES HOUR
Marþi  BUCUREªTI AFTER HOUR
Miercuri  OMUL DIN SPATELE
PERSONALITÃÞII
Joi  ÎN CÃUTAREA MICULUI PARIS
Vineri  COCKTAIL TURISTIC
01.00-02.00
Luni  TOP RRM INTERNAÞIONAL
Marþi  CÂNTEC DULCE ROMÂNESC
Miercuri  TOP RRM ROMÂNESC
Joi  Vineri  NIGHT FEVER
02.00-07.00
Luni  Vineri  NIGHT FEVER

SÂMBÃTÃ  DUMINICÃ
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
13.00-17.00
SIESTA DE WEEK-END
Realizator: Ionuþ Tardel
17.00-18.00
Sâmbãtã  BUCUREªTI AFTER HOUR
Realizator Sergiu Panaitescu ºi Alex Crãciun
Duminicã  ÎN CÃUTAREA MICULUI PARIS
Realizator: Alina Toma
18.00-19.00
Sâmbãtã  TOP RRM INTERNAÞIONAL
Realizator: Monica Alexandrescu
ºi Alina Jumuga
Duminicã  TOP RRM ROMÂNESC
Realizator: Simona Duþescu
19.00-20.00
Sâmbãtã  BUSSINES HOUR
Realizator: Cristiana Tudor
Duminicã  COCKTAIL TURISTIC
20.00-21.00
Sâmbãtã  PRINTRE RÂNDURI
Realizator: Otilia Zamfir
Duminicã  OMUL DIN SPATELE
PERSONALITÃÞII
Realizator: Maria Ilie
21.00-22.00
Sâmbãtã  ORA PE BUNE
Realizator: Ionuþ Tardel
Duminicã  80 REMEMBER
Realizator: Robert Tache
22.00-23.00
CAFE NOCTURN
23.00-24.00
NIGHT FEVER

ANI DE LICEU
Braþ la braþ cu tinereþea
« Ani de liceu » este una dintre emisiunile cu frumoasã tradiþie ale Departamentului
Tineret  Sport din cadrul TVRM Educaþional, o emisiune care ºi-a construit o solidã
reputaþie în lumea învãþãmântului mediu din Bucureºti ºi din întreaga þarã. De altfel, a
devenit o obiºnuinþã ca reprezentanþii conducerii unor colegii naþionale ºi licee sã solicite
direct, la TVRM, ca emisiunea « Ani de liceu » sã vinã (sau sã revinã) ºi pe la acestea.
Subiectele abordate sunt dintre cele mai diverse, dinamice ºi tinereºti, pornind de la
pregãtirea ºcolarã ºi ajungând la tot ceea ce se leagã de viaþa, preocupãrile ºi nãzuinþele
elevilor de liceu, inclusiv, de pildã, competiþii importante precum Cupa Liceelor la Street
dance ºi fotbal.
Olimpiade, concursuri naþionale ºi internaþionale, lecturi, plimbãri, competiþii sportive,
« cupe » ale liceelor, viaþa în bãncile ºcolii, comunicarea cu profesorii, lecþiile, tezele,
recreaþiile în curtea ºcolii, poezia, cultura, arta ºi muzeele, timpul liber, drumeþiile,
vacanþele, calculatorul, pregãtirea pentru bacalaureat ºi admiterea la facultate, muzica
tânãrã ºi muzica cultã, trupe de teatru ºi de dans  iatã doar câteva dintre subiectele
generoase ºi mereu mai complexe ale emisiunii « Ani de liceu », care, numai în sezonul
de iarnã 2008 - 2009, a trecut pe la mari colegii naþionale ºi importante licee bucureºtene
precum « Sf. Sava », « I.L. Caragiale », «Mihai Eminescu », « Elena Cuza », « Ion
Creangã », « Dinu Lipatti », « Mircea Eliade », « Miron Nicolescu », « Mihai Viteazul »
din Ploieºti º.a., urmând sã-ºi continue drumul prin liceele bucureºtene, dar ºi în alte
localitãþi. (Mugur POPOVICI)

DUMINICÃ  17 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

Cupa Liceelor 2009 la Street dance a fost un eveniment cu mare rezonanþã în rândul
adolescenþilor din toatã þara, iar TVRM le-a fãcut elevilor bucuria de a se afla
alãturi de ei, de pãrinþii ºi de profesorii lor în timpul concursului propriu-zis
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Echipa TVRM în dialog deschis cu tinerii. În aceastã imagine, un elev în clasa a XII-a
a Colegiului Naþional Ion Creangã din Bucureºti, vorbind despre pasiunea sa
pentru limba ºi literatura românã
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OPINIA NAÞIONALÃ

Istoria cu învãþãturã

Dacã vrei sã faci un serviciu poporului tãu, trebuie sã-i spui ºi ceea ce este criticabil.

Florin Constantiniu (n. 8 aprilie 1933,
Bucureºti) este un recunoscut istoric
român, membru titular al Academiei
Române din 2006
Valeriu Râpeanu: Domnule academician, sã
reconstituim istoricul aceastei lucrãri. Prima ediþie
a apãrut în 1977, practic, acum mai bine de 11
ani. A treia ediþie a fost în 2002. Aceasta este a
patra ediþie Pentru miºcarea cãrþii de astãzi, cum
se numeºte cu un termen profesional, este
îmbucurãtor. Este îmbucurãtor, în primul rând,
pentru nivelul publicului românesc, care vedem
cã se orienteazã, într-o piaþã editorialã, care nu
întotdeauna oferã ceea ce este mai valoros, iar,
uneori, cu metode de publicitate, cautã sã punã
în prim plan ceea ce nu este cel mai bun, ca sã nu
spunem ceea ce este cel mai rãu.
Academician Florin Constantiniu: N-aº
vrea sã fiu subiectiv, dar împãrtãºesc punctul
dumneavoastrã de vedere, în sensul cã, în
momentul de faþã, la noi nu existã o ierarhie
corectã, zic eu, a valorilor pe piaþa de carte.
Pentru cã existã, aºa cum aþi spus ºi
dumneavoastrã, un mecanism publicitar, care
propulseazã, printr-o propagandã, în termen de
marketing - publicitate
dar eu spun
propagandã, propulseazã anumite lucrãri,
anumiþi autori, ºi oricine încearcã sã punã sub
semnul întrebãrii aceastã ierarhie este imediat
atacat pe criterii strict personale. Am vãzut odatã,
pe cineva, nu dau nici un fel de nume proprii, ca
sã nu se creadã cã e vorba de un partizanat,
cineva care-ºi exprimase îndoieli asupra valorii
unei lucrãri care era prezentatã ca una dintre
capodoperele literaturii româneºti postdecembriste. De îndatã ce a formulat critici, a
fost atacat astfel: eºti ciudos pentru cã nu ai
tirajele acelei lucrãri. ªtiþi, adicã totul este
imediat coborât într-o meschinãrie strict
personalã, strict subiectivã ºi orice obiecþie, orice
criticã formulatã la adresa acestor lucrãri
propulsate, este coborâtã în derizoriu.
Valeriu Râpeanu: Categoric, iar uneori cu
invective personale, cu ameninþãri etc Pe de
altã parte, noi nu avem cronici, o cronicã, sã
spunem, cum aveau marile ziare ale vremii  o
cronicã permanentã, cum era la Adevãrul,
Curentul, Universul etc. Uitaþi, de foarte curând,
am primit foarte recent vestea, o sã aparã o ediþie,
la care am lucrat foarte mult împreunã cu soþia
mea, Perpessicius  cronicar la Radio.
Perpessicius þinea, sãptãmânã de sãptãmânã,
afarã de cronica de la Cuvântul, începutã în 29,
vor fi în curând 80 de ani de atunci, Cronica
literarã de la Radio, unde prezenta trei-patru
cãrþi uneori, sau, dacã era Rãscoala lui
Rebreanu, sigur cã îi închina chiar douã cronici.
Deci, era o cronicã permanentã, pe toate cãile,
ºi radioul abia apãruse. Vedeþi, erau în toate ºi
în cotidiene. Deci, în felul acesta, publicul putea
cel puþin afla, din surse autorizate, despre
apariþiile vremii respective.
Academician Florin Constantiniu: Aº
spune cã în momentul de faþã, în viaþa noastrã
culturalã ºi, în primul rând, literarã, se pot
recunoaºte foarte uºor aceste confrerii: scriitoricritici, încât, dacã vezi numele criticului ºi ºtii ºi
vezi la ce carte se referã, nici nu e nevoie sã citeºti
recenzia, eºti sigur cã va fi favorabilã, sau nu va
fi favorabilã, într-atât sunt de predeterminate
poziþiile critice. Deci, la noi, nu existã o
normalitate a vieþii noastre culturale, fie cã e vorba
de literaturã, fie cã e vorba de istoriografie.
Valeriu Râpeanu: Acum, dumneavoastrã,
când aþi publicat, eraþi deja un istoric cunoscut,
tipãriserãþi multe cãrþi, ediþii etc. Am mai vorbit
despre ele, pe unele le-am ºi prezentat, pe cele
dinainte ºi pe cele de astãzi. Spuneþi-ne, când s-a
înfiripat gândul cã veþi scrie, cã trebuie sã scrieþi,
cã vreþi sã scrieþi o istorie a poporului român?
Academician Florin Constantiniu: Dupã
decembrie 1989, eu am avut iluzia, o spun acum,
la 19 ani sau câþi sunt, am avut iluzia sã cred, ºi
aceasta se întâmpla în ianuarie 1990, cã din
momentul acela nu vor mai exista niciun fel de
constrângeri în ceea ce priveºte prezentarea ºi
interpretarea istoriei românilor. Spun lucrul acesta
rãspicat, titlul la prima ediþie, O istorie sincerã,
mi-a fost inspirat de cartea unui mare istoric
francez Charles Seignobos, care a scris O istorie
sincerã a naþiunii franceze. ªi eu, când am citit-o,
mi-a plãcut foarte mult titlul. Pe mine m-a
dezamãgit, însã, cartea, pentru cã Seignobos
spunea ce înseamnã acest adjectiv, sincerã, o
istorie sincerã? Istoricii, în general, au tendinþa
de a prezenta o versiune aseptizatã a istoriei
poporului lor. Adicã, exact ca ºi în biografia
noastrã, sunt momente de care suntem mândri,
sunt momente de care ne jenãm. Avem tendinþa
de a oculta momentele jenante, de a le trece sub
tãcere, de a vorbi mai puþin despre ele, de a le
diminua aspectul lor negativ. ªi Seignobos
spunea: eu voi scrie o istorie a naþiunii franceze,
o istorie sincerã a naþiunii franceze, nu voi fi
inhibat sã spun lucruri care pot sã nu placã
cititorilor, pot sã îi ºocheze. Desigur, nu o spunea
aºa de rãspicat cum o spun eu acum. ªi eu am
fost câºtigat de ideea aceasta, aºa credeam eu
atunci, cã, din momentul în care a dispãrut un
regim totalitar ºi a venit un regim democratic,
putem spune orice gândim. Atunci am vrut, mai
ales cã, vã gândiþi, dacã prima ediþie a apãrut în
1997, elaborarea aceasta a fost destul de înceatã,
pentru cã specialitatea mea a fost Evul Mediu
românesc, mi-am susþinut doctoratul în 1968 pe
o temã de secolul XVIII, dar, din 1973, am început
sã fiu tentat de istoria contemporanã. ªi vreau sã
spunã cã mai mulþi istorici, nu numai din
România, ci ºi din alte þãri, au fãcut aceastã
deplasare, ca sã spun, de preocupãri. Cunoºteam
foarte bine istoria Evului Mediu, începeam sã
cunosc bine istoria contemporanã. Îmi erau strãine
istoria strãveche, preistoria sau comuna primitivã;

istoria veche, adicã perioada daco-romanã,
începuturile feudalismului, istoria modernã. Erau
perioade pentru care eu trebuia sã mã documentez,
deci aceastã documentare mi-a luat un timp, dar
ideea cãlãuzitoare în aceastã perioadã a fost cã
eu trebuie sã comunic cititorului ºi acele aspecte,
momente, episoade negative, din care se poate
învãþa. Pentru cã la noi existã, din pãcate, aceastã
tendinþã cã dacã spui aceste lucruri criticabile, se
crede cã denigrezi. Nu e adevãrat. Dacã vrei sã
faci un serviciu poporului tãu, trebuie sã-i spui ºi
ceea ce este criticabil. ªi, cu riscul de a mã repeta
a nu-ºtiu a câta oarã, fiindcã mereu am invocat în
apãrarea mea acest argument, eu nu cred cã un
medic face un serviciu bolnavului, constatând
starea lui de boalã înaintatã, spunându-i cã aratã
excelent ºi e perfect sãnãtos. Nu, trebuie sã-i
spunã de ce suferã ºi sã-i prescrie medicamentele.
ªi istoricul trebuie sã facã treaba asta.
Valeriu Râpeanu: Sigur, dumneavoastrã
vorbiþi aici, de exemplu, despre lipsa pregãtirii
militare, cu care am intrat noi în Primul Rãzboi
Mondial, dar ºi despre eroismul ostaºilor noºtri
de la Mãrãºti, Mãrãºeºti ºi Oituz. ªi Iorga îi
reproºa lui Ionel Brãtianu afacerile, într-o
scrisoare, în vãzul lumii, dacã pot spune aºa
Academician Florin Constantiniu: Exact
Valeriu Râpeanu:
într-o perioadã de
neruºinare. Adicã, spuneþi niºte lucruri. Pe urmã,
spuneþi despre perioada dintre cele douã rãzboaie,
care acum este privitã într-un fel de extaz, mai
ales pe la diferite televiziuni, când se dau imagini
cu doamne elegante, cu automobilele pe Calea
Victoriei etc. Ochii se rotesc în cap când se spune
Micul Paris, se foloseºte ºi ca slogan electoral,
de cãtre oameni care, de fapt, nici nu ºtiu la ce se
referea aceastã expresie. De fapt, ea a fost cam
un mic Paris, într-un mare sat, cam aºa s-a spus.
ªi multe altele, despre care noi vom vorbi. Dar
mai vreau sã vã pun o întrebare: imediat dupã
1990, s-a vorbit despre rescrierea istoriei. S-a
accentuat chiar. Am scris un articol în Curierul
naþional, unde am spus cã istoria nu trebuie
rescrisã, trebuie scrisã. Orice idee de rescriere are
un iz de partizanat, ca sã nu spunem chiar de
falsificare, cum a rescris-o Roller în 1948.
Dumneavoastrã cum vã situaþi, n-aþi fost unul
dintre aceia, care, dupã câteva minute, sã susþineþi
rescrierea istoriei?
Academician Florin Constantiniu:
Categoric nu, am fost chiar împotrivã. ªi-mi pare
foarte bine cã mi-aþi pus întrebarea asta, pentru
cã, într-adevãr, dupã 1990, a fost o direcþie care
în esenþa ei era corectã, aceea a demitizãrii
istoriei românilor, dar, din pãcate, aceastã
direcþie, care, încã o datã, ea în esenþã era bine
venitã, dar, din pãcate, poate cã sub impactul
succesului publicitar, fiindcã  fac o micã
parantezã  ºi istoricii, ca orice om de culturã ºi
mai ales ca scriitor, sunt sensibili la succesul de
mass-media, poate cã sub acest impact, aceastã
direcþie a fost total deturnatã. Atunci, în primul
rând, nu a existat o definiþie exactã a conceptului
de mit, pentru cã nu putem intra acum într-o
discuþie de mit, dar s-a fãcut o confuzie, aceasta
este important. ªi iau exemplul cel mai bun:
prima unire a românilor sub Mihai Viteazul.
Sigur cã, atunci când Mihai Viteazul a fãcut
prima unire a românilor, în 1599/1600, n-a avut,
am spune noi, un plan în genul Contelui de
Monte Cristo, pe etape: voi uni Transilvania, voi
uni Moldova ºi voi realiza unirea totalã. Nu.
Acþiunea lui a fost determinatã de contextul
politic ºi militar. Era foarte uºor sã demonstrezi
cã Mihai Viteazul nu ºi-a pus problema sã
uneascã cele trei þãri, cã n-a avut un plan. ªi,
iarãºi, era foarte uºor sã dovedeºti cã aceastã
primã unire a românilor nu era expresia unei
conºtiinþe naþionale, pentru cã nu exista naþiunea
românã la 1600. Fac o micã parantezã. Dovada
cea mai bunã era cã Miron Costin, care a
subliniat în scrierile lui ideea unitãþii
moldovenilor, muntenilor, transilvãnenilor, în
Letopiseþul lui nu are nici un cuvânt de elogiu,
ba, dimpotrivã, se vede o atitudine criticã faþã
de Mihai Viteazul. Ne-am fi aºteptat, dacã era
vorba de expresia acestui sentiment de unitate
naþionalã, ca Miron Costin sã fie primul care sã
salute fapta lui Mihai Viteazul. Dar n-a fãcut-o.
De ce? Când s-a spus: Mihai Viteazul e un mit.
Da, bun, corect. Eliminãm acest mit, dar care e
realitatea? Realitatea era cã Mihai Viteazul avea
conºtiinþa unitãþii de neam a românilor. Cã el a
vrut sã-i readucã pe români în Transilvania. Ei
fuseserã scoºi, pe cale confesionalã, din viaþa
politicã a Transilvaniei, între 1366-1437, pentru
cã erau ortodocºi, ºi s-a ajuns la formula aceasta:
trei naþiuni politice, patru religii, ºi Mihai
Viteazu a încercat sã-i readucã pe cale
confesionalã. Deci, ideea aceasta era la nivelul
conducãtorului. La nivelul populaþiei, ºtim foarte
bine cã, atunci când Mihai Viteazul a intrat în
Transilvania, românii transilvãneni s-au rãsculat
pentru cã venise un domn de neamul lor. Lucrul
acesta nu mai era un mit, era o realitate, dar acum
ºi el era evacuat din istoria românilor. ªi pe
aceastã linie s-a ajuns ca un ºir întreg de idei de
forþã, ca sã spun aºa, care cãlãuziserã, care
mobilizaserã societatea româneascã în decursul
istoriei, sã fie taxate de mituri ºi eliminate din
istoria românilor, încât aceastã tendinþã de
demitizare, care ar fi trebuit salutatã, s-a
transformat, ca sã spun aºa, în contrariul ei ºi a
fost profund nocivã, dupã pãrerea mea.
Valeriu Râpeanu: Aveþi perfectã dreptate, aºa
s-a întâmplat, de altfel, ºi cu literatura. Lupta
împotriva lui Eminescu ºi nu numai asta. Acum a
ajuns chiar de bonton sã te delimitezi de publicistica
lui Eminescu. Se pune în titlu chiar, cã, în cutare
carte, se delimiteazã de Eminescu. Publicistica lui
Eminescu devine acum o þintã de atac, dupã ce, la
început, s-au plâns, pe bunã dreptate, cã n-a fost
publicat în timpul comunismului. Cã ediþia
academicã, volumul IX, a apãrut, a dispãrut. Apoi,
urmãtoarele volume au apãrut la distanþe foarte
mari de timp. Este adevãrat. Dar când am avut-o
în întregime, atunci a început reacþia împotriva ei...
Chiar se pune în valoare sã fii împotriva lui
Eminescu, împotriva poeziei lui Eminescu.
Lucrurile s-au petrecut identic.
Academician Florin Constantiniu:
Absolut, da, exact, ºi în istoria literarã. Dacã îmi
permiteþi, mai vreau sã spun un singur lucru.
Dumneavoastrã, înainte de a-mi pune întrebarea,
aþi evocat aici felul în care am prezentat toatã
campania din Primul Rãzboi Mondial, în special
campania din 1916. Vreau sã vã spun urmãtorul
lucru, pentru cine mã judecã din auzite ºi nu
citeºte cartea aceasta. Fiindcã, din pãcate, critica
fãcutã de Noica intelectualilor români, cã sunt
lãutãriºti ºi vorbesc dupã ureche este perfect
întemeiatã. Cunosc o mulþime de lucrãri care au
fost judecate fãrã a fi citite. ªi, câteodatã, lucru
care mã sperie, aceia care criticã au mãcar
aceastã sinceritate: eu nu am citit aceastã carte,
dar.... Dar, cu toate acestea, opiniile lor sunt
acceptate, fãrã a fi citite cãrþile la care fac
referire. Încât, cine citeºte criticile pe care le fac
eu felului în care s-a desfãºurat campania din
1916 ºi, în general, pregãtirea noastrã pentru
întregul rãzboi 1914-1916, poate sã spunã: ºi
Constantiniu ãsta e pe linia asta a demitizãrii,
denigrãrii. Ei nu, vreau sã vã spun douã lucruri:

primul, am citit, nu demult, studiul unui istoric
german, Gunther Klein, care s-a ocupat de
ocupaþia germanã în România, în perioada 19161918. El a avut la dispoziþie prima ediþie a cãrþii
mele.El, acolo, când vorbeºte despre felul cum
istoriografia românã priveºte campania din
1916-1918, are o formulã, ceva de genul acesta:
începuturi timide, notã de trimitere la Florin
Constantiniu. Adicã, el considerã cã eu nu sunt
suficient de critic pentru ce a fost lipsa noastrã
de pregãtire. În al doilea rând, vreau sã vã spun,
ºi aceasta am descoperit-o dupã prima ediþie, eu
n-am ºtiut atunci când am scris prima ediþie, cã
la noi s-a întâmplat un fapt unic ºi eu spun cã
sunt trei unicate în istoria României, poate cã o
sã am ocazia sã le spun ºi pe celelalte douã:
germanii au intrat în Bucureºti pe 6 decembrie
1916. Ei, bine, la 5 decembrie, cu o zi înainte, la
Marele Cartier General, a fost o masã festivã,
pentru înaintãrile în grad. De ce se fãcuserã
înaintãrile în grad? Pentru cã s-a considerat cã
ofiþerii sunt demoralizaþi ºi trebuie sã li se dea
un stimul, iar printre cei înaintaþi era ºi Prinþul
moºtenitor, viitorul Carol al II-lea, care, la
început, nu voise sã meargã pe front, iar dupã
ce s-a dus pe front, fãcea chefuri ºi îi þinea pe
ofiþeri, care aveau treabã, la Cartierul General.
Armata fusese înfrântã, se fãcuserã înaintãri,
între cei înaintaþi era Prinþul moºtenitor, care nu
avea niciun titlu care sã justifice înaintarea lui,
dar lucrul acesta se petrecea în ajunul cãderii
Capitalei. Spuneþi-mi ºi mie în ce þarã s-a putut
întâmpla aºa ceva?! Atunci eu am considerat cã
lucrul acesta trebuie spus. Nu ca sã denigrez pe
români, nu ca sã demitizez. Aspecte criticabile,
pe care, dacã noi nu le spunem, ele se pot repeta
ºi mai ales, noi le reîntâlnim, sub alte forme, în
zilele noastre. De ce? Pentru cã nu au fost spuse
niciodatã ºi nu au fost condamnate niciodatã.
Valeriu Râpeanu: Le-am reîntâlnit,
domnule Constantiniu, în timpul celui de-al
Doilea Rãzboi Mondial Cum am intrat în
rãzboi, ce afaceri s-au fãcut pe seama înzestrãrii
armatei, bocancii ºi cizmele cu talpã de carton
Academician Florin Constantiniu:
Domnule Râpeanu, vreau sã vã spun un lucru,
am citat aici una dintre cele mai strãlucite minþi
pe care le-a avut România în perioada interbelicã,
a fost ªtefan Zeletin. Fiindcã aþi pomenit de
afaceri, sunt bucuros sã exprim public
recunoºtinþa pe care v-o port, pentru cã eu nu
cunoºteam acest volumaº al lui Zeletin,
Retragerea, pe care l-am avut graþie
dumneavoastrã. Dumneavoastrã mi l-aþi semnalat,
dumneavoastrã mi l-aþi dat în xerox. Dar, pentru
mine, volumul acesta a fost extrem de revelator.
De ce? Din douã motive: unul, venea de la un

întâmplat dupã cãderea Bucureºtiului,
autoritãþile se refugiaserã la Iaºi, ºi el spune:
cãderea Capitalei, care ar fi trebuit sã ºocheze,
nu?, a lãsat lumea indiferentã, miniºtrii aceºtia
care au venit la Iaºi nu sunt preocupaþi decât de
un singur lucru, sã-ºi gãseascã case. Vedeþi, din
acest punct de vedere, este o continuitate Clasa
noastrã politicã vrea case ªi are aceastã
formulã nemaipomenitã care, sigur, pe noi poate
sã ne înspãimânte, dar ea trebuie spusã, ºi trebuie
discutatã ºi, mai ales aº spune, trebuie
valorificatã: piramida noastrã socialã este
bolnavã, la vârf sifilisul, la bazã pelagra.
Valeriu Râpeanu: Asta a fost adevãrata faþã.
Academician Florin Constantiniu: Aceastã
discrepanþã nemaipomenitã, elita trãind într-un
lux nemaipomenit ºi într-un dispreþ total faþã de
masa populaþiei, iar masa populaþiei în pelagrã,
în mizerie, exact cum se întâmplã ºi astãzi.
Valeriu Râpeanu: ªi ceea ce se pune la noi,
iarãºi, se pune fastul dintre cele douã rãzboaie,
societatea, lumea bunã etc. etc., fãrã sã se
vorbeascã de realitatea pe care o subliniaþi, în
carte, dumneavoastrã.
Academician Florin Constantiniu: Exact.
ªi, vedeþi, e o continuitate, e un englez, el a venit
aici ca lector la Universitatea din Bucureºti, H.
Porter. Asta spune ºi el. El venise aici în ajunul
declanºãrii celui de-al Doilea Rãzboi Mondial
ºi, pe urmã, a rãmas ºi dupã declanºare ºi a
pãrãsit România când a intervenit starea de
rãzboi între România ºi Anglia. A revenit în
decembrie 1943, ca spion englez, paraºutat în
România. ªi el spune urmãtorul lucru în
memoriile lui: pe de o parte, Bucureºtiul ºi elita
româneascã trãia la nivelul de standard al
Occidentului, adicã, aici, la Bucureºti, erau
maºinile cele mai luxoase din Occident.
Valeriu Râpeanu: Ca acum.
Academician Florin Constantiniu: Exact.
Chiar stilul de viaþã era mult peste ceea ce erau
standardele Europei orientale. De pildã, în
România, atunci, în 1940, cum povesteºte el foarte
hazos, se practica nudismul la mare. Lucrul acesta
nu era obiºnuit. El, întâlnind o doamnã din înalta
societate, pe care o cunoºtea, întâlnind-o la mare,
în þinuta Evei, el, englezul auster, era ºi tânãr, era
jenat de aceastã întâlnire. Doamna însã a fost fãrã
niciun fel de inhibiþie, de constrângere, îl invita sã
poarte o discuþie cu el. Bun, dar în acelaºi timp, ce
erau mahalalele Bucureºtiului? Pentru cã el îºi
propusese sã viziteze ºi periferiile Capitalei. ªtiþi,
lua câte un tramvai ºi mergea cu el pânã la capãtul
oraºului. ªi acolo, vãzând o casã, dintre acestea
mizere, în care era o femeie care-ºi alãpta copilul
în poartã, s-a apropiat, era curios sã vadã casa aceea.
Femeia, surprinsã cã o figurã necunoscutã e atât
de stãruitoare, ºi-a luat sânul ºi l-a
stropit cu lapte, adicã
lucruri de neimaginat în
ceea ce priveºte
aceºti doi
poli 

bogãþie
ºi mizerie, modernitate
ºi înapoiere.
Valeriu
Râpeanu: O
La Univers Enciclopedic, a apãrut cea de-a patra ediþie,
caracteristicã
revãzutã ºi adãugitã, a lucrãrii O istorie sincerã
a acestei cãrþi
a poporului român, aparþinând academicianului
e s t e
faptul, nu a tuturor
Florin Constantiniu.
ediþiilor, noi
ne referim la
ediþia a patra, este faptul cã vã
ofiþer în rezervã, ºi eu am ajuns la concluzia cã, întemeiaþi pe izvoare, pe statistici, pe documente,
dacã vrei sã cunoºti istoria rãzboaielor, sã citeºti emanând din epoca respectivã, cele mai multe
memoriile ofiþerilor în rezervã, ofiþerii activi sunt chiar oficiale, nu mai pot fi contrazise, din care
integraþi sistemului, servituþii personale, reiese foarte clar situaþia din vremea respectivã.
profesionale º.a.m.d. Rezervistul a intrat sub arme Vã întemeiaþi, de asemenea, pe memorii  vezi
o perioadã limitatã, a ieºit, nu suferã constrângeri. Goga, Argetoianu, ªtefan Zeletin ºi mulþi alþii.
În al doilea rând, forþa de analizã a acestui Dar, cartea are ºi o altã caracteristicã, ºi aici
intelectual strãlucit, care era ªtefan m-aº referi la Iorga. El, în primii ani, când îºi
dumneavoastrã, ºi el ce ne spune, apropo de prezintã cursurile de deschidere la facultãþi,afaceri: pãi, armata românã se pregãtise din 1914- existã în Generalitãþi asupra studiilor istorice,1916 ca sã intre în rãzboi ºi ei, de la unitatea în vorbeºte despre frumuseþea în scrierea istoriei.
care era el ofiþer în rezervã, de la Argeº, pânã la Cred cã dumneavoastrã îndepliniþi aceastã
Brãila, n-au mâncat niciodatã mâncare caldã, cerinþã. Cartea este scrisã frumos, adicã este
soldaþii aceia nu erau hrãniþi. Ce fãcea intendenþa scrisã atractiv, ea nu are niciun element de
românã? ªi Zeletin spune, ºi iarãºi e un lucru pe vulgarizare, dar are toate elementele pentru a
care îl repet de nenumãrate ori.( Odatã un ofiþer atrage pe cititorul nu numai vârstnic, ci ºi tânãr,
mi-a spus: domnule Constantiniu, nu-mi place sã o înþeleagã. Pentru cã este o carte care nu se
deloc cã spuneþi lucrul acesta. Bine, i-am zis, dar referã numai la evenimente  ºi aici ar fi a doua
asta este realitatea istoricã.) Soldaþii români erau caracteristicã a cãrþii , ci la ceea ce aþi spus
în aceastã situaþie penibilã: sau de a cerºi în faþa pânã acum, la starea socialã, la obiceiuri, la
curþilor þãrãneºti ceva mâncare, sau, dacã nu li se moravuri, la tot ceea ce înseamnã societate. Sau,
dãdea, prin spatele curþilor þãrãneºti, sã fure ceva scrieþi, dupã 45, toate intrigile acestea: Ana
mâncare. Cum era posibil, dupã doi ani de Pauker, Vasile Luca, Teohari Georgescu,
pregãtire de rãzboi?
Gheorghiu Dej, vizitele la Moscova, întoarcerile
Valeriu Râpeanu: Aºa era atunci. Existã, de la Moscova, atmosfera din þarã, cam tot adicã.
am citit, la Rm. Vâlcea, publicat de muzeografii Dar ºi faptele tragice, dar ºi celelalte, pe care,



Istoria este martorul care confirmã trecerea timpului; ilumineazã realitatea, vitalizeazã
memoria, oferã cãlãuzire în viaþa de zi cu zi ºi ne aduce ºtiri din antichitate.
Cicero
Istoria este cea dintâi carte a unei naþii. Într-însa ea îºi vede trecutul, prezentul ºi viitorul.
Nicolae Bãlcescu
Istoria este singurul laborator pe care îl avem pentru a testa consecinþele gândirii.
Etienne Gilson
Istoria este ecoul a tot ce cade pe drumul neamului omenesc.
Lamartine
Istoria este un tribunal în care se judecã popoarele si naþiunile.
Nicolae Iorga






de acolo, cercetãtorii istorici, rapoartele pe care
le fãceau medicii militari, în 1916, sã se trimitã
cãºti, ostaºii n-aveau cãºti ºi rãnile de la cap erau
foarte grave. Vã închipuiþi: mâncare nu, cãºti
nu, armament ce sã mai vorbim?!
Academician Florin Constantiniu: ªtiþi, de
aceea eu am ºi citat aici, în carte. Chiar un coleg
mi-a spus: sunt sãtul de câte ori îl evoci. Bun, îl
evoc încã odatã. Jurnalul personal al lui
Octavian Goga. Pentru cã Octavian Goga,
atunci, în 1916-1917, are cuvinte de-o duritate
inimaginabilã la adresa societãþii româneºti. ªi
acesta spune: nu mulþimea adversarului, nu a
armamentului, ci aceastã înfricoºãtoare epidemie
de meningitã moralã care bântuie în societatea
româneascã ºi, în alt loc, când vorbeºte ce s-a

cum sã vã spun, þin de intrigã, intriga politicã, ºi
domnia lui Carol al II-lea, de tot ce ar fi
combinaþii etc. ªi care, toate, ne dau un tablou
istoric veridic ºi foarte frumos scris.
Academician Florin Constantiniu: Vreau
sã spun cã dumneavoastrã aveþi dreptate, chiar
în Generalitãþi este un text al lui Iorga 
Frumuseþea în scrierea istoriei. Nu ºtiu, poate
cã ar fi prezumþios din partea mea sã spun acum
cã existã aceastã frumuseþe. Nu ºtiu, e bine s-o
gãseascã cititorul, ºi eu sunt onorat cã un ochi
aºa exigent ca al dumneavoastrã spune lucrul
acesta. Dar vreau sã vã spun cã, în ce mã
priveºte, eu am considerat întotdeauna cã o
cercetare istoricã nu poate ignora factorul uman.
Adicã, eu, când eram tânãr, am avut, ca sã zic



Am scris aceste pagini cu strãdania obiectivitãþii ºi cu dorinþa de a oferi imaginea adevãratã
a istoriei naþionale. Cititorii vor judeca dacã am izbutit sau nu. În ceea ce mã priveºte, nu pot
repeta decât cuvintele lui Miron Costin: Eu voi da seama de ale mele, câte scriu.
Aceastã carte nu este istoria românilor, ci o istorie a românilor, adicã o viziune
personalã a trecutului nostru, departe de orice pretenþie de infailibilitate, o viziune cãlãuzitã
de dorinþa sincerã de a arãta ce a fost bine ºi ce a fost rãu în devenirea românilor ca naþiune
ºi stat, cu credinþa cã, totuºi, din experienþa istoriei se poate învãþa ceva.
Trãim o perioadã în care istoria naþionalã este lichidatã cu bunã ºtiinþã. În manualele
de liceu, ISTORIA, ca factor identitar de definire a conºtiinþei naþionale, este eliminatã practic
din programa ºcolarã.
Manualele de ISTORIE sunt lipsite de semnificaþie, din punctul de vedere al cultivãrii
sentimentului naþional si mândriei naþionale.
Eu consider cã ISTORIA nu trebuie sã fie un simplu obiect de învãþat. Spre deosebire
de celelalte obiecte de studiu, ISTORIA este ºi o îndrumãtoare de conºtiinþã a elevului.






Florin Constantiniu
aºa, între magiºtrii mei, dar acum n-o sã-i dau
numele, cã relaþiile noastre s-au deteriorat ºi nu
vreau sã aibã impresia cã îl critic, am avut un
mare istoric ºi în lucrãrile lui, întotdeauna,
analiza este fãcutã pe marile forþe, pe marile
curente istorice. Sã spunem, bun, în Evul Mediu
e moºtenirea bizantinã, e politica de prozelitism
catolic a Regatului Apostolic Ungar º.a.m.d.
Deci, sunt mari forþe, dupã aceea expansiunea
otomanã º.a.m.d. Sunt mari forþe care acþioneazã
ºi, sigur, orice analizã a istoricului trebuie sã se
ridice de la nivelul acesta mãrunt al faptelor, al
evenimentului, la analiza care sã punã în luminã
factorii determinanþi ai procesului istoric. Dar
chiar factorii determinanþi ai procesului istoric,
aceste mari forþe, aceste mari curente ale istoriei
universale acþioneazã prin oameni. De pildã, nu
e indiferent cã, acolo, sã spunem, în Uniunea
Sovieticã, în lupta care s-a dat între Stalin,
Troþki, Buharin, a biruit Stalin. Poate cã evoluþia
socialismului, dacã biruia Buharin, era alta. Nu
ºtim, aceasta este istorie contrafactualã. ªi eu,
întotdeauna m-am strãduit, pentru cã eram în
dezacord cu aceastã viziune a acestui magistru
al meu, care vedea întotdeauna numai marile
curente ºi marile forþe ale procesului istoric, el
mã ironiza. ªtiþi, eu am þinut o comunicare odatã,
la Institutul Iorga, despre Reacþia germanã la
actul de la 23 August. ªi am început comunicarea
cu aproximativ aceste cuvinte: Hitler îºi lua
ceaiul la Rastenburg, când a fost chemat la
telefon ºi i s-a anunþat cã, la Bucureºti, mareºalul
Antonescu nu mai deþine puterea. Hitler a spus:
ah, de ce nu m-a ascultat, ºtiam cã o sã se
întâmple asta?! Ei, colegul acesta al meu
întotdeauna m-a ironizat: Hitler îºi lua ceaiul...
ei, iartã-mã, ce importanþã are cã Hitler îºi lua
ceaiul? Nu ºtiu cum sã vã spun, dupã mine,
istoria este o dramã, în ultimã instanþã, ºi e o
dramã a oamenilor. Noi nu suntem conºtienþi,
n-am fost nici în trecut, nu suntem nici acum,
noi, ca indivizi, cã asupra noastrã acþioneazã
niºte mari forþe istorice, cã sunt politici din
acestea, care sunt angajate într-o concurenþã de
expansiune, de control în spaþiul românesc. Noi
avem o viziune, nu ºtiu cum sã spun, mai
pedestrã, cu un orizont mult mai... Analiºtii
istorici au orizontul acela, dar imensa
majoritate nu-ºi dã seama cã este
manipulatã.
Valeriu Râpeanu: Categoric.
Academician Florin Constantiniu:
ªi atunci, dacã eu vreau, eu mã adresez,
în primul rând, cititorului obiºnuit, nu
eruditului. Vreau sã-i transmit un mesaj
istoric, eu trebuie, ca sã spun aºa, sã-i vorbesc
pe limba lui. Adicã trebuie sã-i prezint aspectul
ãsta uman. Fiindcã, încã o datã, aþi pomenit
dumneavoastrã de Gheorghiu Dej ºi Ana Pauker.
Pãi, Gheorghiu Dej, când o vedea pe Ana Pauker
cum îl trateazã: Mã, Ghiþã. ªtiþi, Ana Pauker
avea un dispreþ total, ea avea o experienþã mult
mai bogatã politicã, fusese în strãinãtate. Sunt
indicii cã, la un moment dat, Cominternul a trimis-o
ºi în Algeria, pentru cã ea era din echipa de
supraveghere a Partidului Comunist Francez.
Adicã, toatã aceastã rivalitate dintre Gheorghiu
Dej ºi Ana Pauker nu poate fi înþeleasã dacã nu
avem în vedere ºi factorul personal. La fel între
Gheorghiu Dej ºi Pãtrãºcanu. Pãtrãºcanu era un
intelectual. Pãtrãºcanu fãcea exact aceeaºi
greºealã, bine, la o scarã mai micã, pe care o fãcea
Buharin în Uniunea Sovieticã. Buharin venea în
faþa activului de partid, care era format din þãranii
aceºtia, ºi cita din Faust a lui Goethe. În primul
rând cã aceia nu ºtiau cine e Faust, nu ºtiau cine e
Goethe ºi spuneau: ce ne vorbeºte ãsta?! Iar
Pãtrãºcanu, m-a amuzat orgoliu lui de intelectual,
care era marea lui suferinþã? Cã cei din
conducerea partidului nu-i citeau cãrþile care le
tipãrise. El a tipãrit trei cãrþi foarte valoroase, dar
care erau inaccesibile la nivelul de culturã ºi de
înþelegere al tovarãºilor. ªi el suferea cã n-au citit
Un veac de frãmântãri sociale, Sub trei dictaturi
ºi Curentele din filosofia românã. Ce sã citeascã,
nu înþelegeau nimic din cãrþile acestea. ªi omul
acesta era impregnat de literaturã germanã, de
culturã germanã, ce sã le spunã lor?
Valeriu Râpeanu: Acum, un subiect, aºa, de
meditaþie. Dacã s-ar lua presa de dupã 23 August,
presa a ºi accentuat aceastã dimensiune, chiar
presa independentã, Jurnalul de dimineaþã,
Timpul, cât puteau sã fie de independenþi, Jurnalul
de dimineaþã era, dimensiunea aceastã
intelectualã a lui Lucreþiu Pãtrãºcanu. Sã nu uitãm
cã, în ciclul acela de interviuri, care a apãrut ºi în
volum, a lui Ion Biberi, Lumea de mâine, el este
singurul om politic, pentru cã existau Cãlinescu,
Vianu, Petru Comarnescu, în sfârºit, elita, ca sã
spunem, Enescu, Sadoveanu, începea cu Enescu,
cum era ºi firesc, ºi era un interviu extraordinar,
ºi el, Pãtrãºcanu, era dintr-odatã singurul înscris
în aceastã constelaþie. Astea au apãrut în44, în
volum, la Editura FOB, apar în45. Deci, dintr-odatã,
în jurul lui se fãcuse ºi aceastã luare de poziþie,
pentru cã toþi vedeau în el intelectualul.
Academician Florin Constantiniu: ªtiþi, ºi
când a început, ca sã zic aºa, sã alunece pe panta
declinului ºi a sfârºitului lui tragic, la un moment
dat, atunci când se discutã în Biroul Politic, sau
în Secretariat, situaþia lui, i se pune aceastã
întrebare: cum se explicã faptul cã Dinu Brãtianu
a spus cã, dacã toþi comuniºtii ar fi ca domnul
Lucreþiu Pãtrãºcanu, noi ne-am înþelege mai uºor
cu dânºii? Adicã, chiar adversarii lui din partidele
istorice, Maniu, Brãtianu ºi ceilalþi, vedeau în
Pãtrãºcanu un interlocutor cu care se poate
discuta. Adicã, nu era din ceata asta  Gheorghiu
Dej, Ana Pauker, Vasile Luca... Bine, în Jurnalul
lui Ioan Hudiþã, Ana Pauker apare într-o altã
luminã, dar, sigur, acolo trebuie avut în vedere ºi
tactica ei de a se prezenta într-o luminã
acceptabilã. Pe de altã parte, de a scinda partidele
istorice, dar m-a frapat întrebarea asta. Cum vã
explicaþi cã Dinu Brãtianu vã separã de ceilalþi?
Chiar la Moscova, când Enescu a fost cu Maruca,
soþia lui, în 1945, s-au publicat notele date de
însoþitori, când Enescu ºi Maruca spun cã noi
nu suntem comuniºti, cã partidul comunist  a
fost un curaj sã spui la Moscova aºa ceva  n-are
aderenþi în þara noastrã, dar cã sunt ºi comuniºti,
printre care ºi Lucreþiu Pãtrãºcanu ºi fraþii
Magheru etc. Deci ºi Enescu, care era deasupra
tuturor elementelor de naturã politicã, el tot de

Lucreþiu Pãtrãºcanu vorbea. Deci, toate lucrurile
acestea devin explicabile în faþa acestei ofensive
împotriva lui Pãtrãºcanu. Într-adevãr, el aparþinea
altei lumi ºi prin tatãl lui, prin relaþiile lui de
familie. Nu-mi aduc aminte sursa: mama lui
Pãtrãºcanu mergea la Piky Vasiliu, la generalul
Vasiliu, deci care era subsecretar de stat la Interne
ºi ºeful Inspectoratului General al Jandarmeriei,
ca sã rezolve problema cu domiciliul lui forþat la
Poiana Þapului, adicã nu era un comunist ca
ceilalþi.
Valeriu Râpeanu: Iorga, când vorbeºte de
el, când e ales deputat în timpul guvernãrii Iorga,
îi vorbeºte bãiatul lui Pãtrãºcanu, deci era
bãiatul lui D.D. Pãtrãºcanu, profesor, autor
Academician Florin Constantiniu: Adicã,
au fost aceºti bãieþi. Nu a fost Pãtrãºcanu unic.
Gândiþi-vã la bãiatul lui Dobrogeanu-Gherea,
Alexandru, care a fost executat de Stalin în timpul
marii terori, bãiatul Ecaterinei Arbore, chiar
Marcel Pauker, dacã vreþi, era fiul proprietarului
de la Adevãrul, ei nu aveau nicio legãturã cu
proletariatul, erau burghezi sau mici-burghezi.
Valeriu Râpeanu: Dumneavoastrã
prezentaþi ºi situaþia dupã 1921, cum s-au
desprins, faptul cã partidul comunist de atunci
era condus de oameni dintre care unii nici nu
erau români. Trebuie sã spunem lucrurile
acestea. ªi aici spuneþi un lucru esenþial: anume
cã pericolul l-a reprezentat extrema dreaptã.
Academician Florin Constantiniu: ... pentru
cã aceºtia din extrema stângã nu aveau o pondere
Valeriu Râpeanu: Era atunci Blocul
Muncitoresc, era bãiatul lui Pãtrãºcanu ºi Imre
Aladar. Dar nu aveau nicio pondere realã, chiar
dacã au fost niºte greve. Greve sunt peste tot în
lume. Dar ponderea o avea extrema dreaptã.
Academician Florin Constantiniu: ªi eu
aici chiar profit sã îi aduc un omagiu. Eu am
înþeles, citind ºi discutând cu profesorul FischerGalaþi din Statele Unite, originar din România, ºi
el, ºi în scris ºi în intervenþiile pe care le aud pe la
diverse colocvii, a subliniat lucrul acesta, cã
democraþia româneascã era firavã în perioada
interbelicã, cum aþi spus dumneavoastrã pe sfânta
dreptate, cã, la noi, este aceastã tendinþã, acum,
de a prezenta aºa ca o epocã de aur ºi ce
extraordinarã a fost perioada interbelicã, nu-i
adevãrat. ªi el asta a spus: democraþia româneascã
era aºa de firavã cã, în 1938, când ea a murit,
prin lovitura regalã, lupta s-a dat nu între rege,
care vroia o dictaturã regalã, ºi democraþie, ci între
totalitarismul regal ºi totalitarismul Gãrzii de Fier,
cã regele a introdus dictatura regalã ca sã blocheze
accesul legionarilor la putere, nu ca sã-i împiedice
pe democraþi.
Valeriu Râpeanu: ªi pe urmã, sigur, era ceea
ce a spus Teodorescu Braniºte - în ultimul lui
articol, publicat în Adevãrul, cã apoi a fost interzis
- el a spus clar: trãim criza democraþiei, este clar.
Nu avem de-a face cu o schimbare de guvern sau
alta. Deci, un ziarist deosebit. El ºi cu Brãniºteanu,
douã articole au fost, care sunt antologice, din
acest punct de vedere. Au apãrut în ultimul numãr
din Adevãrul. Deci, dintr-odatã se vede clar cã au
fost oameni care au vãzut, cum a vãzut ºi Pamfil
ªeicaru, multe din ele Domnule Constantiniu,
noi am putea discuta foarte mult. De fapt, o sã ne
reîntâlnim cu ocazia discutãrii volumului, pe care
dumneavoastrã l-aþi ºi prezentat, din Jurnalul lui
Ioan Hudiþã, ºi anume
Academician Florin Constantiniu:
Perioada Rãdescu, guvernarea Rãdescu
Valeriu Râpeanu: De o importanþã capitalã
pentru România.
Academician Florin Constantiniu: Eu chiar
zic cã e volumul cel mai interesant din seria de
Jurnale. Era ministrul Agriculturii ºi totuºi un
factor important în Partidul Naþional Þãrãnesc.
Valeriu Râpeanu: ªi lupta se ducea atunci
în jurul Reformei agrare. ªi în discursul
generalului Rãdescu se spune despre Reforma
agrarã, când sã fie fãcutã, dupã ce se întorc sau
înainte. ªi acum mai vedem documentarele
epocii, când se spunea, dupã 6 martie: trãiascã
guvernul dr Petre Groza, care a dat pãmânt
þãranilor! Ãsta era primul lucru, faptul cã
fuseserã împroprietãriþi þãranii
Academician Florin Constantiniu: Fiindcã
marea problemã a PNÞ-ului era Reforma agrarã,
dar sã nu se împartã pãmântul pânã nu se terminã
rãzboiul, pentru cã atunci soldaþii de pe front
aveau impresia cã sunt lipsiþi de acest drept, ºi
ar fi dorit sã se întoarcã în þarã, ºi ar fi
dezorganizat armata de pe front
Valeriu Râpeanu: ªi dumneavoastrã, aºa
cum am spus, dupã ce v-am citit cartea, aveþi
multe capitole. Unele au fost contestate, chiar
de la început. Acela legat de Al. I. Cuza, care
este ceva deosebit. Dumneavoastrã aþi avut
curajul ºi demnitatea sã spuneþi ce a reprezentat
domnia lui Al. I. Cuza în istoria poporului român,
un moment de rãscruce. În ºapte ani de zile, când
noi nu aveam un stat comun, abia trebuia fãcut,
s-au fãcut reforme care s-au rãsfrânt asupra vieþii
noastre social-politice.
Academician Florin Constantiniu: Din acest
punct de vedere, vreau sã vã spun cã au fost colegi,
care, chiar dupã ediþia a III-a, fiindcã eu m-am
strãduit sã o aduc întotdeauna la zi, cu informaþia
nouã, au taxat cartea asta ca un mare eºec.
Valeriu Râpeanu: Deocamdatã, verdictul
cititorilor este altul, ºi noi ne bucurãm cã am
putut s-o prezentãm în liniile esenþiale aici ºi sã
îi îndemnãm pe cititorii noºtri sã ºi-o procure.
Sperãm cã editura îi asigurã ºi difuzarea
Academician Florin Constantiniu: Dar sã
nu înþeleagã cititorii cã este vorba de publicitate,
în cazul de faþã.
Valeriu Râpeanu: Nu este vorba de
publicitate, este vorba, dacã îmi daþi voie, de o
comuniune de idei, este vorba de o perspectivã
asupra istoriei ºi este vorba de aceastã încredere
în câteva valori, pe care le are cultura româneascã
de azi ºi care nu trebuie, în niciun caz, ocultate.
ªi ori de câte ori ne gãsim în faþa unei asemenea
apariþii, avem datoria sã o semnalãm cititorilor
noºtri. Vã mulþumim foarte mult!
Academician Florin Constantiniu: Eu vã
mulþumesc.

