Numãrul 480

Opinia
18 mai 2009

8 pagini

0,40 lei

naþionalã
Sãptãmânal de opinie, informaþie ºi idei de larg interes naþional
Director: Mircea Itu. Redactor-ºef: Mioara Vergu-Iordache

METODOLOGIA PRIVIND ADMITEREA
LA UNIVERSITATEA SPIRU HARET
ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENÞÃ
PENTRU ANUL DE ÎNVÃÞÃMÂNT 2009-2010
În conformitate cu prevederile Legii învãþãmântului nr. 84/1995,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind
organizarea studiilor universitare,
În temeiul dispoziþiilor O.M.E.C.I. nr. 3331/2009 privind
criteriile generale de organizare ºi desfãºurare a admiterii în ciclul
de studii universitare de licenþã, de masterat ºi de doctorat pentru
anul universitar 20092010,
Potrivit prevederilor cuprinse în Carta Universitãþii Spiru Haret,
Senatul Universitãþii Spiru Haret stabileºte urmãtoarea Metodologie:
I. ORGANIZAREA ADMITERII
Art. 1. Ciclul de studii universitare de licenþã se organizeazã pe
domenii de studiu.
Art.2. (1) Admiterea în Universitatea Spiru Haret se organizeazã
pe domenii de studiu de licenþã, la specializãrile acreditate ºi
autorizate sã funcþioneze provizoriu, prevãzute în Anexã.
(2) Constituirea formaþiunilor de studiu pe specializãri se
face dupã exprimarea opþiunilor de cãtre candidaþii admiºi, cu luarea
în considerare a planului strategic al universitãþii.
Art.3. Admiterea pentru anul universitar 20092010 se desfãºoarã
pentru formele de învãþãmânt zi, la distanþã ºi cu frecvenþã redusã.
La Universitatea Spiru Haret, formele de învãþãmânt la distanþã
ºi cu frecvenþã redusã sunt organizate în conformitate cu prevederile
art.60 (1) din Legea învãþãmântului nr.84/1995, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare:
Activitatea didacticã se poate organiza în urmãtoarele forme:
de zi, seral, cu frecvenþã redusã ºi la distanþã. Formele de învãþãmânt
seral, cu frecvenþã redusã ºi la distanþã pot fi organizate de instituþiile
de învãþãmânt superior care au cursuri de zi.
Art. 4. Pentru anul de învãþãmânt 2009-2010, admiterea în ciclul
de studii universitare de licenþã se desfãºoarã astfel:
 în perioada maiseptembrie a.c., pentru candidaþii posesori
de diplomã de bacalaureat din promoþiile anterioare anului 2009;
 în perioada iulie-septembrie a.c., pentru candidaþii absolvenþi
de liceu ai promoþiei 2009, care au promovat examenul de
bacalaureat, pe baza adeverinþei eliberate de liceu, în care se
precizeazã media generalã ºi notele obþinute la probele susþinute,
pânã la dobândirea diplomei de bacalaureat.
II. CANDIDAÞII LA ADMITERE
Art. 5. Pot candida la admiterea în învãþãmântul superior, în
ciclul de studii universitare de licenþã, absolvenþii de liceu cu diplomã
de bacalaureat sau diplomã echivalentã cu aceasta.
Pot candida, de asemenea, cetãþenii statelor membre ale Uniunii
Europene, ai statelor aparþinând Spaþiului Economic European ºi ai
Confederaþiei Elveþiene în aceleaºi condiþii prevãzute de lege pentru
cetãþenii români, inclusiv în ceea ce priveºte taxele de ºcolarizare.
Art. 6. Documentele necesare înscrierii la admitere sunt
urmãtoarele:
 diploma de bacalaureat (diplomã echivalentã cu aceasta), în
original (sau adeverinþã eliberatã de liceu, în original sau copie
legalizatã, pentru candidaþii care au promovat examenul de
bacalaureat în anul 2009);
 certificatul de naºtere, în copie (xerox);
 certificatul de cãsãtorie (dacã este cazul), în copie (xerox);
 adeverinþã medicalã tip;
 copie dupã buletinul (cartea) de identitate, care sã cuprindã
codul numeric personal;
 3 fotografii tip buletin de identitate;
 copie legalizatã dupã diploma de bacalaureat, însoþitã de
adeverinþã eliberatã de facultatea la care se aflã diploma de
bacalaureat, în original (pentru cei care urmeazã a doua facultate);
 un dosar plic.

Art. 7.(1) Taxa de înscriere la admitere este de 60 lei.
(2) Fiii de þãrani, de cadre didactice, de pensionari ºi ºomeri,
aflaþi în întreþinerea pãrinþilor, sunt scutiþi de plata taxei de înscriere
pentru admitere.
Aceastã facilitate se acordã:
 candidaþilor fii de þãrani, în baza adeverinþei eliberate de
primãria comunei unde domiciliazã pãrinþii lor, care sã ateste cã
unica sursã de venit a acestora este agricultura;
 candidaþilor fii de cadre didactice, în temeiul unei adeverinþe
eliberate de ºcoala unde funcþioneazã pãrintele/pãrinþii;
 candidaþilor fii de pensionari, în baza cuponului de pensie din
ultima lunã.
 candidaþilor fii de ºomeri, în baza cuponului de ºomer din ultima lunã.
Art. 8. Înscrierea ºi admiterea se desfãºoarã la sediul central al
Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti, str. Ion Ghica nr. 13, sectorul 3,
la sediile facultãþilor din Bucureºti, Constanþa, Braºov, Craiova, RâmnicuVâlcea, Câmpulung-Muscel, Blaj ºi la Centrele pentru învãþãmânt la
distanþã ale Universitãþii Spiru Haret din þarã ºi din strãinãtate.
III. DESFÃªURAREA ªI REZULTATUL ADMITERII
Art. 9. (1) Admiterea în anul I se face, în principal, pe baza
rezultatelor obþinute la examenul de bacalaureat, a fiºei-chestionar ºi
a discuþiei pe care o poartã un membru al comisiei de admitere cu
fiecare candidat în parte, pe marginea rãspunsurilor din fiºa-chestionar.
(2) Pentru domeniile/specializãrile: arhitecturã, teatru,
muzicã, culturã fizicã ºi sport, limbi ºi literaturi, facultãþile pot
include, în structura admiterii, ºi teste de cunoºtinþe, teste de limbã,
teste de aptitudini ºi vocaþionale, probe practice etc.
(3) Fiºa-chestionar se semneazã de cadrul didactic care
a realizat interviul ºi se valideazã de conducerea facultãþii respective.
(4) Rezultatele admiterii se comunicã dupã susþinerea
interviului ºi, dupã caz, a testelor specifice specializãrilor vocaþionale.
IV. ALTE PRECIZÃRI ªI DISPOZIÞII FINALE
Art. 10. (1) Taxele de ºcolarizare pentru anul universitar
2009-2010 rãmân nemodificate, având urmãtorul cuantum:

Republica Moldova
 parcursul sinuos al independenþei
Conf. univ.dr.
Ludmila ROTARI
Misiunea fundamentalã a istoriei
ºi a celor care se ocupã de studierea
ei este de a descoperi ºi a prezenta
adevãrul, fãrã a retuºa sau ajusta
faptele în modul dorit de guvernanþi.
Pentru a gãsi rãspuns la întrebarea
retoricã Quo vadis, Basarabia?, neam propus sã realizãm o incursiune
în istoria acestei regiuni, pentru a
identifica originile unor probleme cu
care se confruntã astãzi românii de
peste Prut, precum ºi modul în care
ele au evoluat de-a lungul timpului.
Similitudinile sunt evidente, ele
demonstreazã complexitatea ºi
importanþa cunoaºterii trecutului
pentru evitarea unor greºeli ºi gãsirea
de soluþii pentru rezolvarea lor de
cãtre contemporani.
Evenimentele din aprilie de la
Chiºinãu au focalizat atenþia opiniei
publice internaþionale asupra
Republici Moldova, un stat ce a
apãrut pe harta politicã a Europei
dupã 27 august 1991. Alegerile
parlamentare, care s-au desfãºurat
la 5 aprilie 2009, au fost câºtigate,
ºi de aceastã datã, de partidul
comunist, care a reuºit, de-a lungul
celor opt ani de guvernare, sã-ºi
consolideze poziþia ºi sã împiedice
ascensiunea opoziþiei, sfidând
principiile democratice. Paradoxal,

în centrul Europei, în vecinãtatea
Uniunii Europene, se menþine în
continuare la putere un partid care,
pentru politica ºi metodele
totalitare, utilizate de-a lungul a
celor ºaptezeci de ani de guvernare,
a fost condamnat ºi scos în afara
legii chiar în Uniunea Sovieticã, în
august 1991. Declaraþiile preºedintelui moldovean, acuzaþiile aduse la
adresa României, privind implicarea în treburile interne ale unui stat
suveran, au fost lansate, pe de o
parte, cu scopul de a sustrage atenþia
de la grave probleme economice ºi
sociale, cu care se confruntã
societatea moldoveanã în contextul
crizei economice mondiale, pe de
altã parte, identificarea unui ipotetic
duºman permite celor care atacã
sã-ºi elaboreze o strategie ºi sã
justifice anumite eºecuri pe care le
înregistreazã pe diverse planuri.
Ideologii comuniºtilor de la
Chiºinãu demonstreazã o bunã
cunoaºtere a istoriei propagandei
comuniste din perioada interbelicã,
atunci când România era þinta
atacurilor lansate de Internaþionala
Comunistã. Astfel, în 1919,
României îi erau aduse acuzaþii
nefondate ºi nejustificate privind
organizarea pe teritoriul ei a unor
detaºamente care trebuiau sã atace
Rusia sovieticã, deºi Bucureºtiul a
rãmas consecvent poziþiei sale de
menþinere a neutralitãþii ºi

neamestecului în problemele
vecinului sãu de la Rãsãrit. Armata
românã avea ordine stricte de a nu
ataca unitãþile bolºevice, deºi era
supusã, în Basarabia, unei presiuni
din partea celor care treceau
fraudulos Nistrul. Prin aceastã linie
de conduitã, România urmãrea
propriile scopuri naþionale; fiind
situatã la hotarul de vest al Rusiei
sovietice, juca rolul de cordon
sanitar pentru Occident, contra
extinderii pericolului bolºevismului, o situaþie similarã cu cea de

astãzi când, în calitate de membrã
a Uniunii Europene ºi NATO, are
rolul de a apãra ºi proteja frontiera
de est a spaþiului comunitar. De
altfel, atitudinea corectã a României
a fost apreciatã pozitiv pânã ºi de
liderul bolºevic V.I.Lenin, care,
într-un discurs de la începutul
anului 1921, menþiona faptul cã
România nu s-a implicat în lupta
împotriva Rusiei sovietice, deºi au
fost momente când se putea antrena
într-o astfel de acþiune.
(Continuare în pag. 8)
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Nu este altã ºi mai plãcutã zãbavã decât cititul cãrþilor
Lucian Blaga e mut ca o lebãdã
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114 ani de la naºterea lui Lucian Blaga.
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Analele Universitãþii Spiru Haret. Seria Jurnalism
a obþinut recunoaºtere naþionalã ºi internaþionalã
Lector univ. dr. George LÃZÃROIU
Din aceastã lunã, odatã cu includerea sa în cele 10 baze de date internaþionale
ale Contemporary Science Association (www.contemporaryscienceassociation.net)
din New York (Academic Papers Database, Contemporary Research Index,
Current Index to Scholarly Journals, Digital Journals Database, Directory
of Academic Resources, Elite Scientific Journals Archive, Recent
Science Index, Scholarly Journals Index, Scientific Publications
Index ºi Scientific Resources Database), Analele Universitãþii Spiru
Haret. Seria Jurnalism a obþinut cotarea B+ la CNCSIS (cel mai
înalt nivel de performanþã ºtiinþificã ce poate fi atins de o revistã
academicã pe plan naþional). De asemenea, Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice a încheiat acum o sãptãmânã un contract cu
EBSCO Publishing din Statele Unite  cel mai important organism de stocare
ºi diseminare a producþiilor ºtiinþifice tip premium din întreaga lume. Richard
Sawyer, senior manager la departamentul de parteneriate editoriale, a apreciat siteul profesionist (www.ush-journalismstudies.com), calitatea redactãrii articolelor
(tehnicã ºi ºtiinþificã) ºi relevanþa contributorilor.
În volumul 9 din 2008 printre contributori s-au numãrat personalitãþi de la universitãþi
precum Oxford, Yale, Tufts, Tennessee, York, Purdue ºi Sydney, iar în volumul 10 din 2009,
de la Oxford, Chapman, Amsterdam, Limerick, Newfoundland, New York, Wisconsin, New
Jersey ºi Southern Illinois. Analele Universitãþii Spiru Haret. Seria Jurnalism realizeazã
schimburi internaþionale cu urmãtoarele reviste academice editate de Addleton Academic
Publishers din New York: Linguistic and Philosophical Investigations, Review of
Contemporary Philosophy, Analysis and Metaphysics, Economics, Management, and
Financial Markets, Contemporary Readings in Law and Social Justice ºi Geopolitics,
History and International Relations, respectiv de Romanian Institute of Orthodox Theology
and Spirituality din New York: Gracious Light, Symposium ºi Romanian Medievalia.

Puncte de vedere

SENSURILE GLOBALIZÃRII (III)
Ion A. POPESCU, Aurelian A. BONDREA
Mãdãlina I. CONSTANTINESCU,
Alexandrina I.MERUÞÃ
(2) Prezenta Metodologie privind admiterea în ciclul
de studii universitare de licenþã pentru anul de învãþãmânt
2009-2010 a fost aprobatã de Senatul Universitãþii Spiru Haret, în
ºedinþa din 13 mai 2009.

Preºedintele ºi Rectorul Universitãþii Spiru Haret,
prof. univ. dr. Aurelian Gh. BONDREA

LISTA FACULTÃÞILOR, DOMENIILOR ªI SPECIALIZÃRILOR, LA CARE SE ORGANIZEAZÃ
ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENÞÃ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2009-2010

Printre lucrãrile cele mai
sistematice privind teoria
globalizãrii, privitã prin prisma
evenimentelor istorice, se
numãrã, fãrã îndoialã, cea editatã
sub conducerea lui G.
Barraclough (Barraclough, 1978,
p. 245). Potrivit opiniei acestui
cercetãtor, la mijlocul secolului
XX a luat sfârºit perioada de
dominaþie europeanã, omenirea
intrând în ceea ce el numeºte
vârsta civilizaþiei globale.
Factorii care au condus la aceastã
etapã nouã au fost mai degrabã
de naturã economicã, decât de

ordin politic sau cultural. Civilizaþia
globalã  afirmã autorul în cauzã 
nu este un produs al confruntãrii
superputerilor ºi nici al apariþiei
acelei conºtiinþe comune asupra
mediului ambiant. Cu cât mai puþin
al comercializãrii hamburgerilor,
sau al uluitoarei rãspândiri a muzicii
pop. Evenimentele centrale care au
marcat noua etapã de dezvoltare a
omenirii au fost înfiinþarea
Comunitãþii Economice Europene
(a Uniunii Europene, dupã ultima
denumire), afirmarea Japoniei ca
mare putere industrialã ºi
confruntarea dintre naþiunile

bogate ºi sãrace (Barraclough,
1978, p. 256-257). Se înþelege cã,
la toate acestea, nu s-a ajuns dintr-o
datã. În spatele acestei evoluþii se
aflã un ºir de transformãri tehnice
ºi tehnologice care au fãcut posibilã
crearea reþelelor de comunicaþii, de
cãi ferate, a reþelelor de transport
aerian care au redus enorm timpul
de parcurgere a marilor distanþe
º.a.m.d. Punând în balanþã toate
aceste realizãri, rezultã clar cã
vehiculul economic principal care
a condus la globalizare a fost
capitalismul, deoarece el a creat
cadrul
necesar
efectuãrii
schimburilor economice de-a lungul
tuturor meridianelor ºi a desãvârºit
procesul fãuririi pieþei mondiale.
Punctul de vedere exprimat de
G. Barraclough ni se pare a fi realist
ºi la obiect. Oricât de importanþi ar

fi factorii politici, culturali,
ecologici etc., pânã la urmã,
economicul este cel care
determinã evoluþia procesului de
globalizare. De altfel, latura
culturalã a acestui proces este
oarecum ironizatã de unii
cercetãtori. De pildã, în cartea lor
intitulatã Global Dreams, R.
Barnet ºi J. Cavanagh referinduse tangenþial la aºa-numita
civilizaþie globalã considerã cã
aceasta reprezintã, de fapt, un fel
de bazar cultural mondializat
(Barnet, R., Jr.; Cavanagh J., 1994,
p. 235). Mai corect ar fi  spun ei
 sã vorbim despre un centru
comercial global (global
shopping mall), generat de
procesul mondializãrii capitalului.
(Continuare în pag. 4)
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Rãdãcinile marilor oraºe sunt greu de descifrat
Conf.univ.dr.arh. Adrian MAHU
Facultatea de Arhitecturã
Camil Petrescu încearcã sã
surprindã, în romanul Patul lui
Procust, întreaga imagine a vieþii
sociale din România de dupã Primul

Rãzboi Mondial. Pentru a realiza cât
mai veridic ambianþa specificã
anilor20, cu viaþa literarã,
gazetãreascã, politicã ºi financiarã, el

s-a documentat îndelung: a consultat
revistele de modã, ca sã redea cât mai
fidel îmbrãcãmintea personajelor,
s-a informat din gazetele de
specialitate
asupra
stilului
mobilierului, a întocmit arhive de
note ºi fiºe cu problemele ce se
dezbãteau de cãtre opinia publicã.

În paginile romanului sãu, scris
între 1926-1933, apar ºi personalitãþi
din viaþa politicã ºi culturalã a
vremii: Madgearu, Tancred
Constantinescu, Perpessicius ºi Ion
Pilat, Tony Bulandra, chiar ºi Ionel
Brãtianu...
(Continuare în pag. 5)
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND

Astãzi, rãspund:

de la Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale

 conf.univ.dr. Silvia OLARU
Reconsiderarea avantajelor
concurenþiale  cãtre o nouã
paradigmã a marketingului

- o slabã capacitate de implementare a programelor de marketing,
dublatã de un audit de marketing insuficient de bine structurat.
Toate aceste fenomene obiective conduc cãtre o singurã concluzie
fireascã: necesitatea dezvoltãrii ºi implementãrii unei noi paradigme în
marketing, efort care sã plece de la fundamentarea, pe baze solide, a
strategiilor de marketing necesare la fiecare nivel al activitãþii.
Aºa cum susþinea reputatul profesor Michael Porter: ... Strategia
Student: Într-o lume atât de instabilã, în perioadã de plinã înseamnã sã faci alegeri. Esenþa unei strategii este sã alegi, sã dezvolþi
crizã economico-financiarã mondialã, ce rol are marketingul activitãþi în mod diferit faþã de concurenþi.... Deci, cu alte cuvinte,
contemporan într-un mediu de afaceri distorsionat?
dezvoltarea unui avantaj concurenþial trebuie fãcutã încã de la stadiul de
concepere ºi implementare a strategiei de marketing, fiind urmãrit cu
Profesor: Marketingul contemporan are misiunea sã dezvolte cât insistenþã pe tot parcursul derulãrii etapelor fireºti a acesteia.
se poate de creativ strategia de afaceri a organizaþiilor, capacitatea acestora
de relaþionare cu clienþii ºi alte categorii de audienþã. Astfel de concepte
Student: Cum pot fi identificate acele segmente care aduc
ca: poziþionare strategicã, marketing relaþional, management al relaþiei profitabilitate, beneficii? Existã un model anume?
cu consumatorul, cercetare integratã de marketing º.a. sunt doar câteva
dintre instrumentele cu ajutorul cãrora managerii de marketing vor
Profesor: Dezvoltarea strategiilor, care sã permitã o schimbare realã
operaþionaliza strategii de succes. Toate aceste dezvoltãri contureazã o a modului în care este implementatã activitatea de marketing în prezent,
adevãratã nouã paradigmã a marketingului, menitã sã explice mai bine
pleacã, paradoxal, de la douã concepte clasice în marketing: þintire ºi
noile tipuri de relaþii complexe de piaþã, în care este angrenatã organizaþia
poziþionare. Diferenþa constã în felul în care sunt aplicate aceste concepte.
secolului XXI.
La nivelul identificãrii segmentelor, cu adevãrat profitabile pentru
Un reputat economist contemporan, profesorul Peter Drucker amintea
companie, este necesarã implementarea unui model care sã permitã
cã: ...deoarece scopul ei este sã creeze clienþi, firma va avea doar douã
funcþii de bazã  marketing ºi inovaþie. Marketingul ºi inovaþia produc companiei cea mai bunã analizã posibilã a acestor segmente, pe care
rezultate. Restul sunt doar costuri.... Aceastã aserþiune este astãzi mai trebuie sã le þinteascã.
Modelul în cauzã trebuie sã poatã fi aplicat pentru majoritatea
adevãratã ca oricând. Mediul de afaceri contemporan s-a modificat vizibil,
organizaþiilor
implicate în activitãþi productive, indiferent de natura
în sensul angrenãrii unor factori concurenþiali extrem de agresivi pentru
orice organizaþie implicatã în procese de producþie. Astfel, singura armã bunurilor ºi a serviciilor produse. Este util de precizat cã un astfel de
cu o eficienþã realã, care poate ajuta organizaþia în atingerea obiectivelor model, aºa cum este prezentat în figura nr. 1, este aplicabil doar pentru
sale strategice o reprezintã inovaþia, aplicarea acestui concept in extenso analiza consumatorilor persoane fizice ºi nu pentru segmentul de business
la nivelul strategiei de marketing. În acest fel, activitatea de marketing al clienþilor unei organizaþii. Pentru acest segment major de piaþã, þintirea
ºi segmentarea se realizeazã dupã alte criterii, îndeosebi dupã gradul de
poate deveni cu adevãrat motorul care conduce o afacere.
specializare al activitãþii de producþie ºi dupã poziþionarea pe piaþã în
Student: Existã, în prezent, o evaluare cuantificabilã a funcþie de variabile consacrate: preþuri practicate, volum producþie,
structurã organizatoricã, tehnologie utilizatã etc. Aºa cum se poate
activitãþii de marketing?
observa, figura nr. 1 propune o etapizare aparte a procesului de identificare
Profesor: În prezent, asistãm la o creºtere a dinamicii pentru o pentru segmentele cele mai profitabile ale pieþei organizaþiei, deoarece
multitudine de pieþe, schimbãri profunde la nivelul percepþiei se centreazã pe necesitatea asigurãrii optimului financiar, lucru care, în
consumatorilor, a obiceiurilor de consum, toate acestea necesitând o prezent, scapã de multe ori managerilor de marketing, atunci când
capacitate de adaptare pe mãsurã din partea organizaþiilor. Adaptarea implementeazã aceastã etapã a strategiei de marketing.
activitãþii de marketing la toþi aceºti
factori de mediu este încã deficitarã;
pentru aproximativ 80% din totalul
mãrcilor de top, valoarea capitalizatã
a acestora a scãzut în ultimii trei ani.
În ceea ce priveºte o serie întreagã
de indicatori, cum ar fi: creºterea
cotei de piaþã, rata de succes a noilor
produse, profitul din investiþiile în
publicitate, promovarea directã a
vânzãrilor, satisfacþia consumatorilor,
retenþia ºi loializarea clienþilor,
programele de achiziþie a clienþilor,
aceºtia au valori satisfãcãtoare, medii
pentru 68% dintre programele de
marketing iniþiate de companii, în
timp ce doar 14% prezintã valori mai
mari ºi doar 2% dintre programele
iniþiate au dus la rezultate deosebite,
la obþinerea unor valori maximale,
pentru indicatorii enumeraþi.

Student: Ne puteþi preciza care sunt cei mai importanþi
factori
care influenþeazã diferenþierea segmentelor de piaþã?
Student: Care sunt elementele caracteristice modului în
care se implementeazã marketingul în majoritatea firmelor,
Profesor: În completarea etapizãrii prezentate, este binevenitã ºi
societãþilor?
precizarea celor mai importanþi factori care influenþeazã diferenþierea
Profesor: Modul în care marketingul este implementat în

segmentelor de piaþã, aºa cum se poate observa în figura nr. 2:

majoritatea companiilor din lumea întreagã se caracterizeazã printr-o serie
întreagã de elemente, cum ar fi:
- deciziile se bazeazã de multe ori pe intuiþie ºi nu pe cunoaºterea
realã a problemelor ºi nevoilor consumatorilor;
- nu se realizeazã o planificare în timp util, se lucreazã în grabã, cu
reajustãri ulterioare;
- se urmãresc rezultatele pe termen scurt, de obicei, pe un orizont de
timp de pânã la o lunã;
- se pune accentul mai mult pe identitatea vizualã a unei mãrci ºi nu
pe strategie ºi substanþã, pe dezvoltarea valorii capitalizate a acesteia;
- nu existã o poziþionare ºi o þintire clarã pe pieþele vizate;
- este utilizatã o publicitate mai mult comercialã decât informativã,
care pune accent pe distracþia consumatorului nu neapãrat pe informarea
obiectivã a acestuia, pe favorizarea luãrii de decizii;

Se poate observa cã aceste categorii de factori se centreazã pe
universul mental ºi de achiziþie al consumatorilor, pe comportamentul
lor imediat de cumpãrare ºi consum.
Studierea în profunzime a acestei problematici referitoare la
segmentare ºi þintire a segmentelor pieþei reprezintã o cerinþã vitalã
pentru succesul întregii strategii definitorie pentru
câºtigarea avantajului concurenþial. Fãrã o þintire
corectã, fãrã optimizarea ratei de returnare a investiþiei
fãcute pentru fiecare client în parte, nu pot fi dezvoltate
premisele reale pentru o diferenþiere faþã de concurenþã.
În sprijinul acestei afirmaþii vin ºi statisticile care
precizeazã cã la nivelul global al pieþei unei organizaþii
pânã la 24% dintre clienþii potenþiali îi reprezintã
adaptori timpurii, rapizi în ceea ce priveºte decizia de
produs. Acest procent a crescut în ultimele decade fiind
o trãsãturã a economiei contemporane  consumatori
cu posibilitãþi extinse de informare, orientaþi cãtre
experienþe noi ºi cumpãrãturi de impuls. Iatã cã, în
condiþiile în care aceastã categorie nu este corect
identificatã ºi þintitã pentru fiecare produs sau serviciu
în parte, o importantã sursã de avantaj concurenþial ºi însãºi bazele
întregii strategii de marketing sunt compromise de la bun început.

Student: Ce rol au în câºtigarea avantajului concurenþial
construirea unei poziþionãri corecte a produselor ºi
serviciilor, tehnicile de cercetare de marketing?

 respondenþii nu vor sã admitã cã sunt sensibili în ceea ce priveºte
preþul.
În sprijinul creãrii unui cadru cât mai corect pentru definirea
motivaþiilor reale ale consumatorilor, poate fi propus urmãtorul model
privind aceste motivaþii, vizibil în figura nr. 4.

Modelul este util pentru a determina cu succes puterea de motivare
pe care o poate genera la nivelul percepþiei consumatorului, un anume
atribut sau beneficiu comunicat ca atare consumatorului.
Practicile de marketing superior care trebuie sã fie punctul de pornire
pentru o nouã orientare globalã se caracterizeazã prin însãºi modalitãþi
de poziþionare excelente pentru mãrcile leader. Un motiv important pentru
care aceste mãrci sunt leader naturali, pe lângã atributele intrinseci
produselor sau serviciilor caracterizate printr-o claritate ireproºabilã,
plusul de valoare, oferit clienþilor, este chiar aceastã poziþionare corectã,
eficientã. Exemple grãitoare în acest sens pot fi considerate urmãtoarele
mãrci:

Profesor: În confirmarea strategiei, urmãtorul pas îl reprezintã
poziþionarea corectã. Aceasta se esenþializeazã prin intermediul a douã,
trei faze cheie sau afirmaþii care au puterea sã fie suficient de clare,
succinte, încât sã focuseze întreaga percepþie a consumatorilor asupra
brandului propriu. Se observã, în prezent, în cazul multor mãrci, o ciudatã
lipsã de preocupare a managerilor de marketing pentru poziþionarea realã
a acestora în mintea consumatorilor, planificarea eforturilor de marketing
specifice poziþionãrii neavând suficientã forþã ºi continuitate încât sã
construiascã o percepþie centratã pe atribute fundamentale în poziþionarea
mãrcii. Tot statisticile ne spun cã doar 7% dintr-un numãr de 340 de
reclame, difuzate în primetime, sunt axate pe ideea sã comunice publicului
un raison dêtre  deci un mesaj care sã comunice clar o stare, o
poziþionare aparte faþã de concurenþã.
Pentru construirea unei poziþionãri de succes, eficiente, dupã prima
etapã în care au fost identificate þintele comunicãrii de marketing,
segmentele profitabile, trebuie cunoscute în profunzime nevoile explicite,
problemele ºi preocupãrile acestor segmente de consumatori, pentru care
construim poziþionarea în cauzã. În acest sens, sunt extrem de binevenite
Student: Ce am putea reþine, în esenþã, din aceastã
tehnicile de cercetare calitativã, integrate într-o strategie coerentã
problematicã
complexã, de mare actualitate din perspectiva
împreunã cu cercetarea cantitativã. Vorbim de un efort integrat al cercetãrii
de marketing în care explorarea motivaþiilor profunde, identificate cu implicãrii ºi a noastrã ca viitori specialiºti în realizarea unei
ajutorul focus-grupurilor, este completatã cu diversitatea ºi bogãþia datelor noi orientãri a activitãþii de marketing?
reprezentative statistic, obþinute prin anchetele clasice  directe sau online.
Cercetãtorii pot oferi, în medie, 25 pânã la 75 de atribute sau beneficii
Profesor: Este mai mult decât vizibilã, pentru generarea ºi
diferite, legate de un produs, pentru a cuantifica caracteristici tangibile întreþinerea avantajului concurenþial, existenþa unei poziþionãri
sau intangibile, emoþionale.
eficiente, care sã fie centratã pe valorile ºi inefabilul,

Student: Existã ºi factori care ar putea influenþa negativ
acest proces de realizare a
poziþionãrii de succes a
produselor?
Profesor: Identificarea
corectã a atributelor care vor defini
poziþionarea produselor ºi a
serviciilor, este îngreunatã de faptul
cã în cadrul cercetãrilor pot apãrea
situaþii de genul:
 nevoile pot fi confundate cu
problemele;
 respondenþii ezitã sã afirme
orice din ceea ce i-ar face sã parã
superficiali;

unicitatea fiecãrui brand în parte. Doar construirea ºi
livrarea unei experienþe unice, profund emoþionale în
cazul fiecãrui brand poate asigura o identificare rapidã
în universul alegerilor consumatorilor.
Pentru o nouã orientare eficientã a activitãþii de
marketing, pe lângã o þintire ºi poziþionare ireproºabile,
impecabile este necesarã ºi menþinerea unei relaþii
speciale cu consumatorii, construitã strategic, pe termen
lung.
Acest lucru este posibil prin utilizarea în tandem a
instrumentarului specific pentru marketingul direct (care
creeazã, gestioneazã ºi adapteazã bazele de date privind clienþii, precum
ºi comunicarea directã, complet personalizatã cu aceºtia), managementul
relaþiei cu consumatorii (care gestioneazã la un nivel superior bazele de
date privind clienþii, relaþionarea cu aceºtia din perspectiva programelor
de loializare) ºi marketingul relaþional (care propune dezvoltarea unui
nou model de comunicare nu numai cu clienþii business, ci ºi cu cei fizici
 promovând chiar ºi în cazul acestora ideea de parteneriat).
Marketingul a ajuns în prezent atât o ºtiinþã, cât ºi o artã, din acest
punct de vedere, era marketingului bazat strict pe tehnologia informaþiei
luând sfârºit. Este momentul afirmãrii marketingului intuitiv, care sã
propunã o abordare holisticã a consumatorului, vãzut ca o fiinþã cu o
personalitate complexã, dinamicã, nu doar ca un utilizator de resurse,
un purtãtor al cererii.
Doar în acest fel, consumatorul sofisticat al acestui sfârºit de secol
poate coopera cu organizaþiile în atingerea obiectivelor strategice ale
acestora, în vederea menþinerii avantajelor competitive.

de la Facultatea de Geografie ºi Geografia Turismului

 conf.univ.dr. Nicu I. AUR

Relieful este uniform ºi Satele risipite apar în zonele civilizaþii ale lumii; aceasta se afla estic al aceleiaºi mãri, a bumbacului
Student: Cum a evoluat ºi
cum se prezintã astãzi altitudinea este micã. Câmpia montane împãdurite din Hokkaido. pe teritoriul de astãzi al Iranului, în ºi susanului în Horasan, a ºofranului
Siberiei de vest este o câmpie de
Japoniei îi sunt specifice patru Mesopotamia, pânã la Golful în Iranul occidental, a citricelor pe
Câmpia Siberiei de Vest?

Profesor: Aceastã regiune
geograficã este una dintre cele mai
întinse câmpii de subsidenþã ale
Terrei (are o suprafaþã de
aproximativ trei milioane km 2 ),
fiind netedã, aluvialã, bine
delimitatã de regiuni mai înalte în
vest, est ºi sud; spre nord prezintã
un þãrm sinuos, coborât.
Câmpia Siberiei de Vest a
evoluat pe un fundament hercinic
scufundat la adâncimi diferite la
sfârºitul paleozoicului ºi începutul
mezozoicului. Peste fundamentul
hercinic s-au depus sedimente
mezozoice ºi paleogene. Exondatã la
sfârºitul terþiarului a fost, ulterior,
modelatã de glaciaþiunea pleistocenã
ºi transgresiunile mãrilor nordice.

acumulare marinã, glaciarã ºi
fluviatilã.
Din nord spre sud cuprinde
urmãtoarele subunitãþi: Câmpia
Iamal-Gîdansk, Câmpia Obi-Taz,
Câmpia Tobolsk, Câmpia TomskOmsk.

Student: Care sunt
principalele tipuri de aºezãri
rurale din Japonia?
Profesor: În Japonia
predominã satele adunate, foarte
concentrate, datoritã densitãþii mari
a populaþiei (în câmpie trãieºte 50%
din populaþia þãrii). Zonelor
colinare ºi montane le sunt
caracteristice satele liniare, cu
casele aºezate în 2-6 linii paralele.

Persic, Marea Caspicã ºi India.
Azerbaidjanul iranian avea soluri
fertile (formate pe lavã vulcanicã)
ºi reprezenta grânarul Iranului. Pe
teritoriul iranian, zonele marginale,
poalele munþilor, platourile ºi
povârniºurile lor au fost favorabile
culturii plantelor ºi creºterii
animalelor; aceste teritorii gravitau
din punct de vedere economic, spre
Mesopotamia (în vest), valea
Indului (în est), ºi spre Þara celor
Student: Într-o lucrare ºapte fluvii (Amu-Daria  Vechiul
tradusã din limba iranianã Oxus, Sâr-DAr º.a.), decât spre
acoperit cu nisipuri. Lipsa
am gãsit referiri la minele interiorul
apei a impus, ca o condiþie a
de apã. Ce sunt acestea?
supravieþuirii,
sãparea
ºi
întreþinerea unei întinse reþele de
Profesor: Atât în Antichitate, irigaþie, de-a lungul Tigrului (în
cât ºi în Evul Mediu, civilizaþia secolul al VII-lea), Karunului, la
iranianã era una dintre marile vest de Isfahan (secolele XVIXVII), de-a lungul Amu-Dariei (sub
moguli, în secolele XIII-XIV)  prin
urmare, un spaþiu vast.
Încã din Antichitate se utiliza un
sistem ingenios, acela al minelor
de apã; acestea erau adevãrate
galerii subterane care, mergând pe
firul pânzei freatice, cu puþuri de
aerisire ºi pompare la suprafaþã,
plasate la intervale egale ºi
înconjurate de praguri de pãmânt,
aºa cum se pãstreazã ºi astãzi în
zona Teheranului.
Irigaþiile au permis cultivarea
grâului în Azerbaidjan, a orzului ºi
orezului în zona Mãrii Caspice ºi
pe valea fluviului Amu-Saria, a
trestiei de zahãr ºi a dudului în
regiunea Bardha (la vest de Marea
Caspicã) ºi la Djurdjan pe malul
tipuri de sate: si, matti, mura,
buraki. Aºezãrile rurale de tip si au
caracteristici urbane, buraki sunt
aºezãri rurale mici, iar celelalte
tipuri (matti, mura) sunt
intermediare, cu funcþii administrative. pe ansamblu, fizionomia
satelor japoneze se deosebeºte puþin
de aceea a oraºelor mici. Structural,
aºezãrile rurale, japoneze sunt,
geometrizate.

þãrmul Mãrii Caspice ºi în Câmpia
Shatt-al-Arab.

Student: În clasa a X-a de
liceu ni se spunea cã
Australia are mari resurse de
minereu de fier; astãzi
informaþiile despre aceste
resurse aproape cã lipsesc.
Profesor: În NV Australiei,
la est de Exmouth ºi la sud de
Munþii Hamersley se întinde
regiunea numitã The Pilbara,
punctul central al bogãþiei minerale
a Australiei de Vest ºi una din cele
mai bogate serii de mine din lume.
În aceastã regiune minereul de fier
dominã, iar oraºele par sã aparã
peste noapte în mijlocul plantelor
cu spini. Minereul extras din Mount
Newman ºi Tom Price este
transportat printr-un sistem de cãi
ferate pânã la coastã, de unde este
expediat pentru a fi prelucrat pe
plan local sau în strãinãtate. În
portul Hedland se manevreazã un
tonaj mai mare ca în orice alt port
din Australia, acest port este
aproape exclusiv dotat pentru a
manevra minereul de fier din
imensele centre miniere din Pilbara.
Alte mari centre de exploatare
a minereului de fier sunt în arealul
Yampi Sound, în apropierea
þãrmului, la vest de Munþii King
Leopold, în gruparea de la Iron
Knob ºi în Tasmania.
Dupã volumul producþiei de
minereu de fier, Australia ocupã

locul al III-lea pe plan mondial. Unele
zãcãminte se gãsesc la suprafaþã sau
la mici adâncimi. În Australia se
extrage de cinci ori mai mult minereu
de fier decât în Europa.

Student: Am avut prilejul
sã vãd într-un film câteva
secvenþe din Marea Barierã
de Corali, în care se explicau
condiþiile, modul de formare
ºi importanþa ecosistemului.
Aº dori mai multe informaþii
din domeniul geograficoturistic.
Profesor: Cel mai mare recif
de corali din lume este o minune
naturalã ºi, totodatã, principala
atracþie turisticã a statului australian
Queensland. Are o lungime peste

2500 km de recife separate,
interconectate ºi o suprafaþã de
peste 2900 km2. Marea Barierã de
Corali nu este numai cea mai mare
masã de organisme vii de pe Terra,
ci ºi un complex incredibil ºi cel mai
divers ecosistem.
Minusculul animal, polipul,
alcãtuit dintr-o gurã, câteva
tentacule ºi un schelet din calcar, în
care se retrage în timpul zilei se aflã
în centrul acestui ecosistem.
Scheletele lor sunt unite de alge ce
furnizeazã materialul care
consolideazã reciful. Bariera
adãposteºte numeroase vieþuitoare
marine: peste 1000 de specii de
peºti, rechinul de coral cu cioc alb,
calcanul manta, mii de crustacee,
stele de mare, moluºte, mamifere
care pot ajunge la o lungime de
doi m, homarul cu nas-lopatã,
uriaºul cod-cartof, anemone º.a.

Pe circa 20 de insule cu staþiuni
sunt numeroase atracþii turistice: pe
Insula Magnetic (5000 ha) este un
parc naþional, se aflã locuri de
cazare ºi facilitãþi pentru
excursioniºti, locuri de plimbare
prin pãdurea tropicalã; în golful
Nelly existã un acvariu al Lumii
Rechinului. Pe Insula Orpheus se
aflã o modernã staþiune ascunsã
printre copaci, iar pe Insula Bedarra
se gãsesc plaje cu nisip alb. Insula
Fitzroy este un loc pentru
scufundãri ºi pescuit, iar Insula
Hamilton are un hotel înalt, un port
plutitor de ambarcaþiuni, un
aerodrom, un complex sportiv
complet. Insula Heron are o
lungime doar de un km, dar este cel
mai celebru recif coralier din
Barierã; viaþa marinã este
abundentã, se gãsesc toate felurile
de corali, accesul este uºor cu
avionul sau cu un catamaran rapid.
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Sesiunea anualã a cadrelor didactice de
la Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine

Abordãri sincronice
ºi diacronice în cercetarea
lingvisticã ºi literaturã
Reconfirmând vocaþia plurivalentã, interdisciplinarã a
propriilor cadre didactice, Facultatea de Limbi ºi Literaturi
Strãine din cadrul Universitãþii Spiru Haret a organizat, în zilele
de 15 ºi 16 mai 2009, Sesiunea anualã de comunicãri ºtiinþifice,
care s-a desfãºurat, într-o ambianþã de mare elevaþie ºi rigoare
ºtiinþificã, în amfiteatrul facultãþii din str. Ion Ghica nr. 13.
Tema abordatã s-a intitulat, într-o formulare generoasã
Abordãri sincronice ºi diacronice în cercetarea lingvisticã
ºi literaturã, de interes ºi de actualitate, având ample deschideri
la o mare varietate de aspecte din diferite domenii.
Este salutar efortul de a conferi acestei sesiuni un caracter
internaþional, prin invitarea ºi participarea a peste 40 de invitaþi,
cadre didactice universitare din Europa ºi Africa, de la
universitãþile din Viena, Talin, Palermo, Macedonia. De
asemenea, au participat cu lucrãri, alãturi de profesorii Facultãþii
de Limbi ºi Literaturi Strãine din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
ºi cadre didactice de la mai multe universitãþi din þarã.
Structuratã pe ºapte secþiuni cu tematici distincte, între care
Studii culturale, Literatura englezã, Literatura americanã,
Literatura italianã, Literatura germanã ºi literatura
comparativã, Analiza discursului, Activitatea de traducere,
Insulele lingvistice, Proiect bilateral româno-austriac,
manifestarea ºtiinþificã de anvergurã naþionalã ºi internaþionalã
a demonstrat cã Facultatea de Limbi ºi Literaturi Strãine oferã
un spaþiu privilegiat activitãþii de cercetare, acumulând de acum
un tezaur de metodologii ºi experienþe, de rezultate în acest
fascinant domeniu, lucrãrile prezentate bucurându-se de
aprecieri pe mãsurã din partea celor prezenþi.
Parteneriat cu Universitatea din Viena
O sesiune specialã de comunicãri ºtiinþifice s-a organizat
pe baza proiectelor de parteneriat cu Universitatea din Viena,
beneficiind de participarea extraordinarã a prof. dr. Peter
Ernst, lingvist de reputaþie mondialã, titular al Catedrei de
Lingvisticã Germanicã Contemporanã a Institutului de
Germanisticã din Viena; în cadrul acesteia au fost susþinute
lucrãri ºtiinþifice de cadre didactice ºi studenþi din Viena ºi
de la Universitatea Spiru Haret. (A.D.)

Universitatea Spiru Haret a participat la a 11- a Conferinþã Naþionalã a Cercetãrii
ªtiinþifice din Învãþãmântul Superior (CNCSIS)

Universitãþile româneºti se prezintã

În perioada 7  9 mai 2009,
la Timiºoara, a avut loc cea de
a 11-a Conferinþã Naþionalã a
Cercetãrii ªtiinþifice din
Învãþãmântul Superior, organizatã de Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii ºi Inovãrii prin
CNCSIS, cu sprijinul Universitãþii Politehnica din Timiºoara.
Evenimentul a inclus ºi
organizarea unei expoziþii, cu
titlul Universitãþile româneºti
se prezintã.
Universitatea Spiru Haret a
participat la Conferinþa Naþionalã
a Cercetãrii ªtiinþifice, în acest
an fiind reprezentatã de
profesorul univ. dr. doc.
Grigore POSEA, prorector cu
cercetarea ºtiinþificã ºi director
al
Departamentului
de
Management al Cercetãrii
ªtiinþifice (DMCS) din USH,
împreunã cu drd. Marin
Cruceru, secretar al Consiliului

Cercetãrii ªtiinþifice din
universitatea noastrã.
Cu acest prilej, a fost
organizat un stand expoziþional
cu produse de diseminare a
rezultatelor cercetãrii ºtiinþifice
din universitate, respectiv
lucrãri ºtiinþifice, lucrãri de
doctorat, cursuri universitare,
Analele acreditate de cãtre
CNCSIS, reviste ºtiinþifice,
postere ºi CD-uri ale unor
conferinþe ºtiinþifice internaþionale, postere ale unor Centre
de cercetare ºtiinþificã (medicinã
veterinarã  VETSCIENCE,
cercetãrii economice 
CESMAA ºi CSME), alte forme
de diseminare a rezultatelor
cercetãrii ºtiinþifice (revista
Opinia naþionalã), precum ºi
broºura cu Potenþialul cercetãrii
ºtiinþifice al facultãþilor din
Universitatea Spiru Haret.
Lucrãrile conferinþei s-au
desfãºurat pe durata a trei zile ºi

au cuprins momente festive,
susþinerea Raportului de
activitate al CNCSIS, prezentarea unor proiecte de tip
fonduri structurale, al cãror
beneficiar principal este
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii
ºi Inovãrii, precum ºi dezbateri
privind calitatea, performanþa
cercetãrii ºtiinþifice, rolul
ºcolilor doctorale în realizarea
acestor deziderate, îmbunãtãþirea managementului învãþãmântului românesc, ca obiective ale proiectelor menþionate.
Momentele de tip festiv au
inclus o prelegere ºtiinþificã
omagialã a academicianului Ion
Anton ºi decernarea premiilor
CNCSIS, ca o recunoaºtere a
contribuþiei în aria cercetãrii
româneºti a unor personalitãþi
pentru întreaga lor activitate

ºtiinþificã, dar ºi a unor
performanþe deosebite ale unor
tineri cercetãtori români, doctori
în ºtiinþe din diverse domenii ale
cercetãrii ºtiinþifice.
Prezenþa delegaþiei USH la
conferinþã s-a completat prin
participarea la dezbateri, prin
informaþiile utile oferite
vizitatorilor - profesori, elevi ºi
studenþi - la standul expoziþional. Standul a suscitat
interesul organizatorilor ºi s-a
concretizat în discuþii privind
materialele expuse, dar ºi rolul
ºi importanþa universitãþii
noastre în promovarea învãþãmântului superior ºi a cercetãrii
ºtiinþifice în instituþii private.

Drd. Marin CRUCERU,
secretar al Consiliului
Cercetãrii ªtiinþifice

Sesiunea anualã de comunicãri ºtiinþifice a masteranzilor de la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport

Probleme actuale în educaþie fizicã, sport ºi kinetoterapie

Lector univ. dr. Ioana GHEORGHE
Intratã
în
tradiþia
manifestãrilor ºtiinþifice ale
Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi
Sport, Sesiunea din acest an a
masteranzilor s-a desfãºurat
sub genericul Probleme
actuale în educaþie fizicã,
sport ºi kinetoterapie,
bucurându-se de un real interes
ºi o largã participare  cadre
didactice, masteranzi ºi chiar
studenþii din ciclul I de licenþã.
În cadrul lucrãrilor au fost
susþinute 40 de comunicãri de
cãtre masteranzi care urmeazã
cursurile la Facultatea de
Educaþie Fizicã ºi Sport, ciclul II
de studii universitare de
masterat: Educaþie Fizicã ºi
Managementul activitãþilor ºi
structurilor sportive, Educaþie
Fizicã ºi Antrenament sportiv,
Kinetoterapie în afecþiunile
cerebro-vasculare, Kinetoterapie în afecþiunile locomotorii ºi la cursurile masterale
post-universitare Managementul activitãþilor sportive,

Antrenament ºi performanþã
sportivã, Recuperare posttraumaticã ºi refacere post efort
în educaþie fizicã ºi sport ºi
Comunicare ºi mass-media în
sport.
Sesiunea organizatã de
Centrul de cercetãri în
Educaþie Fizicã, Sport ºi
Kinetoterapie al facultãþii a fost
structuratã pe douã secþiuni:
Management ºi antrenament
sportiv ºi Refacere ºi
recuperare post efort, în cadrul
cãrora s-au prezentat teme de
mare actualitate, abordate dintr-o
mare varietate de unghiuri de
vedere, pe problematici specifice domeniului educaþiei
fizice, sportului ºi kinetoterapiei, vizând Managementul
sportiv, Performanþã sportivã,
Antrenamentul sportiv ºi
competiþiile de performanþã.
De asemenea, lucrãrile au
abordat ºi tematici din
domeniul general al refacerii
post traumatice, precum ºi din

Harta inteligenþei
Ispititoarea tentaþie de a face o ierarhizare a valorilor, dupã
criteriul coeficientului de inteligenþã înregistrat în toate þãrile, a
reprezentat o adevãratã provocare pentru profesorul ºi psihologul
Richard Lynn, de la Universitatea irlandezã din Ulster. Aºa s-a
nãscut formidabila idee de a configura, pentru prima datã, o
originalã hartã a inteligenþei, care a dezvãluit ce loc ocupã în
comunitatea elitelor, a deºtepþilor, cum s-a spus, þãrile, în funcþie,
evident, de media coeficientului de inteligenþã rezultat.
Din studiul realizat, în martie 2006, de profesorul Richard Lynn
rezultã cã în Germania ºi Olanda s-a înregistrat cea mai mare medie
a coeficientului de inteligenþã  107. România a fost predestinatã
sã ocupe în acest clasament un loc derizoriu, umilitor, având un
coeficient mediu de inteligenþã de numai 94, devansând doar Turcia
ºi Serbia. De fapt, cum se configureazã harta inteligenþei? Iatã
originalul top: Germania, Olanda  107; Polonia  106;
Suedia  104; Italia  102; Austria, Elveþia  101; Marea Britanie,
Norvegia  100; Belgia, Danemarca, Finlanda  99;Cehia, Ungaria,
Spania  98; Irlanda  97; Rusia  96; Grecia  95; Franþa, Bulgaria,
România  94; Turcia  90; Serbia  89.
În familia organizaþiei MENSA, familia celor cu un
coeficient de inteligenþã peste 132, cea mai mare ºi mai veche
societate a persoanelor cu coeficient ridicat de inteligenþã, doar
55 de români sunt oficiali membri ai acesteia. În vreme ce
americanii ºi britanicii sunt cu zecile de mii, iar vecinii noºtri
bulgari sau maghiari au depãºit pragul de ºase sute de membri.
MENSA România avea în noiembrie 2004 doar ºapte membri,
numãrul lor oficial ajungând acum la 55. În contrast cu Ungaria
ºi Bulgaria, care au organizaþii ce depãºesc 600 de membri, iar
Macedonia are 200 de membri, la o populaþie de douã milioane
de locuitori. Cehia a atins deja cifra de 1.600 de membri MENSA.
De ce ar însemna o frustrare faptul cã românii nu pãtrund
în MENSA, o veche societate a persoanelor cu IQ ridicat,
fondatã în 1946, în Anglia, cu filiale în întreaga lume, deoarece
depinde de ei sã se prezinte la diferite teste, care, totuºi, nu
sunt prea costisitoare (25 lei), iar dupã trecerea testului statutul
de membru al organizaþiei impune o taxã anualã de 60 de lei,
redusã la jumãtate pentru elevi ºi studenþi? Atractivitatea
organizaþiei MENSA este conferitã de ºansa pe care o oferã
membrilor ei de a participa la instructive manifestãri culturalºtiinþifice. Spre exemplu, anul trecut a iniþiat dezbateri pe diferite
teme: legãtura dintre fizicã ºi artã, siguranþã informaticã, metode
privind îmbunãtãþirea memoriei, grafologie, criminologie,
programare neuro-lingvisticã etc. De asemenea, membrii ei au
avut privilegiul de a participa la vizitele organizate, de la simple
serate ludice, la fastuoase cine în pizzerie. Au beneficiat cu titlul
gratuit de diferite cãrþi, ai cãror autori sunt membrii MENSA,
obþinând accesul la biblioteci virtuale private.
Având mentalitãþi bine înrãdãcinate, mulþi dintre români
sunt, probabil, conºtienþi cã având coeficient de inteligenþã
ridicat, nu ar fi mai fericiþi, mai ales cã MENSA oferã doar
rãspunsurile admis/respins, ºi nu este o instituþie care
elibereazã o diplomã. Odatã trecut testul, se poate decide când
este momentul oportun pentru a deveni membru MENSA. Un
membru primeºte legitimaþia ºi drepturile de acces la grupul
intern, la paginile MENSA International, la SIG-uri (grupuri
de interese), la serviciul SIGHT (Servicii ºi asistenþã pentru
cãlãtorii în þãrile în care existã filiale MENSA) etc. În plus,
pentru unii angajatori începe sã conteze ºi IQ-ul.
Mai trebuie ºtiut cã MENSA este o organizaþie nonprofit,
care adunã temperamente, caractere ºi profesii extrem de
diverse  fizicieni, vânzãtori, fermieri, ºoferi, oameni de ºtiinþã,
casnice sau elevi. Cel mai mare scor la o testare MENSA a
fost obþinut, surprizãtor, de un ºofer de tir din SUA.

Adela DEAC

domenii specifice, cum sunt:
Recuperarea de staticã
vertebralã ºi Programe fizical
kinetice de recuperare a unor
deficienþe locomotorii.
Dintre comunicãrile prezentate, urmãrite cu mare

interes, se pot enumera:
Elemente de profilaxie ºcolarã
în tulburãrile de staticã
vertebralã (masterand Clara
Tevanov), Programe de
kinetoterapie în corectãrile
posturale la copii (masterand

Daniela Mantu), Terapia
ocupaþionalã în tulburãrile de
staticã vertebralã (masterand
Anca Jianu), Evaluarea performanþelor personalului
didactic din învãþãmântul
superior (masterand Mihaela

Ganciu), Resurse umane în
activitatea de educaþie fizicã ºi
sport (masterand Dorin
Gherman), Managementul unei
organizaþii sportive private în
înotul de performanþã (masterand Bogdan Tiu).
Efortul masteranzilor, sprijiniþi de cadrele didactice, de a
conferi lucrãrilor susþinute un
ridicat nivel ºtiinþific, fiind în
acord ºi cu orientãrile ºi
tendinþele moderne ale cercetãrii naþionale ºi europene în
domeniul sportului ºi kinetoterapiei, a fost vizibil ºi rãsplãtit
pe mãsurã.
Sesiunea ºtiinþificã 2009 a
masteranzilor de la Facultatea
de Educaþie Fizicã ºi Sport se
înscrie pe linia preocupãrilor
permanente ale Universitãþii
Spiru Haret ºi ale facultãþii de
a desfãºura o activitate continuã
de cercetare ºtiinþificã, teoreticã
ºi practicã aplicativã, în paralel
cu dinamizarea activitãþii propriului Centru de Cercetãri în
Educaþie Fizicã, Sport ºi Kinetoterapie, creat la Facultatea de
Educaþie Fizicã ºi Sport a
Universitãþii Spiru Haret.

Practicã pedagogicã la International British School of Bucharest

O experienþã utilã,
o adevãratã provocare
Stagiul
de
practicã
pedagogicã este obligatoriu
pentru
toþi
studenþii
Universitãþii Spiru Haret care
aleg sã urmeze ºi modulul
psiho-pedagogic din cadrul
facultãþilor unde studiazã. Dupã
cum ºtim, acest stagiu se
desfãºoarã în anii terminali,
dupã ce studentul a parcurs,
deja, cursurile de psihologie ºi
pedagogie ºi a început studiul
didacticii, aplicând cele
învãþate în cadrul unor lecþii
demonstrative þinute la anumite
ºcoli generale sau licee, sub
îndrumarea unui profesor
coordonator.
Anul acesta, un grup de
ºase studenþi ai Universitãþii
Spiru Haret, selectaþi de conf.
univ. dr. Adela Mihaela Þãranu,
Cancelar al Departamentului
pentru Pregãtirea Personalului
Didactic, au avut ºansa de a
efectua un stagiu de practicã
pedagogicã în cadrul unei
prestigioase ºcoli din Bucureºti
 instituþie afiliatã Universitãþii
noastre  International British
School of Bucharest  ºi
singura ºcoalã din Bucureºti
având acreditãrile Cambridge
University, COBIS (Council of
British International Schools),
ARACIP, ECIS (European
Council of International
Schools). Cei ºase studenþi,
care au participat la acest
training de practicã pedagogicã,
sunt: Melina Druþã (Facultatea
de Educaþie Fizicã ºi Sport),
Alina Apostol (limba germanã
 Facultatea de Limbi ºi
Literaturi Strãine), Daniela
Munteanu (limba francezã Facultatea de Limbi ºi
Literaturi Strãine), Yami
Borlescu (limba englezã Facultatea de Limbi ºi
Literaturi Strãine), Robert
Alexandrescu (Facultatea de
Psihologie), Cãtãlin Ion
(Facultatea de Istorie) ºi
Veronica
Anghelescu
(Facultatea de Muzicã).

Scopul acestui program
este de a dezvolta aptitudinile
pedagogice ale studenþilor ºi de
a contribui la înþelegerea ºi
aplicarea practicã a procedeelor
de planificare ºi evaluare a
lecþiilor, a tehnicilor de predare
ºi a managementului clasei,
într-un mediu internaþional;
predarea în aceastã ºcoalã se
face integral în limba englezã,
fapt pentru care au ºi fost
selectaþi numai vorbitori foarte
buni de limbã englezã.
Studenþii au participat ºi la

profesorii titulari ºi apoi, sub
îndrumarea acestora, au
susþinut ºase lecþii, la diferite
clase, în limba englezã, în urma
cãrora au primit câte un
calificativ, o diplomã ºi o
scrisoare de recomandare din
partea ºcolii, precum ºi anumite
îndrumãri, necesare, deoarece
constituie un feed back extrem
de util pentru studentul aflat la
debutul carierei sale didactice.
Personal, am predat ºase
ore de muzicã, la categoriile de
vârstã de la clasa a treia pânã

sãptãmâna anterioarã predãrii
celor ºase lecþii, cu sprijinul
profesorului coordonator,
Angel Militaru.
Am apreciat, de asemenea,
calitatea profesionalã ºi umanã
a întregului colectiv din cadrul
International British School of
Bucharest, condusã de
directorul Þiplea. Ni s-a oferit
tot sprijinul necesar planificãrii
ºi predãrii lecþiilor ºi am
învãþat, cu toþii, nu numai
elemente de pedagogie,
psihologie, didacticã, dar ºi

sesiuni zilnice de pregãtire în
mai multe domenii necesare
viitoarei cariere pedagogice 
management educaþional,
motivarea elevilor printr-un
sistem de notare adecvat,
predarea
în
ºcolile
internaþionale, curriculum
britanic,
implementarea
mijloacelor IT în predare,
serviciul comunitar, elevii cu
probleme speciale ºi altele.
În acest stagiu de trei
sãptãmâni, studenþii au asistat
la mai multe ore susþinute de

la clasa a zecea, ºi pot spune cã
a fost o experienþã utilã, o
adevãratã provocare din multe
puncte de vedere, inclusiv din
acela al predãrii într-o limbã
strãinã. De asemenea, a fost
necesar sã mã adaptez
programei urmate de elevii
acestei ºcoli ºi faptului cã
elementele teoretice predate în
timpul orelor de muzicã
trebuiau exemplificate pe un
instrument muzical, pe care nu
îl studiasem anterior (recorder),
lucru pe care l-am realizat în

noþiuni de team building ºi
management.
A fost interesant sã iau
contact, în acest sens, cu modul
de organizare a acestei instituþii
de învãþãmânt, în care fiecare este
vãzut nu ca un angajat, ci, înainte
de orice, ca un membru al unei
echipe armonioase, cu o gândire
pozitivã ºi orientatã spre ºlefuirea
ºi desãvârºirea educaþiei ºi
personalitãþii elevilor.

Veronica ANGHELESCU,
studentã,
Facultatea de Muzicã

Nu este altã ºi mai plãcutã
zãbavã decât cititul cãrþilor
Prof.univ.dr.
Ion Dodu BÃLAN

Despre un raport de
complementaritate...
Civilizaþia mijloacelor
electronice furã tot mai mult din
spaþiul ºi timpul civilizaþiei
Gutenberg, cred unii care vãd
un raport antagonic dintre ele,
prevestind pesimist dispariþia
celei din urmã. Credinþa aceasta
dezvãluie fireºte un mod
profund greºit de gândire,
întrucât raportul real nu e, ºi nu
trebuie sã fie antagonic, ci de
complementaritate. Aceasta a
fost concluzia unei dezbateri
organizatã la Köln de Clubul de
la Roma, la care am avut
onoarea sã particip împreunã cu
regretatul germanist prof. univ.
dr. Jean Livescu.
Constatând cã interesul
pentru lectura cãrþilor scade în
detrimentul formãrii personalitãþii tânãrului, socotesc a fi
binevenitã o pledoarie pentru
lecturã, ca mijloc esenþial de
informare, învãþare ºi formare.
Cartea continuã sã rãmânã
un principal instrument de
culturã. Cartea bunã, fireºte,
care înalþã sufletul ºi-l
înfrumuseþeazã,
ºi
nu
purtãtoarea de obscenitãþi ºi
vulgaritãþi, de teribilisme
prosteºti sau viclene, în numele
modernitãþii.
Din pãcate, cartea proastã,
mai ales tradusã, a invadat
excesiv ºi piaþa româneascã,
determinând o penibilã
confuzie de valori în mintea
celor ce se grãbesc sã le
citeascã, fireºte, din snobism ºi
o slabã educaþie esteticã.
Tineretul îndeosebi e bine
sã ºtie sã-ºi aleagã pentru
lecturã cartea valoroasã, pe care
sã o citeascã rãbdãtor, cu arta
ºi ºtiinþa lecturii.
În acest scop, voi prezenta
o carte de referinþã pentru cititul
cãrþilor, cu gândul la ilustrul
cronicar moldovean Miron
Costin, care spunea cã nu este
altã ºi mai plãcutã zãbavã
decât cititul cãrþilor.

Arta de a citi

E GREU DE SPUS DACÃ
CITITUL E O ARTÃ, O
TEHNICÃ sau o ªtiinþã. Ar fi
mai uºor de zis, ºi poate mai
îndreptãþit, cã e din toate acestea
câte ceva ºi cã personalitatea
cititorului determinã ponderea
fiecãreia dintre ele în actul
lecturii. Sigur e, însã, cã existã
mai multe feluri de a citi, în
funcþie de scopul lecturii, de
vârsta, ºi fondul aperceptiv al
cititorului, de educaþia pe care a
primit-o în aceastã direcþie, de
intensitatea pasiunii organice pe
care o are pentru carte. Existã, de
asemenea, mai multe tipuri de
cititori ºi nicidecum un cititor
etalon, cu care s-ar putea mãsura
orice valoare spiritualã. Unii
citesc pe apucate tot ceea ce le
cade în mânã... ºi nu ºtiu cum se
face cã le cad numai lecturi
uºoare, romane poliþiste, cãrþi de
aventuri cu poveºti sentimentale
de iubire, cât se poate de sexy.
Snobii de toate categoriile
intelectuale citesc sau frunzãresc
ceea ce se aude cã e la modã ºi
leºinã de admiraþie într-un limbaj
monosilabic, interjecþional,
punctat, pe ici, pe colo, cu
minunat, teribil, unic ºi, dacã
exclamatorul e mai neconformist
ºi mai nonºalant, chiar cu tot mai
frecventul: miºto.
Nu puþini citesc numai ce
le place ºi le place doar ceea ce
înþeleg foarte uºor, dintr-o
aruncãturã de ochi.
Mulþi citesc ca sã le treacã
de urât, sã omoare timpul ori sã-ºi
facã mai plãcute cãlãtoriile în
tramvai, în tren sau avion. Unii
se apropie, astãzi, de carte cu
gândul grav de a învãþa, de a se
instrui, de a-ºi cunoaºte mai
bine meseria, de a-ºi lãrgi
sistematic orizontul de culturã
generalã, de a-ºi îmbogãþi
limbajul ºi mijloacele de
expresie. Cãci, oricât de mare
ar fi concurenþa mijloacelor
moderne, audio-vizuale, de
difuzare a cunoºtinþelor, civilizaþia tradiþionalã Gutenberg a
cãrþii îºi menþine în continuare
primatul.
Cartea o citeºti, o reciteºti. O
poþi descoase, insistând mai mult
asupra ei cu variate instrumente
de lecturã  dicþionare, enciclopedii, monografii, istorii ale
diverselor discipline etc., etc.
Cartea o citeºti când ai bunã
dispoziþie ºi nevoie interioarã, în
timp ce cunoºtinþele transmise
prin emisiunile de radio ºi
televiziune le poþi dobândi în
funcþie de programul alcãtuit de
alþii, care nu-þi cunosc
întotdeauna orarul ºi mai ales
orarul sufletului. ªi, vorbind
despre citit, poate cã nu ar fi un
lucru de prea mare rafinament
ºi subtilitate, dacã am accepta
ideea cã existã ºi un calendar
tainic pentru diverse lecturi.
Cine n-a observat cã e un anume
timp al lirismului ºi al receptãrii
lui, cum e unul al poveºtilor (în
copilãrie sau iarna la gura sobei)
sau altul pentru lecturi grave,
pretenþioase.

Nu e totuna când anume
citeºti o carte.
Când Minulescu ne
îndemna prin titlul uneia dintre
operele sale Citiþi-le noaptea
 nu fãcea un simplu joc de
vorbe. Þintea undeva, sconta
pe timpul psihologic al lecturii.
Un erudit cu spirit agil ca Petre
Pandrea observa, desigur cu un
anumit subiectivism, cã
Mallarmé este o lecturã
matinalã. Baudelaire trebuie
citit în timpul serii pânã la miez
de noapte. Rimbaud este lecturã
dupã miezul nopþii, pânã la 2-3
dimineaþa, apoi dispare vraja.
Leopardi se citeºte de preferinþã
în dupã-amiezi toride de varã.
Villon e un sensibil pungaº
acefal ºi orarul lui de lecturã
pentru mine este la orice orã din
zi ºi din noapte. Existã, în mod
curios, un cadran al lirismului.
Cred cã orice lector asiduu
de poezie ºi-a putut alcãtui
pentru sine, cu poeþii sãi
preferaþi, un asemenea cadran
liric. Consideraþiile de faþã
n-au vrut sã fie altceva decât o
introducere la prezentarea cãrþii
criticului, istoricului literar, al
moralistului francez Émile
Faguet, Arta de a citi. Lectura
unei asemenea lucrãri este
absolut necesarã, mai ales într-un
moment când cine vrei ºi cine
nu vrei îºi dã cu pãrerea despre
citit, cu toate cã de la studiul
lui Radu Stanca intitulat
Problema cititului  contribuþiuni la estetica fenomenului
literar, apãrut în revista
Transilvania, an 74, nr. 3-4, nu
s-a mai publicat la noi
contribuþii cu adevãrat
ºtiinþifice despre aceastã
problemã vitalã pentru
formarea unei personalitãþi ºi
dezvoltarea unei culturi. Scris,
operã literarã, citit  considera
Radu Stanca  reprezintã
tricotomic feþele obiective, prin
urmare specifice, ale fenomenului literar. Evident,
lucrarea lui Radu Stanca, în
ciuda efortului de a fi pe deplin
originalã, împãrþind tipurile
cititului în: 1) ºtiinþific;
2) retoric; 3) adecvat estetic,
este într-o bunã mãsurã
tributarã ideilor lui Émile
Faguet din cartea Arta de a citi.
Profesor de istorie a literaturii
franceze, autor al atâtor tomuri
despre aceastã bogatã literaturã
din secolele XVI, XVII, XVIII
ºi XIX, ºi, totodatã, unul dintre
cei mai mari cititori ai lumii,
Émile Faguet, depãºit în atâtea
privinþe, rãmâne în actualitatea
fiecãrei generaþii cu acest
frumos ºi util abecedar al
cititului. Oricine se lasã
copleºit de foamea de a citi are
datoria sã-l parcurgã mãcar o
datã, cel puþin din simplã
curiozitate. [...] Cititul cu
oarecare restricþii (fiindcã unele
lecturi sunt primejdioase, - n.n.)
reprezintã  dupã Émile Faguet
 unul din cele mai cunoscute
mijloace ale fericirii. Îndreaptãte cãtre el pentru cã te va
conduce spre înþelepciune ºi
conduce spre înþelepciune
pentru cã vine de acolo; e patria
fericirii, unde, în mod direct, îi
place sã-ºi conducã prietenii.
Din capitolele cãrþii lui Faguet
se desprind câteva idei de o
deosebitã valoare practicã
pentru toate categoriile de
cititori, idei-sfaturi formulate
ca niºte aforisme  aº zice 
verificate în timp.
Ca sã înveþi sã citeºti,
trebuie, în primul rând, sã
citeºti foarte încet...
A citi încet este primul
principiu ºi se aplicã oricãrei
lecturi. Este arta de a citi în
esenþa ei.
Trebuie sã ne ferim de lene
citind, chiar dacã o facem cu
lirism... Dar ºi de grabã... o altã
formã a lenii.
Trebuie sã citeºti cu
atenþie ºi discernãmânt ºi sã nu
te încrezi în prima impresie.
Trebuie sã citim mult,
stãruitor ºi atent  am impresia
cã vrea sã zicã Faguet  ºi nu
multe ºi în grabã. Cred cã e de
preferat ca un tânãr cã citeascã
încet, într-un an întreg,
descifrând pânã la ultima silabã
sensurile textului, numai Iliada
ºi Odiseea lui Homer împreunã
cu mitologia greacã, decât o
sutã de romane ca pe niºte
articole de ziar. Dacã cititul
încet e un principiu esenþial

pentru orice lecturã, arta de a
citi nu poate fi aceeaºi pentru
orice fel de lecturã.
Existã o artã de a citi fiecare
tip de operã. De pildã, cãrþile
de idei presupun arta de a
confrunta ºi a corela mereu,
cãci în astfel de cazuri se citeºte
atât întorcând foile de la
stânga la dreapta, cât ºi de la
dreapta la stânga, adicã
revenind mereu asupra celor
citite, cât ºi continuând
lectura. Arta de a citi înseamnã
spirit critic ºi discernãmânt,
puterea de a corela diverse
lecturi, capacitatea de a
pãtrunde în intimitatea
universului unui scriitor ºi de
a-i descoperi contradicþiile. În
rezumat  spune Faguet 
lectura unui autor  filosof este
un continuu dialog cu el, în care
se regãsesc tot farmecul ºi
primejdia unei discuþii din viaþa
de toate zilele. Cãrþile care se
adreseazã sentimentului se pot
citi ceva mai puþin încet, dar nu
prea repede... Cititorul unor
asemenea cãrþi trebuie sã se lase
furat, trebuie sã trãiascã în
pielea personajelor. Aceasta
înseamnã o pierdere a
personalitãþii noastre, dar ºi o
creºtere, în sensul cã, în viaþa
aceasta de împrumut, trãim cu
mai multã intensitate, mai în
larg, mai minunat ca de obicei.
Astfel de lecturi trebuie sã ne
conducã spre o mai bunã
cunoaºtere a oamenilor, spre
posibilitatea de a-i observa mai
profund ºi mai nuanþat.
Eternei întrebãri Pot fi citiþi
sau numai ascultaþi poeþii
dramatici?, Faguet îi rãspunde
cu multã îndreptãþire: Cred cã
în aceeaºi mãsurã ºi una ºi
cealaltã. E remarcabil sã ºi
vezi, dar sã ºi citeºti o piesã de
teatru pentru a-þi da seama de
valoarea intrinsecã a textului ºi
de aceea a spectacolului. În
orice caz e necesar sã vezi;
obiºnuieºte-te sã vezi. Unul din
lucrurile care deosebesc o piesã
bine fãcutã de una prost fãcutã,
o piesã vie de una staticã este cã
prima o înþelegi, iar pe a doua
nu. La fel cum un bun dramaturg
îºi scrie piesa vãzând-o parcã
aievea, tot aºa un bun cititor o
citeºte închipuindu-ºi-o în faþa
ochilor. La lectura poeziei e
nevoie sã chemãm în ajutor
urechea; sã citim ca sã se audã
ritmul, miºcarea ºi muzicalitatea
frazei, sã marcãm toate semnele
de punctuaþie care urmeazã
articulaþiile gândurilor ºi
sentimentelor.
...
În suita sfaturilor sale,
Faguet ne îndeamnã sã citim din
când în când ºi autori slabi,
pentru cã dacã ºtii sã te descurci,
e foarte folositor. Scriitorii
mediocri  ºi acum avem destui
 ne ajutã sã vedem peisajul real
al unei epoci, ne înlãturã
sentimentul idilic al perfecþiunii
totale ºi ne îndeamnã, fãrã regret,
sã-i admirãm ºi mai mult pe
autorii mari, pe care ei, ..., îi
detestã. Vezi cum au procedat cu
Eminescu.
În privinþa autorilor
dificili pe care nu-i putem
înþelege de la prima lecturã ºi
care se bucurã întotdeauna de o
mare reputaþie, atât în faþa unei
suite de admiratori, cât ºi în faþa
unei adevãrate cete de imitatori
slugarnici, Faguet începe sã-ºi
piardã francheþea ºi sã renunþe
la principii. Conºtient cã suita
e compusã din cei care pretind
cã-i înþeleg, iar ceata din cei care
nu îndrãznesc sã spunã cã nu-i
înþeleg, dar care, fãrã ca sã-i
citeascã declarã cã sunt distinºi,
el le gãseºte ºi unora ºi altora
circumstanþe atenuante, declarându-i amatori de autori
dificili. Totuºi, nu pierde
prilejul sã blameze efortul unor
scriitori de a fi ermetici cu orice
preþ, chiar cu acela al prostiei ºi
ridicolului.
Extrãgând numai câteva idei
diriguitoare ºi esenþiale, am
simplificat, fireºte, inadmisibil
de mult o carte atât de vie, de
concretã ºi de complexã. Cred
cã tot ce s-ar putea face acum e
sã invitãm cititorul sã o ia în
mânã, sã o parcurgã cu ochii
proprii ºi sã se bucure nemijlocit
de sfaturile preþioase privitoare
la arta de a citi, în fond, la arta
de a gândi, cãci amândouã au
aceleaºi reguli generale.
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SENSURILE GLOBALIZÃRII (III)

Puncte de vedere
(Urmare din pag. 1)
Într-adevãr, globalizarea
este în pericol de a deveni 
dacã nu a devenit deja  cliºeul
timpurilor noastre: ideea
grandioasã care cuprinde
absolut totul, de la pieþele
financiare la Internet, dar
care nu oferã o perspectivã
substanþialã asupra condiþiei
umane contemporane.
Globalizarea
reflectã
percepþia largã a faptului cã
lumea se transformã cu
rapiditate într-un spaþiu social
comun, sub influenþa forþelor
economice ºi tehnologice, ºi cã

evoluþiile dintr-o regiune a
lumii pot avea consecinþe
profunde asupra indivizilor sau
comunitãþilor din cealaltã parte
a globului. Pentru mulþi
globalizarea este asociatã ºi cu
un fel de fatalism politic ºi
insecuritate cronicã, prin aceea
cã scara schimbãrii economice
ºi sociale contemporane pare
sã depãºeascã posibilitatea
guvernelor naþionale ori a
cetãþenilor de a controla, a
contesta sau a se opune acestei
schimbãri. Cu alte cuvinte,
globalizarea evidenþiazã într-un
mod convingãtor limitele
politicii naþionale.
Iniþial, globalizarea poate fi
perceputã ca o lãrgire, adâncire
ºi accelerare a interconectãrii
la scarã mondialã în toate
aspectele vieþii sociale contemporane, de la culturã la
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criminalitate, de la finanþe la
sfera culturalã.
Dincolo de confirmarea
unei reale sau percepute
intensificãri a interconectãrii
globale, au luat naºtere
polemici aprinse despre cum ar
trebui conceptualizatã globalizarea, cum ar trebui privite
dinamicile sale cauzale ºi cum
ar trebui caracterizate consecinþele ei structurale, dacã ele
existã. A luat naºtere o
dezbatere aprinsã asupra
acestor chestiuni, dezbatere în
cadrul cãreia pot fi distinse trei
ºcoli de gândire, la care ne vom
referi prin numele de hiperglobaliºti, sceptici ºi transformativiºti. Se
poate spune
cã, în esenþã,
fiecare
dintre aceste
ºcoli reprezintã o perspectivã
diferitã
a s u p r a
globalizãrii
 o încercare
de a înþelege
ºi explica
acest fenomen social.
Interesant
este faptul
cã niciuna
dintre aceste
trei ºcoli de
gândire economicã nu
derivã direct
din poziþii
ideologice
tradiþionale.
În tabãra
hiperglobaliºtilor, discursurilor neoliberale despre globalizare pot fi
întâlnite alãturi de idei
marxiste, în timp ce la sceptici,
perspectivele conservatoare ºi
cele radicale împãrtãºesc
concepþii ºi concluzii similare
despre natura globalizãrii
contemporane. Mai mult,
niciuna dintre marile tradiþii de
reflecþie socialã  liberalã,
conservatoare ºi marxistã  nu
are o perspectivã acceptatã
asupra globalizãrii ca fenomen
socio-economic. În rândul
marxiºtilor, globalizarea este
înþeleasã în moduri efectiv
incompatibile: extinderea
imperialismului capitalist al
monopolului sau, alternativ, o
formã cu totul nouã de
capitalism global. În mod
asemãnãtor, în ciuda punctelor
lor de pornire, specific

neoliberalismului convenþional,
Ohmae ºi Redwood oferã
interpretãri ºi concluzii foarte
diferite despre dinamica globalizãrii contemporane (Ohmae,
1995; Redwood, 1993).
Printre hiperglobaliºti,
sceptici ºi transformativiºti
existã o mare diversitate
de abordãri ºi convingeri
normative. Totuºi, în ciuda
acestei mari varietãþi, fiecare
dintre perspective reflectã un
set general de argumente ºi
concluzii despre globalizare, cu
referire la: conceptualizare,
dinamica cauzalã, consecinþele
socio-economice, implicaþiile
pentru puterea ºi guvernarea
statului, traiectoria sa istoricã.
Considerãm a fi util sã
insistãm asupra modelelor de
argumentare specifice fiecãrei
abordãri ºi asupra diferenþelor
dintre ele, deoarece astfel se vor
evidenþia temele fundamentale
din dezbaterea pe marginea
globalizãrii. Abordãrile expuse
prezintã rezumate generale ale
diferitelor moduri de gândire
despre globalizare; ele nu
reprezintã în totalitate poziþiile
specifice ºi nenumãratele
deosebiri dintre teoreticienii
individuali menþionaþi. Scopul
prezentãrii este de a evidenþia
principalele tendinþe ºi linii de
falie din dezbaterea ºi literatura
actualã.

Teza
hiperglobalã
Pentru hiperglobaliºti,
globalizarea defineºte o nouã
epocã a istoriei umane, în care
tradiþionalele state-naþiune au
devenit unitãþi de afaceri
nenaturale, chiar imposibile
într-o lume globalã (Ohmae,
1995, p. 5). O asemenea
perspectivã asupra globalizãrii
favorizeazã în general o logicã
economicã, ºi în varianta sa
neoliberalã, celebreazã apariþia
unei pieþe globale unice ºi a
principiului competiþiei globale, ca vestitori ai progresului
uman. Hiperglobaliºtii susþin cã
globalizarea economicã aduce
dupã sine denaþionalizarea
economiilor prin instituirea
unor reþele tradiþionale de
producþie, comerþ ºi finanþe.
Mulþi
hiperglobaliºti
împãrtãºesc convingerea cã
globalizarea economicã creeazã
noi forme de organizare socialã
care înlocuiesc sau vor înlocui,
în cele din urmã statele-naþiune
tradiþionale, ca principale
unitãþi economice ºi politice ale
societãþii mondiale.

În ciuda convingerilor
ideologice diferite  între
neoliberalii care salutã triumful
autonomiei individuale ºi al
principiului pieþei asupra
puterii statale, pe de o parte, ºi
radicalii sau neomarxiºtii
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pentru care globalizarea
contemporanã
reprezintã
victoria capitalismului global
opresiv, pe de altã parte  existã
un ansamblu împãrtãºit de
convingeri, conform cãrora
globalizarea este în primul rând
un fenomen economic; cã astãzi
existã o economie globalã, din
ce în ce mai integratã; cã
nevoile capitalului global
impun guvernelor o disciplinã
economicã neoliberalã, astfel
încât politica nu mai reprezintã
arta posibilului, ci mai
degrabã practica unui management economic înþelept.
Totodatã, hiperglobaliºtii
mai susþin cã globalizarea
economicã genereazã un nou
partener de învingãtori ºi
învinºi în economia globalã.
Globalizarea poate fi asociatã
cu o polarizare crescândã între
învingãtori ºi învinºi în
economia globalã, însã nu este
nevoie ca lucrurile sã se
petreacã astfel, cel puþin din
perspectiva
neoliberalã,
competiþia economicã globalã
nu produce neapãrat rezultate
de sumã-zero. În timp ce
anumite grupuri dintr-un stat
pot fi defavorizate ca rezultat
al competiþiei globale, aproape
toate statele au un avantaj
comparativ în producerea
anumitor bunuri, care poate fi
exploatat pe termen lung.
Neomarxiºtii ºi radicalii
considerã nejustificatã o
asemenea viziune optimistã,
apreciind cã, astfel, capitalismul global creeazã ºi
consolideazã pattern-urile
structurale de inegalitate în
interiorul statelor ºi la nivel
interstatal. Dar ei sunt de acord
cu interlocutorii lor neoliberali
cã opþiunile tradiþionale pentru

protecþia socialã, specifice
statului bunãstãrii, sunt
depãºite ºi tot mai greu de
susþinut.
Între elitele ºi cercetãtorii
noii economii globale s-au creat
ataºamente transnaþionale de
clasã, tacite, întãrite de
ataºamentul ideologic faþã
de o ortodoxie economicã
neoliberalã. Pentru cei de astãzi
marginalizaþi, rãspândirea
globalã a unei ideologii
consumiste impune, ºi ea, un
nou sentiment al identitãþii,
înlocuind culturile ºi modurile
de viaþã tradiþionale. Rãspândirea
globalã a democraþiei liberale
întãreºte ºi mai mult sentimentul unei civilizaþii globale
emergente, definitã de
standarde universale de
organizare economicã ºi
politicã. Aceastã civilizaþie
globalã este ea însãºi
suprasaturatã de propriile
mecanisme de guvernare
globalã, fie cã este vorba despre
FMI sau despre disciplina pieþei
mondiale, astfel încât statele ºi
popoarele sunt, în tot mai mare
mãsurã, supuse noilor autoritãþi
publice ºi private, globale sau
regionale. Astfel, pentru mulþi
neoliberali, globalizarea este
vestitorul primei civilizaþii cu
adevãrat globale, în timp ce
pentru mulþi radicali ea
reprezintã prima civilizaþie de
piaþã globalã.
Din
perspectiva
hiperglobalistã, creºterea
economiei globale, apariþia
instituþiilor de guvernare
globalã, rãspândirea globalã ºi
hibridizarea culturilor sunt
percepute ca dovezi ale unei
ordini mondiale cu totul noi,
care prefigureazã dispariþia
statului-naþiune. De vreme ce
economia naþionalã este din ce
în ce mai mult un loc al
fluxurilor transnaþionale ºi
globale, ºi în tot mai micã
mãsurã principalul cadru al
activitãþii socio-economice
naþionale, autoritatea ºi
legitimitatea statului-naþiune
sunt puse în cauzã: guvernele
naþionale devin tot mai
incapabile sã controleze ceea ce
se întâmplã în interiorul
propriilor graniþe sau sã ducã la
îndeplinire, singure, cererile
propriilor cetãþeni. Mai mult, pe
mãsurã ce instituþiile de
guvernare globalã ºi regionalã
dobândesc un rol mai
important, suveranitatea ºi
autonomia statului se erodeazã
tot mai mult. Pe de altã parte,
date fiind infrastructurile

globale de comunicaþii ºi
conºtientizarea tot mai acutã a
numeroaselor interese comune,
condiþiile care faciliteazã
cooperarea transnaþionalã
dintre popoare nu au fost
niciodatã mai prielnice. În
aceastã privinþã existã dovezi
ale unei societãþi civile
globale în curs de apariþie.
Fie cã porneºte dintr-o
perspectivã liberalã sau
dintr-una radicalã/socialistã,
teza hiperglobalistã prezintã
globalizarea ca întruchipând
nici mai mult, nici mai
puþin decât reconfigurarea
fundamentalã a cadrului
acþiunii umane.

Teza scepticã
Prin comparaþie, scepticii,
folosindu-se de datele statistice
privind fluxurile comerþului
investiþiilor ºi forþei de muncã
la nivel mondial din secolul al
XIX-lea, susþin ideea conform
cãreia nivelurile contemporane
de interdependenþã economicã
nu sunt nici pe departe fãrã
precedent istoric. Mai degrabã
decât globalizarea, ce implicã
pentru sceptici în mod necesar
o economie mondialã perfect
integratã, în care prevaleazã
legea preþului unic, datele
istorice confirmã în cel mai bun
caz doar niveluri sporite
de internaþionalizare, adicã
interacþiuni între economii
preponderent
naþionale.
Afirmând cã globalizarea este
un mit, scepticii se bazeazã pe
o concepþie a globalizãrii ca
fenomen exclusiv economic,
asimilând-o în primul rând cu
o
piaþã globalã perfect
integratã. Susþinând cã
nivelurile integrãrii economice
nu ating acest tip ideal ºi cã
integrarea, atâta câtã este,
rãmâne mult mai puþin
semnificativã decât la sfârºitul
secolului al XIX-lea (era
clasicã a Etalonului-Aur),
scepticii sunt liberi sã conchidã
cã gradul de globalizare
contemporanã este exagerat
(Hirst, 1997). Din acest punct
de vedere, scepticii considerã
teza hiperglobalistã drept
fundamental eronatã ºi, totodatã,
naivã, din punct de vedere politic,
de vreme ce subestimeazã
puterea durabilã a guvernelor
naþionale de a reglementa
activitatea economicã internaþionalã. Departe de a fi scãpat
de sub control, forþele internaþionalizãrii depind ele însele de
puterea de reglementare a
guvernelor naþionale pentru a

asigura continuarea liberalizãrii
economice.
Pentru cei mai mulþi dintre
sceptici, datele actuale
demonstreazã faptul cã
activitatea economicã suferã o
regionalizare semnificativã,
pe mãsurã ce economia
mondialã se îndreaptã cãtre o
stare caracterizatã de existenþa
a trei blocuri majore financiare
ºi comerciale, adicã Europa,
Asia-Pacific ºi America de
Nord. Prin comparaþie cu era
clasicã a Etalonului-Aur,
economia mondialã este vizibil
mai puþin integratã decât
anterior. În rândul scepticilor,
globalizarea ºi regionalizarea
sunt percepute ca tendinþe
contradictorii. Dupã cum
conchid atât Gordon, cât ºi
Weiss, prin comparaþie cu
perioada imperiilor mondiale,
economia internaþionalã a
devenit mult mai puþin globalã
în cuprinderea sa geograficã
(Gordon, 1988; Weiss, 1998).
Scepticii tind, de asemenea,
sã ignore prezumþia, conform
cãreia internaþionalizarea
prefigureazã apariþia unei noi
ordini mondiale, mai puþin
statocentricã. Departe de a
considera cã guvernele naþionale
devin imobilizate din cauza
imperativelor internaþionale, ei
atrag atenþia asupra centralitãþii
lor tot mai evidente în
reglementarea ºi promovarea
activã a activitãþii economice
transfrontaliere. Guvernele
nu sunt victimele pasive ale
internaþionalizãrii, ci, dimpotrivã, principalii ei arhitecþi.
Într-adevãr, Gilpin considerã
internaþionalizarea un produs
secundar al ordinii economice
multilaterale iniþiate de Statele
Unite, ordine care, imediat
dupã al Doilea Rãzboi Mondial,

lului monopolist, sunt implicate
adânc (Callinicos º.a., 1994).
Totuºi, în ciuda acestor
diferenþe de accent, existã o
convergenþã a opiniilor în
grupul scepticilor, în sensul cã
oricare ar fi forþele sale motrice,
internaþionalizarea nu a fost
însoþitã de o atenuare a
inegalitãþilor Nord-Sud, ci,
dimpotrivã, de o accentuare a
marginalizãrii economice a
multor þãri din Lumea a treia,
pe mãsurã ce fluxurile de
comerþ ºi investiþii în interiorul
Nordului bogat se intensificã,
excluzând aproape tot restul
globului. Mai mult, Krugman
pune la îndoialã convingerea
larg rãspânditã cã apare o nouã
diviziune internaþionalã a
muncii, în care dezindustrializarea din Nord poate fi
explicatã prin funcþionarea
corporaþiilor multinaþionale
care exportã locuri de muncã în
Sud (Krugman, 1996). În mod
asemãnãtor, Ruigrok ºi Tulder,
ca ºi Thompson ºi Allen cautã
sã dãrâme mitul corporaþiei
globale, punând în evidenþã
faptul cã fluxurile de investiþii
strãine sunt concentrate între
statele capitaliste avansate ºi cã
cele mai multe corporaþii
multinaþionale rãmân în primul
rând creaþii ale statelor sau
regiunilor unde au luat fiinþã.
În consecinþã, teza scepticã
respinge în general ideea,
conform cãreia internaþionalizarea aduce dupã sine o
restructurare profundã sau chiar
semnificativã a relaþiilor
economice globale. În aceastã
privinþã, poziþia scepticã
reprezintã o recunoaºtere a
pattern-urilor bine înrãdãcinate
ale inegalitãþii ºi ierarhiei în
economia mondialã, care, în
termeni structurali, s-au schimbat
doar foarte puþin
de-a lungul ultimului secol.
Din punctul de
vedere al multor
sceptici, aceastã
inegalitate contribuie la avântul
fundamentalismului
ºi naþionalismului
agresiv, astfel încât,
în loc de naºterea
Samuel P. Huntington unei civilizaþii
globale, dupã cum
a impulsionat liberalizarea prezic hiperglobaliºtii, lumea se
economiilor naþionale (Gilpin, fragmenteazã în blocuri civi1987). Dintr-o perspectivã lizaþionale ºi enclave culturale
foarte diferitã, Callinicos ºi alþii ºi etnice (Huntington, 1996).
explicã intensificarea recentã a Noþiunea de omogenizare
comerþului mondial ºi a culturalã ºi culturã globalã
investiþiilor strãine ca fiind o reprezintã alte mituri ce cad
nouã etapã a imperialismului pradã argumentului sceptic.
occidental, în care guvernele Mai mult, accentuarea ineganaþionale, ca agenþi ai capita- litãþilor globale, real politik în

relaþiile internaþionale ºi
ciocnirea civilizaþiilor dezvãluie natura iluzorie a
guvernãrii globale, în condiþiile în care managementul
ordinii mondiale rãmâne, aºa

Fritz W. Scharpf
cum a fost de-a lungul secolului
trecut, în mod copleºitor
privilegiul statelor occidentale.
În aceastã privinþã, argumentul
sceptic tinde sã conceapã
guvernarea globalã ºi internaþionalizarea economicã drept
proiecte în mod esenþial
occidentale, al cãror obiectiv
principal este susþinerea
primatului Occidentului în
afacerile mondiale. În general,
scepticii constatã toate
afirmaþiile principale ale
hiperglobaliºtilor, subliniind
nivelurile comparativ mai mari
ale interdependenþei economice
ºi întinderea geograficã mult
mai extinsã a economiei
mondiale la începutul secolului
al XX-lea. Ei resping mitul
popular, conform cãruia puterea
guvernelor naþionale sau
suveranitatea statelor este
subminatã astãzi de internaþionalizarea economicã sau de
guvernarea globalã. Unii afirmã
cã globalizarea reflectã cel mai
adesea o motivaþie politicã
convenabilã pentru implementarea nepopularelor strategii
economice ortodoxe neoliberale.
Alþi autori afirmã cã datele
disponibile contrazic convingerea popularã cã existã o
convergenþã a politicilor
macroeconomice ºi sociale pe
întregul glob (Weiss, 1998;
Scharpf, 1991; Armingeon,
1997). În timp ce condiþiile
economice internaþionale pot
limita opþiunile guvernelor,
aceea din urmã nu sunt în
niciun caz imobilizate. Dupã
cum susþine Weiss, internaþionalizarea capitalului poate
nu numai sã restrângã
alegerile politice, ci ºi sã le
extindã. În loc ca lumea sã
devinã din ce în ce mai
interdependentã, dupã cum cred
hiperglobaliºtii, scepticii cautã
sã demaºte miturile care susþin
teza globalizãrii.

FRAÞII MINOVICI  FONDATORI AI CRIMINALISTICII (III)
Nicolae Minovici  autorul primului tratat de medicinã legalã apãrut în România

Prof. univ. dr. Lazãr CÂRJAN

Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã Bucureºti
Nicolae Minovici, al
ºaptelea copil al soþilor ªtefan
ºi Sofia Minovici, s-a nãscut la
23 octombrie 1868 la Râmnicu
Sãrat. Va urma cursurile ºcolii
primare din Brãila, iar apoi la
Colegiul Sfântul Sava din
Bucureºti, adus de fratele sãu
Mina. În anul 1891 s-a înscris
la ªcoala de Belle Arte, dar
destinul, prin mâna fratelui sãu
Mina, avea sã-l îndrume spre
facultatea de medicinã ºi sã
îmbrãþiºeze o carierã care îl va
duce pe cele mai înalte culmi
ale cunoaºterii, fiind hãrãzit sã
fie deschizãtor de drumuri.
Obþine titlul de doctor în
medicinã în anul 1898, cu
lucrarea Tatuajele în România,
care reprezenta rodul unor
cercetãri întreprinse pe aproape
15.000 de cazuri.
Dornic de a-ºi perfecþiona
studiile, a plecat pentru câþiva
ani în strãinãtate, mai întâi la
Berlin, unde a audiat cursurile
unor profesori celebri: Virchow
(anatomie
patologicã),
Strassman (medicinã legalã) ºi
Legmann (alienaþi), dupã care
a plecat la Paris, unde i-a avut
ca dascãli pe Paul Garnier
(pshiatrie medico-legalã) ºi
Manoeuvrier (antropologie).
Reîntors în þarã, a fost
numit medic legist pe lângã
Parchetul Tribunalului Ilfov ºi
profesor de medicinã legalã la
ªcoala de ªtiinþe de Stat. Începe
o activitate ºtiinþificã ale cãror
dimensiuni uimesc contemporanii, geniul sãu creator
dezlãnþuindu-se atât în
medicinã legalã, cât ºi în
criminologie ºi criminalisticã.
În perioada 1896-1900 a
înfiinþat, pe lângã Serviciul
Antropometric, creat la Palatul
de Justiþie (1892), ªcoala
antropologicã (Bertillon)
pentru instruirea agenþilor ºi
comisarilor din divizia de
cercetãri ºi urmãriri a
Prefecturii de Poliþie Bucureºti.
Pe lângã lucrarea lui Bertillon,
Identificarea antropometricã,
publicatã la Paris în anul 1882,
se vor preda ºi primele noþiuni
de dactiloscopie, ca urmare a
preocupãrilor profesorului

Nicolae Minovici în acest
domeniu.
În anul 1902, fiind
însãrcinat de primãrie sã
studieze douã racile care
puneau probleme deosebite
Bucureºtiului, cerºetoria ºi
vagabondajul, a înfiinþat
Biroul de Asistenþã Socialã cu
o fermã la Bãneasa, ateliere ºi
crescãtorii de pãsãri ºi câini
care asigurau venituri pentru
întreþinerea vagabonzilor,
cãrora le-a gãsit locuri de
muncã, ºi a dotat Azilul de
Noapte cu o salã specialã cu
zece paturi ºi o ospãtãrie
comunalã. În anul 1906, a
înfiinþat Societatea de Salvare,
cu douã ateliere: Spitalul de
Urgenþã ºi ªcoala Samariteanã,
care iniþial a avut sediul în
curtea Prefecturii de Poliþie, iar
ulterior, în 1909, s-a mutat
într-o clãdire de pe Splaiul
Independenþei.
Anul 1904 a însemnat un an
de referinþã atât pentru
Medicina Legalã, cât ºi pentru
Criminalisticã, prin patru
lucrãri de excepþie care
poartã semnãtura lui Nicolae
Minovici, sub-director al
Institutului Medico-Legal ºi al
Serviciului Anthropometric:
Moartea subitã la epileptici (60
pagini), Afecþiuni pulmonare
consecutive traumatismelor
capului (160 pagini), Studiu
asupra spânzurãrii (239 pagini
cu ilustraþii) ºi Manual tehnic
de medicinã legalã cu o prefaþã
de profesorul Paul Brouardel
(1.006 pagini cu ilustraþii, 18
foi planºe ºi o filã tabel).
Studiul asupra spânzurãrii
reprezintã atât rezultatul unor
cercetãri întreprinse timp de 12
ani, dupã cum precizeazã
autorul, asupra a 172 cazuri de
spânzuraþi, cât ºi al unor
experienþe fãcute pe propriul
sãu corp, contrazicând observaþiile fãcute de predecesorii
sãi (Tardieu, Fleischmann,
Hammond, Hornshaw, Scott):
Din 12 încercãri de spânzurare
ce le-am fãcut în mai multe
ºedinþe, ne-a fost imposibil, cu
toatã bunãvoinþa ce aveam de
a servi ºtiinþa, fãrã pericolul

Fraþii Minovici: Nicolae, Mina, ªtefan
pierderii vieþii, de a suporta
mai mult de 26 secunde.
Nicolae Minovici a
consultat o impresionantã
bibliografie, de la lucrãri de
medicinã legalã semnate de
reputaþi profesori: Tardieu,
Tourdes, Lesse, Strasmann,
Coutagne,
Lacassagne,
Brouardel, pânã la celebrul
criminalist Hans Gross, cu al
sãu impozant Manual practic
de instrucþie judiciarã, în douã
volume, tipãrit la Graz, în 1893,
pe care l-a studiat cu un interes
justificat doar de pasiunea lui
devoratoare pentru noua ºtiinþã,
Criminalistica, aflatã, ca ºi
Medicina Legalã, în slujba
vieþii ºi a adevãrului, dupã
formula inspiratã a regretatului
Paul ªtefãnescu.
Manualul tehnic de
medicinã legalã, impozant prin
cele 1006 pagini cu 294 figuri,
prefaþat de profesorul care l-a
lansat pe fratele sãu Mina în
elita ºtiinþificã a Europei, este
primul tratat de medicinã
legalã apãrut în România.
Tipãrirea lui a umplut un gol
care se resimþea în pregãtirea
medicilor, magistraþilor ºi
poliþiºtilor, deoarece încercãrile
anterioare erau modeste,
departe de a satisface pretenþiile
sistemului judiciar.
Manualul constituie, în
acelaºi timp, ºi primul tratat
de criminalisticã tehnicã din
România,
fiind
rodul
cercetãrilor teoretice ºi practice
fãcute de Nicolae Minovici la
ªcoala Antropologicã Bertillon

din perioada 1896-1900,
precum ºi al aprofundãrii
operelor fundamentale ale
celebritãþilor afirmate într-un
domeniu nou de identificare
criminalisticã, Dactiloscopia:
Galton, Féré, Varigny,
Vucetici. Pe drept cuvânt l-a
caracterizat A. Lacassagne ca
unic în literatura de specialitate,
pentru cã el reprezenta, în
acelaºi timp, ºi noua ºtiinþã care
se nãºtea din Medicina Legalã,
Criminalistica. Iatã câteva
argumente:
Capitolul V, Particularitãþi individuale de naturã
anatomicã, este consacrat
identificãrii antropometrice.
Nicolae Minovici se dovedeºte
un fin cunoscãtor al lucrãrilor
publicate de Quetelet ºi
Bertillon, descriind detaliat
tehnicile de mãsurare pentru
talie, bust, cap, ureche, picioare,
care alcãtuiesc semnele de
identitate prevãzute în buletinul
judiciar de identitate întocmit
de Serviciul Antropometric al
Tribunalului Ilfov (p.69-89). Ca
anexe la Antropometrie sunt
considerate: semnalmentul
descriptiv sau portretul
vorbit (p.89-103); reconstituirea semnalmentului
antropometric prin ajutorul
hainelor, citând studiul
medico-legal al doctorului
Georges Bertillon, fratele lui
Alphonse Bertillon, De la
reconstitution de signalment
anthropométrique au moyen
des vétements.

În prima jumãtate a secolului al XX-lea,
sintagma Fraþii Minovici s-a impus atât în
România, cât ºi pe alte meridiane ale lumii ca o
emblemã a cutezanþei unor deschizãtori de
drumuri care ºi-au dedicat întreaga viaþã
desþelenirii unor terenuri aride ale ºtiinþei. Puþini
ºtiu însã cã ei sunt consideraþi printre ctitorii
noii ºtiinþe care s-a desprins din Medicina Legalã
la sfârºitul secolului XIX  Criminalistica.
Asociaþia Criminaliºtilor din România
militeazã pentru reevaluarea trecutului urgisit
de vitregiile vremurilor, astfel cã fraþii Minovici
sunt repuºi în drepturile lor fireºti, de fondatori
ai Criminalisticii, iar facultatea noastrã este
prima din þarã unde se predau studenþilor ºi
masteranzilor contribuþiile de pionerat ale
acestora.
Capitolul IX este consacrat
fotografiei judiciare (p.163210). Nicolae Minovici prezintã tehnici de fotografiere a
cadavrelor cu identitate
necunoscutã, din faþã ºi din
profil, în picioare sau în poziþie
ºezând, utilizând o aparaturã
specialã construitã la Institutul
Medico-Legal din Bucureºti.
El propune fotografierea
cadavrelor cu ochii deschiºi,
prin folosirea ochilor artificiali în locul metodei de
reînviere a ochilor recomandatã
de H.I. Goss în La photographie
apres déces, publicatã în anul
1896, la Geneva: În ceea ce
priveºte mai întâi globii ochilor,
atunci când ei sunt înfundaþi în
orbite, când sunt zbârciþi ºi
aproape uscaþi, în loc de a
injecta în ei apã cu glicerinã,
pentru a-i readuce la forma
normalã, în loc de a aºtepta o
orã cu comprese umede pe ei,
dupã cum recomandã toþi
autorii (Gosse, Strasmann,
Reiss, Schulz etc.), operaþiuni
ce ne iau timp, nu avem decât
a recurge la ochi artificiali.
Este prezentat ºi un aparat
conceput ºi realizat de Nicolae
Minovici, precum ºi tehnici de
toaletare a feþei cadavrului.
Noul procedeu de fotografiere
post-mortem va fi premiat cu
Medalia de Aur, în anul 1912,
la Expoziþia Internaþionalã de
Igienã Socialã, care a avut loc
la Roma.
Autorul evidenþiazã avantajele fotografiei judiciare ºi
pentru depistarea falsurilor în

înscrisuri ori pentru identificarea tipurilor de cerneluri
folosite, recurgând la lucrarea
fratelui sãu, ªtefan Minovici,
Falsurile în documente ºi
fotografia în serviciul justiþiei.
Capitolul VI trateazã, pe
parcursul a 34 pagini (112146), particularitãþi de naturã
patologicã: cicatricele ºi
tatuajul, reluând concluziile
formulate în teza de doctorat:
tatuajele au fost importate de
la greci ºi au o deosebitã
importanþã pentru identificarea
persoanelor ºi cadavrelor.
Capitolul I din Partea a
doua a Manualului este dedicat
sistemului dactiloscopic,
subliniind stabilirea identitãþii
absolute
prin
ajutorul
impresiunilor digitale în baza
cercetãrilor fãcute de Purkine,
Herschell, Galton, Vucetici ºi
Bertillon, precum ºi regulile ºi
procedeele pentru relevarea
impresiunilor digitale.
Capitolul al doilea este
rezervat impresiunilor plantare
(p.262-292) create de piciorul
desculþ (în poziþie staþionarã, în
mers ºi în fugã), precum ºi de
piciorul încãlþat, cu descrierea
procedeelor de relevare,
prelevare ºi conservare,
subliniind ºi cu acest prilej
rolul fotografiei judiciare
(p. 286-287). Spaþii importante
sunt dedicate altor impresiuni:
urme create de pãrþi ale
corpului, urme de dinþi, urme
create prin strangulare ºi
spânzurare, urme formate
prin loviri ºi rãniri, urme

lãsate de alte obiecte folosite
la comiterea crimelor ºi
delictelor (ciomag, baston),
urme lãsate de roþile cãruþei.
Partea a treia este
destinatã examinãrii petelor
(p. 327-472), de la cele de
sânge la cele de spermã sau alte
pete formate de fragmente ale
unor þesuturi umane, descriind
tehnicile de relevare-prelevare,
precum ºi concluziile examenelor
de laborator.
Un întreg capitol, cel de-al
V-lea, este rezervat examinãrii
pãrului, fiind abordatã o
varietate de aspecte de naturã
criminalisticã ºi medico-legalã.
Credem cã am prezentat
suficiente argumente care
pledeazã pentru a considera
Manualul tehnic de medicinã
legalã ca primul manual
(tratat) de criminalisticã
tehnicã.
Nicolae Minovici a fost ºi
un pionier al Dactiloscopiei în
þara noastrã. În perioada 18941906, a luat impresiunile unor
criminali condamnaþi la muncã
silnicã pe viaþã, constatând,
dupã 12 ani, cã au rãmas
neschimbate. De asemenea,
este primul care a descoperit,
în România, autorii unor
furturi  din biroul unei
tipografii ºi o roatã de la o
trãsurã  pe baza impresiunilor
digitale gãsite pe o hârtie în
primul caz ºi pe roata recent
vopsitã în al doilea. Concluziile
cercetãrilor sale le-a comunicat,
printr-o scrisoare, lui Juan
Vucetici din Argentina, care a
publicat-o în numãrul din
15 aprilie 1906 al Revistei de
Policia din Montevideo
(Uruguay). Împreunã cu
Valentin Sava a publicat în
Revista de Identificare ºi ªtiinþe
Penale din La Plata, Argentina,
Dactiloscopia Românã, în
1935. A contribuit, alãturi de
fratele sãu Mina, dr. Gh. Andrei
Ionescu ºi Valentin Sava la
introducerea identificãrii
dactiloscopice în România
(1914), principalul merit
revenindu-i însã dr. Gh. Andrei
Ionescu.
În anul 1905, Nicolae
Minovici va construi, dupã
planurile arhitectului Cristofi
Cerchez, o vilã pe ªoseaua
Kiseleff, care îi poartã numele,
fiind cunoscutã ºi ca Vila cu

clopoþei, în care se va
dezlãnþui spiritul sãu artistic ºi
de colecþionar pentru etnografia
româneascã, pe care o va dãrui
municipalitãþii Bucureºti, în
anul 1935.
Dupã unirea Transilvaniei
cu patria mamã, în anul 1919,
va fi desemnat profesor de
medicinã legalã la Facultatea de
Medicinã din Cluj, unde va
organiza învãþãmântul medicolegal ºi, împreunã cu Mihail
Kernbach, un alt pionier al
criminalisticii româneºti, va
publica, în anul 1924, Tehnica
autopsiei medico-legale, un
volum de 602 pagini cu reþete
originale de îmbãlsãmare, care
umplea un gol resimþit în
pregãtirea medicilor legiºti.
Guvernul îi va solicita, în
1926, sã accepte funcþia de
primar al Sectorului III
Albastru, care cuprindea
cartierele Grozãveºti, Cotroceni,
Dealul Spirii, Rahova, ªerban
Vodã ºi altele, precum ºi trei
comune suburbane. Va fi
poreclit de locuitori primarul
albastru, pentru cã era vãzut
dis-de-dimineaþã pânã seara
târziu colindând strãzile
mahalalelor. Va pava strãzi, va
construi trotuare ºi primele
WC-uri subterane, precum ºi un
cãmin pentru mãturãtori ºi
gunoieri, ºi va înfiinþa 13 atenee
populare.
În anul 1928, demisioneazã
ºi se întoarce la Cluj, pentru cã
legea învãþãmântului îi obliga
pe profesori sã-ºi stabileascã
domiciliul în localitatea în care
predau. Se va întoarce în
Bucureºti, în anul 1932, când
se va pensiona fratele sãu Mina,
pentru a ocupa funcþiile
acestuia la institut ºi la catedrã.
Va fi ales, în anul 1934, primar
al satului Bãneasa, slujbã pe
care o va accepta cu plãcere,
dovedindu-ºi ºi aici calitãþile de
organizator, dar va refuza
funcþii importante: prefect al
poliþiei capitalei ºi chiar
ministru de interne. Va fi ales,
în 1936, preºedintele Colegiului
Medical Ilfov, iar în 1938
preºedintele Asociaþiei Generale
a Medicilor.
În data de 5 mai 1934, va
înfiinþa Spitalul de Urgenþã în
clãdirea în care funcþiona
Salvarea, dupã modelul celor
care existau în Moscova,

Buenos Aires ºi alte mari
capitale.
Va fonda Revista de
medicinã legalã, în anul 1936,
care va apãrea trimestrial pânã
în anul 1940, în care vor fi
publicate studii ºi articole
originale, multe din ele ºi
din domeniul noii ºtiinþe,
Criminalistica.
Între 1 ºi 8 septembrie 1937
a organizat cel de-al XVII-lea
Congres Internaþional de
Antropologie ºi Arheologie
Istoricã, precum ºi cea de-a
VII-a Adunare Generalã a
Institutului Internaþional de
Arheologie.
La Congresul Internaþional
de Medicinã Legalã ºi Socialã
din Lille (27-31 mai 1934) va
prezenta lucrarea Expertiza
psihiatricã contradictorie. A
mai avut timp sã scrie lucrãri
importante: Paranoizii (1937),
Procedee de înfrumuseþare
(chirurgia esteticã, ondulaþia
permanentã, colorarea pãrului
ºi manichiurã), În faþa medicinii
legale (1937), Pericolul social
al practicãrii ocultismului
(1938), precum ºi câteva lucrãri
împreunã cu vechiul sãu prieten
ºi colaborator, I. Stãnescu:
Vagabondajul (1937), Secretul
profesional (1938), Etica
responsabilitãþii medicale.
ªarlatanismul (1941).
La sfârºitul anului 1939, un
cancer necruþãtor avea sã i se
instaleze pe laringe, care îl va
rãpune, cu toate eforturile
medicilor din Viena, la 26 iunie
1941, în dureri insuportabile 
tributul pe care Nicolae
Minovici l-a plãtit ºtiinþei, acelor
experienþe pe propriul corp cu
valoare de unicat în lume.
***
Rolul fraþilor Minovici în
promovarea ºi consolidarea
noii ºtiinþe  Criminalistica  a
fost subliniat de nenumãraþi
savanþi cu renume mondial:
R.A.Reiss, Edmond Locard,
A. Lacassagne, Paul Brouardel
ºi mulþi alþii. Credem cã a sosit
timpul sã ºtergem colbul depus
pe aceste ilustre briliante pentru
a le recunoaºte meritul incontestabil de a fi creat
postamentul pe care s-a clãdit,
de-a lungul unui secol mãcinat de vicisitudini, ªcoala
româneascã de criminalisticã.
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Epistola a XV-a
Stimate cititoare,
stimate cititorule,
Societatea se poate raporta
la individ, familie, clan, grup,
asociaþie, clasã, castã, organizaþie, instituþie, naþiune, stat,
uniune ºi omenire. Idealul
social este umanitatea. Structura
socialã cea mai solidã, ce
acþioneazã ca un nucleu cel mai
adesea, este familia. Pe ea ar
fi bine sã se bazeze societatea.
Societatea organizeazã
existenþa umanã ºi sorteazã
indivizii în funcþie de afinitãþi,
influenþe ºi mai ales de credinþe
împãrtãºite, interese, scopuri ºi
idealuri comune. Stratificãrile
sociale, inegalitãþile, sãrãcia,
urbanismul, demografia, piaþa
muncii, migraþiile, integrãrile,
excluderile, relaþiile interetnice,
interculturale ºi interreligioase
sunt aspecte semnificative ale
societãþii. Gradul de dezvoltare
reprezintã cel mai întrebuinþat
criteriu de clasificare a
societãþilor.
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Viaþa este plinã de
nedreptãþi. Adeseori se întâmplã
ca, prin diverse mecanisme de
putere, societatea sã constrângã
individul sau sã-i limiteze
posibilitãþile. Cu toþii am trãit
astfel de scenarii îndeosebi în
relaþie cu diverse instituþii.
Ministerele ºi alte autoritãþi ale
statului lasã sã creascã
birocraþia ca o buruianã ºi

epistole
cultivã un fel gãunos de relaþii
interumane cu cei dinafarã. O
societate însufleþitã de principii
ca: libertatea, egalitatea,
fraternitatea, democraþia ºi
solidaritatea ar trebui sã ajute
personalitãþi de prestigiu,
creatori ºi genii, însã tot la fel
ºi oameni nãpãstuiþi, sãraci ºi
suferinzi. Câte o bâtrânicã
uitatã de lume sau câte un copil
fãrã pãrinþi cerºesc la colþ de

stradã. Cui îi pasã de viaþa lor
grea? În ceea ce priveºte geniile,
mã gândesc, de pildã, la Mihai
Eminescu, la cât de mult a dat
el pentru noi toþi ºi la cât de
puþin i-a oferit societatea în
vremea sa.
Potrivit lui Dimitrie Gusti,
grupãrile în care se adunã
oamenii se bazeazã pe o
structurã activã ºi pe o
interdependenþã sufleteascã, iar
voinþa socialã, ca expresie a
concepþiei voluntariste formate
sub influenþa lui Wilhelm Wundt,
se situeazã la baza societãþii. De
asemenea, el distinge patru
categorii (istoric, biologic,
psihic ºi cosmic) ºi patru
activitãþi sociale (economicã,
politicã, juridicã ºi spiritualã).
Sociologia este destinatã sã facã
sinteza supremã.
Dimitrie Gusti impune
metoda monograficã de cercetare ºtiinþificã. El analizeazã
magistral viaþa satului românesc
cu sprijinul unor echipe pluridisciplinare. Pe lângã realitatea
satului din România interbelicã
ºi existenþa materialã precarã,
Dimitrie Gusti evidenþiazã
elementele culturale definitorii
ale acestuia. Un continuator
contemporan al sãu în ceea ce
priveºte starea naþiunii, imaginea
satului românesc, abordarea
sociologicã a culturii, opinia
publicã sau mai degrabã opinia
naþionalã este sociologul
Aurelian Gh. Bondrea. Totodatã,
el înalþã un model de societate
pe cei mai robuºti piloni: educaþie,
cercetare, ºtiinþã ºi culturã.
Existã o relaþie trainicã de
interdependenþã ºi reciprocitate
între societate ºi educaþie. În
epistola a ºaisprezecea, aº vrea
sã vorbim despre educaþie!
Sãnãtate ºi serenitate!

Cu deferenþã,
al dumneavoastrã,
Mircea Itu
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114 ani de la naºterea lui Lucian Blaga (9 mai 1895  6 mai 1961)

Lucian Blaga e mut ca o lebãdã

Tãcerea mi-este duhul 
ºi-ncremenit cum stau ºi paºnic/
ca un ascet de piatrã,(...) Nici o
larmã nu fac stelele-n cer(...)
Prin sat trec sãnii grele de
tãceri(...) În patria sa/ zãpada
fãpturii þine loc de cuvânt./
Sufletul lui e în cãutare/ în
mutã,/ secularã cãutare
În marea sa trecere, Blaga dã
formã tãcerii. Înaripeazã parcã
duhul prãfuitului dicton al lui
Isaac Sirul: vorbirea este
instrumentul acestei lumi
prezente, în timp ce tãcerea este
taina lumii ce va veni. Aºadar,
paºii profetului din Lancrãm,
descind din mit ºi itinerant
strãbat abisurile prelogice ale
misterului. Iar dacã tãcerea
izvorãºte din mister, dorul ºi
somnul sunt formele de
manifestare a misterului blagian.
Poetul îºi petrece somnul în
nebãnuitele trepte ºi dã
ceasului înþelepciunea ce o
are. Presimte lucid cãderea în
istorie prin cutremurul ruºinii ºi
prin semne. Astfel, cunoaºterea
intuitivã, simpateticã îl
conecteazã, precoce, la
transcendent. Adevãrul i se
reveleazã spontan printr-o
dramaticã ºi nevinovatã
diminuare
în
propria-i
conºtiinþã de sine. Odatã ajuns
aici, pe culmile conºtiinþei,
Blaga îºi plãmãdeºte aleanul
din huma satului, în care fost-a
chemat de mume. Dorul
vertical dupã veºnicie þâºneºte
ca o stihie din flori, din ochi,
din buze ºi morminte: a trãi la
sat înseamnã a trãi în zariºtea
cosmicã ºi în conºtiinþa unui
destin emanat de veºnicie.
Mistic ºi pãgân, Lucian
Blaga este un cutremurat de
voluptatea
eresurilor

cosmice. Presimte, ca nimeni
altul, fructul amar numit
cuvântul (logos) în care a
binevoit a se-ntrupa însuºi
Dumnezeu, fapt pentru care
pledeazã pentru tainica elocinþã
a tãcerii: - De unde sã-ncep?/
Credeþi-mã, credeþi-mã,/ despre
ori ºi ce poþi sã vorbeºti cât
vrei:/ despre soartã ºi ºarpele
binelui,/
despre
arhanghelii
cari arã cu
plugul/
grãdinile
omului,/
despre
cerul spre
care creºtem,/ despre urã ºi
cãdere,
tristeþe ºi
rãstigniri/
ºi înainte
de toate de
marea trecere./ Dar
cuvintele
sunt lacrimile celor
ce ar fi
voit aºa
de mult sã
plângã ºi n-au putut./ Amare
foarte sunt toate cuvintele./ De
aceea lãsaþi-mã/ sã umblu mut
printre voi,/ sã vã ies în cale cu
ochii închiºi.
Hronicul ºi cântecul
vârstelor depune o adâncã
mãrturie despre natura profund
orientalã a filosofului-poet
invitat sã decadã de la sublima
stare de buddheitate în maya sau
iluzia elocinþei: Începuturile
mele stau sub semnul unei
fabuloase absenþe a cuvântului.

Urmele acelei iniþiale le caut în
zadar în amintire. Despre
neobiºnuita înfiinþare a graiului
meu aveam sã primesc o înºirare
de ºtiri numai târziu, de la Mama
ºi de la fraþii mei mai rãsãriþi.
Aflai atunci cã în cei dintâi ani
ani ai copilãriei mele cuvântul
meu nu era  cuvânt. Cuvântul
meu nu semãna cu nimic. Nici

mãcar cu o stângace dibuire pe
la marginile sunetului, cu atât
mai puþin cu o prefigurare a unei
rostiri articulate. Adevãrat e, pe
de altã parte, cã muþenia mea
plutea oarecum în echivoc ºi nu
îndeplinea chiar în toate
privinþele condiþiile unei reale
muþenii, cãci lumina cu care
ochii mei rãspundeau la întrebãri
ºi îndemnuri era poate mai vie
ºi mai înþelegãtoare decât la alþi
copii, iar urechea mea, ispititã
de cei din preajmã, se dovedea

totdeauna fãrã scãderi.(...) Poate
cã starea mea embrionarã se
prelungea dincolo de orice
termen normal, pentru cã avea
în vedere un urcuº nu tocmai de
toate zilele, sau poate o
nefireascã luciditate s-a vârât, cu
efecte de anulare, între mine ºi
cuvânt.(...) Dupã cine ºtie ce
noapte de zbucium pe care am
uitat-o acolo în viaþa fãrã de grai,
m-am dus lângã Mama. ªi
prinsei a vorbi vorbe legate.
Þineam mâna, ruºinat, peste
ochi, ºi vorbeam. De sub
streaºina degetelor ºi a palmei
cu care mã apãram încã de
lumea cuvântului, graiul ieºea
din gura mea întreg, lãmurit,
picurat ca argintul strecurat.
Cuvintele le rosteam aºa cum le
culesesem din sat, dialectale,
netezite sau roase de-un uz
obºtesc, dar fãrã de trunchierile
sau stâlcirile, pe care oricine le-ar
fi aºteptat de la un copil încã
nemuncit de nici un exerciþiu al
uneltelor comunicative.(...)
Aceasta este povestea plinã de
penumbre a cuvântului meu.
N-am putut niciodatã sã-mi
lãmuresc, suficient de convingãtor pentru mine însumi,
strania mea detaºare de logos
în cei dintâi patru ani ai
copilãriei. Cu atât mai puþin acel
sentiment de ruºinare ce m-a
copleºit, când, constrâns de
împrejurãri ºi de stãruinþele ce
nu mã cruþau, ale Mamei, am
ridicat mâna peste ochi, ca
sã-mi iau în folosinþã cuvintele.
Cuvintele îmi erau ºtiute toate,
dar în mijlocul lor eram încercat
de sfieli, ca ºi cum m-aº fi
împotrivit sã iau în primire chiar
pãcatul originar al neamului
omenesc.

Marius ION
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Rãdãcinile marilor oraºe sunt greu de descifrat
(Urmare din pag. 1)
Unul dintre personajele
romanului, poetul ºi jurnalistul
George Demetru Ladima, are
neplãceri la ziarul pentru care
lucra ºi, într-o scrisoare cãtre
femeia iubitã, el explicã cauzele
acestor neplãceri: Directorul
sau mai bine zis proprietarul
politic al gazetei s-a supãrat
zilele trecute de un articol al
meu, prin care ceream sã se
mute capitala în Ardeal.... Însã
articolul a avut ecou ºi un
inginer mi-a trimis o broºurã a
lui, prin care aratã posibilitãþile
tehnice ale strãmutãrii. A fost un
succes personal mare. Þi-l
trimit, articolul pe care l-au
reprodus vreo douã gazete, sã-l
citeºti.... Þin foarte mult la
pãrerea ta. În subsolul paginii
de roman, Camil Petrescu
reproduce integral articolul
incriminat de ºeful lui Ladima:
La suflet nou ne trebuie casã
nouã..... E neapãrat nevoie sã
mutãm capitala.... Trebuie sã nu
mai fie nimic tot cum a fost.
Cine vrea sã înþeleagã, sã
înþeleagã. Argumentele faptice
sunt ºi ele nenumãrate.
Din motive de igienã:
Bucureºtii sunt un oraº cu
ierni cumplite ºi veri care
descompun de cãldurã.
Canalizarea e primitivã ºi
complicatã, pentru cã urmeazã
strãzi sucite. Vecinic reparaþii
vor împiedica prin tranºee
circulaþia. Împrejurimile sunt
mocirle ºi praf. Nu e loc de
recreaþie ºi înviorare. În afarã
de frumuseþea cerului, înalt,
totul terfeleºte imaginaþia...
În treizeci de ani, circulaþia
va deveni atât de complicatã,
încât strãzile actuale vor mai
putea sluji numai pietonilor.
Cincizeci de ani de aci
încolo, cetãþenii vor fi robi
exproprierilor comercializate ºi
scandaloase... Fiecare metru se
va plãti cu sute de mii de lei.

Visez o capitalã ca o inimã
nouã... Pe undeva, pe Olt, în
Ardeal, sã zicem la o poºtã de
Braºov,
la
Feldioara...
Adãpostitã de viscole, cu verile
plãcute ca într-o staþiune
climatericã, totul se poate
începe din nou acolo... Se vor
lãsa locuri pentru grãdini,
parcuri ºi pieþe mari.
Împrejurimile vor fi dealuri cu
vile, sau înspre Braºov, câmpii
cu arene ºi stadioane, un
hipodrom al frumuseþii. Toatã
zona apropiatã de 30-40 de
kilometri, brâul verde ºi cãrunt
sus, al Bucegilor... Se va lucra
tot anul în cântec ºi bucurie în
aceastã cetate a sãnãtãþii...
ªi poate cã... nu poate...
sigur... arhitecþii ºi edilii de acolo
vor gãsi posibilitatea sã facã
bulevardele, strãzile ºi pieþele aºa
de frumoase, ca oamenii sãraci
sã aibã ºi ei momente când sã uite
urâþenia vieþii. (Aici, în
Bucureºti, este prea mare
deosebirea între plãcerea pe care
ºi-o pot procura cei bogaþi ºi
înãbuºitoarea atmosferã în care
trãiesc sãracii, fãrã nimic oferit
ochilor lor.)
...Ce avem noi de pãstrat
din acest Bucureºti, cerut de
turci la îndemâna lor?
Mormintele noastre sunt
la Argeº, la Târgoviºte, la
Suceava... De ce sã ne
învinuiascã mereu cei dezrobiþi
cã sunt robii balcanicilor de la
Bucureºti?
ªi din punct de vedere
ostãºesc, aceastã mutare se
impune... Acolo, la Feldioara, ar
sta între capitalã ºi oricare
eventual duºman, zidul înalt al
munþilor... Administrativ? Nu
mai încape îndoialã cã da,
...capitala s-ar gãsi chiar în
mijlocul þãrii... Tunelul început la
vama Buzãului, ar pune Brãila ºi
Galaþi mai aproape decât sunt azi
de capitalã cu câteva poºte.
Dar nimic nu se va face cu
oameni care nu vãd dincolo de
botul ghetei lor.

De fapt, Camil Petrescu, în
aºa-zisul articol al lui George
Demetru Ladima, nu fãcea
decât sã reia argumentele
acelora, nu puþini la numãr,
care, dupã marea Unire de la
1 decembrie 1918, cereau mutarea capitalei în Transilvania.
Pentru adepþii strãmutãrii
capitalei, alegerea Bucureºtiului
drept capitalã a celor douã
principate de la Dunãre nu era
decât rezultatul unor interese
conjuncturale strãine, aceastã
alegere convenind de minune
atât Imperiului turcesc, a cãrui
suzeranitate asupra celor douã
principate dunãrene a fost pânã
la 1878, cât ºi Imperiilor austroungar ºi þarist. Un argument
forte invocat era ºi acela
al vulnerabilitãþii aºezãrii
geografice a capitalei, în timpul
rãzboiului balcanic ºi al
primului rãzboi mondial.
În perioada interbelicã,
problema a apãrut, din când în
când, la nivelul dezbaterilor de
idei sau când se petrecea câte un
eveniment nefericit din istoria
Bucureºtiului, aºa cum a fost
cutremurul din noiembrie 1940.
A urmat apoi cel de-al
Doilea Rãzboi Mondial,
instaurarea regimului comunist,
iar problema mutãrii capitalei
nu a mai fost de actualitate în
vârtejul prefacerilor din
societatea româneascã.
Îmi amintesc cã în toate
convorbirile pe care le aveam
cu arhitectul Constantin Joja,
acesta se arãta foarte mirat de
faptul cã arhitecþii români nu
lucreazã la proiecte de studiu,
adicã proiecte fãrã comenzi
oficiale, în care sã-ºi propunã
sã gãseascã rãspunsuri la marile
probleme ale societãþii româneºti.
Cu siguranþã cã o temã de
studiu majorã pentru urbaniºti
ºi arhitecþi ar putea-o constitui
proiectul mutãrii capitalei în
centrul þãrii. Dacã în plan real
acest proiect nu e realizabil,
mai ales în perioade de crizã,

Casa DISSESCU  arhitect Grigore Cerchez

cel puþin în plan teoretic ne-am
putea lãmuri odatã pentru
totdeauna asupra costurilor
acestei soluþii radicale, a avantajelor ºi a dezavantajelor ei.
Una dintre cele mai
puternice impresii mi-a produso un text pe care îl aveam în
cartea mea de Citire de clasa a
IV-a ºi care m-a urmãrit apoi
toatã copilãria. Era un fragment
splendid din poema istoricã,
la care Nicolae Bãlcescu a
lucrat pânã în ultimii lui ani. Nu
ºtiu dacã acest text se mai
studiazã în ºcolile din România,
dar cred cã ar trebui sã nu
lipseascã, dacã vrem ca
patriotismul, dragostea de þarã
sã nu devinã ceva strãin de
inimile românilor... Fragmentul
se intitula Ardealul ºi cu el
începea Cartea a patra, Unitatea
naþionalã (aprilie 1599  iulie
1600) din Românii supt Mihai
Voievod Viteazul.
Pe culmea cea mai înaltã a
munþilor Carpaþi se întinde o þarã
mândrã ºi binecuvântatã între
toate þãrile semãnate de Domnul
pe pãmânt. Ea seamãnã a fi un
mãreþ ºi întins palat, cap d-operã
de arhitecturã, unde sunt
adunate ºi aºezate cu mãiestrie
toate frumuseþile naturale ce
împodobesc celelalte þinuturi ale
Europei, pe care ea cu plãcere
ni le aduce aminte...
Apoi, în tot locul, dai de
râuri mari, cu nume armonioase,
a cãror unde port aurul. În
pântecele acestor munþi zac
comorile minerale cele mai
bogate ºi mai felurite din
Europa: sarea, fierul, argintul,
arama, plumbul, mercurul,
zincul, antimoniul, arsenicul,
cobaltul, tuteaua, teluriul ºi,
în sfârºit, metalul cel mai
îmbelºugat decât toate, aurul, pe
care îl vezi strãlucind pânã ºi în
noroiul drumurilor.
Astfel este þara Ardealului.
Dar nu numai artistul ºi
naturalistul, ci încã strategul,
politicul ºi arheologul au de
multe a se minuna într-acest
împodobit þinut.
Cel dintâi va privi ºi va
cerceta cu mirare aceastã
puternicã ºi întinsã cetate
naturalã, scãparea neamurilor
în epocile grele ale istoriei
lumei...
În sfârºit, istoricul-arheolog
va cerceta cu interes suvenirurile ºi rãmãºiþele dacilor, a
acestui viteaz ºi nenorocit
popor, cea din urmã odraslã
din acel neam minunat al
pelasgilor, care se arãtã la
leagãnul civilizaþiei tuturor
popoarelor ºi formã vârsta
eroicã a omenirei. El va întâlni
încã la tot pasul urmele de uriaº
ale poporului crai aici, romanii,
domnii lumei, cãci Ardealul e
cea mai frumoasã parte a Daciei
ferice (felix Dacia), draga þarã
a cezarilor.
Revenind la un proiect de
studiu, privind strãmutarea

Blocul ARO (Patria)  arhitect Horia Creangã
capitalei chiar în centrul þãrii,
dincolo de argumentele politice,
economice, administrative,
aceasta ar da posibilitatea
proiectãrii într-o viziune nouã a
tramei stradale, evitarea unor
riscuri seismice, perspective
nebãnuite pentru adoptarea unor
principii ecologice ºi a ultimelor
descoperiri tehnico-edilitare.
Fireºte cã, prin aceasta,
Bucureºtiul, care ar rãmâne
principalul centru economic ºi
cultural al þãrii, ar fi degrevat de
o serie din funcþiile sale actuale.
Dar, aºa cum am mai arãtat,
aceastã soluþie pare cu atât mai
utopicã într-un moment de crizã
globalizatã...
Mai existã ºi riscul ca un
asemenea proiect utopic, dacã
s-ar transpune în realitate, sã
devinã o creaþie artificialã, în
care tocmai elementul uman sã
fie în suferinþã.
În anul 1960, la 21 aprilie,
se inaugura noua capitalã a
Braziliei, amplasatã din raþiuni
politice ºi economice în centrul
þãrii, la 1.000 de km depãrtare
de coasta Atlanticului. Planul
urbanistic pilot al noii capitale,
Brasilia, din anul 1956, de
forma unui avion, a fost desenat
de arhitectul, urbanistul ºi
teoreticianul Lucio Costa, iar
principalele edificii au fost
create de Oscar Niemeyer
(care, în 2007, a împlinit vârsta
de 100 ani!) Ansamblul Piaþa
celor trei puteri, Palatul
Alvorada, Catedrala din
Brasilia au devenit simboluri
ale arhitecturii moderne,
care acum se îngeamãna
cu principiile urbanismului
contemporan. Oraºul, plãnuit
pentru 600.000 locuitori, a fost
declarat oficial capitala Statului
Brazilia la trei ani, o lunã ºi
cinci zile de la data la care un
juriu internaþional stabilise
proiectul de urbanism câºtigãtor al concursului. Aºa cum

am mai arãtat, planul de situaþie
aminteºte de un avion, ale cãrui
aripi sunt formate de o
magistralã destinatã clãdirilor
pentru locuit ºi clãdirilor înalte,
în timp ce fuselajul avionului
este constituit dintr-o a doua
magistralã, pe care sunt
amplasate edificiile monumentale ale ministerelor ºi
Piaþa palatelor celor trei puteri
supreme ale statului (Palatul
Prezidenþial, Curtea de Casaþie
ºi Palatul Adunãrii Naþionale).
Astãzi, oraºul pare o
scenografie de film clãditã sub
un cer impresionant ºi pe un sol
de un roºu pictural, o scenografie într-adevãr grandioasã,
dar pentru un spectacol artificial.
Oraºului îi lipseºte, aºa declarã
toþi care l-au vizitat, ceea ce face
viaþa marilor oraºe: firescul,
trãirea umanã cotidianã.
Probabil, cel mai mult, acest
oraº suferã pentru cã îi lipseºte
memoria locului respectiv.
Marile oraºe au impregnate
în caldarâmul ºi zidurile lor,
nevãzute, dar mereu prezente,
trãirile generaþiilor care l-au
populat; aceste trãiri þes
memoria unui anume loc ºi îi
dau consistenþã.
În alt colþ de lume, în India,
la poalele munþilor Himalaya,
Le Corbusier începea, în
anul 1950, construcþiile unei
noi capitale a Punjabului,
Chandigarh. Tot el întocmise ºi
Planul de ansamblu al oraºului
Chandigarh, împãrþit în carouri
brãzdate de spine verzi.
Clãdirea Tribunalului Suprem
(1950-1956) sau Piaþa Mâinii
deschise au devenit apoi
simboluri ale oraºului, iar
imaginile lor au fost cunoscute
în lumea arhitecþilor de pretutindeni. Dincolo de aceste
realizãri arhitecturale excepþionale, oraºul suferã din punct de
vedere urbanistic, rãmânând tot
o creaþie artificialã!

De mai multe ori s-au cãutat
soluþii pentru Chandigarh, ca sã
nu mai fie o creaþie urbanisticã
artificialã, un implant strãin
într-un peisaj magnific. Oraºul
Chandigarh nu a devenit, cu
toate acestea, mai atractiv
pentru locuitorii sãi ºi rãmâne
în continuare un experiment
urbanistic nereuºit.
Ce putem deduce de aici?
Marile oraºe ale lumii îºi au
rãdãcini greu de descifrat, cãci
aceste rãdãcini cresc direct din
cer...

PASÃ LA
ÎNTÂLNIRE
O nouã pasã
la întâlnire venind
dinspre Vest spre
Est. Parteneriatul
semnat la Praga face
parte din aceeaºi
grupã sanguinã ºtiutã
de noi sub hainele
politicii de bunã vecinãtate ºi descinde
din credinþa comunitarã cã e bine sã te
ai bine cu cei din
imediata apropiere.
Aºadar, avem
Parteneriatul Estic,
întãrit prin semnãtura
liderilor din eºalonul
doi al statelor membre
UE (lumea bunã s-a
rezervat pentru tot
felul de sâmbre
mioritice ºi cuvenitele bãi de
mulþime). Ei, cei 27, au bãtut
palma cu ºase din vecinii cu care
se considerã a vieþui gard
în gard: Republica Moldova
(a lui Voronin), Belarusul
(lui Lukasenko), Georgia
(lui ªakasvili), Ucraina
(lui Iuscenko), Armenia ºi
Azerbaidjanul. Parantezele îºi au
rostul lor, devoalând o realitate:
cât de departe stau ei între ei pe
portativul culorilor...
Cei mai vârstnici îºi aduc
aminte cã, dupã intrarea þãrii
noastre în ONU (1955),
diplomaþia româneascã a cãutat
sã se vizibilizeze printr-o serie
de iniþiative postate în cadru,
evident, cu atingerea pe frunte
de cãtre degetul a-toatedecident de sub Turnul Spaski.
Rãmâne un fapt cã Bucureºtiul
a lansat ideea unei zone
balcanice lipsite de arme
nucleare. Precum ºtim, acþiunea
nu a depãºit faza intenþiilor. De
înþeles: Balcanii cuprindeau þãri
membre ale Tratatului de la
Varºovia (România, Bulgaria)
ºi NATO (Turcia), state
comuniste (România, Bulgaria,
Albania), capitaliste (Turcia,
Grecia) ºi unul cu statut de
nealiniere (Iugoslavia). Un
summit balcanic nu a fost în
epocã, nicicând, posibil.
Ceva mã face sã mã duc
într-acolo cu gândul, având sub
ochi numele þãrilor aflate în
conjuncþie cu Uniunea
Europeanã prin Parteneriatul
Estic. Nu cã reuniunea liderilor
nu ar deveni posibilã. De ce nu?
Eu i-am vãzut cu diverse ocazii
 la summit-uri OSCE ori la
Organizaþia Mãrii Negre.
În altã parte gãsesc eu
puncte de sprijin pentru îndoieli
legate de succesul de traseu al
salutarei iniþiative bruxelleze.
Ce aºteaptã de la UE statele
semnatare? Rãspunsul îl ºtim:
confecþionarea unor pasarele
între adresele unde se aflã ele
ºi nacela de comandã a
Comunitãþii Europene, cu
speranþe legate de europenizarea lor într-o perspectivã
anume, fie ºi uºor ocolitoare.
Ce vor comunitarii? Sã
amenajeze un sistem de vase
comunicante, capabil a fluidiza
trecerea valorilor europene getbeget dincolo de frontiera
europeanã  esticã actualã. Ca
formã de catalizã a proceselor
democratice în aceste þãri, foste
republici unionale. Ca efort
pentru democratizarea continentului în întregul sãu. Ca o
cotizaþie pe cont propriu în
perspectiva transformãrilor
societale apte sã genereze apetit
pentru democraþie, stat de
drept, respectarea drepturilor
omului, economia de piaþã.
Parteneriatul de la Praga
asta se reprezintã: un vehicul

dinspre Vest spre Est al
valorilor democraþiei autentice.
O sumã de bani, e drept,
modestã  600 de milioane de
euro  urmeazã a se deconta în
folosul prefacerilor dorite.
Îmi este clarã partitura pe
care ºi-a asumat-o Vestul. Ceva
similar s-a pus pe picioare ºi în
zona Mediteranei. Mã întreb
dacã Estul de care facem
vorbire înþelege cam ce
urmeazã sã comitã pentru a
deveni, la un moment dat, vecin
cu drepturi depline, ca sã zic
aºa, în relaþie cu UE. De bunã
seamã, reuºita ar însemna
enorm pentru dezoxidarea
acestui crâmpei de Europã din
strânsoarea unei menghine a
trecutului, încãpãþânatã în a
rezista demolãrilor (Ca sã
adoptãm o afirmaþie  cãutatã
 devenitã slogan: un pas mic
pentru iniþiatorii Parteneriatului
 un pas mare pentru
democraþie ºi pentru Europa).
Îl vede cineva pe recent alesul
speaker al Parlamentului de
la Chiºinãu alergând în
întâmpinarea zilei în care
Republica Moldova se va
acomoda fãrã rezerve standardelor democratice? Vi-l
închipuiþi pe Sakaºvili
îndeajuns de destoinic pentru a
înþelege ce are de fãcut pe
altarul europenizãrii? Despre
Lukasenko, ce sã mai zicem?
Ucraina, pluteºte, la rându-i,
peste butoaie de pulbere la
vedere. Armenia ºi Azerbaidjanul,
de-ar avea doar enclava
Nagorno-Karabah la îndemânã,
ºi nu le-ar ajunge niciun veac
de singurãtate sã se înþeleagã
asuprã-i.
Un gest notabil, oricum,
iniþierea Parteneriatului Estic.
Nu rostul lui ne alimenteazã
reflecþii. ªansa lui de a-ºi
realiza intenþiile cu care pleacã
la drum, asta da!
Ne aflãm, prin forþa
lucrurilor, în lotca ce graviteazã
în zona frontierei de rãsãrit a
Uniunii Europene, cu scopul
declarat de a îndulci starea
atmosfericã în vecinãtatea
hotarelor. Noi, parcã mai mult
ca alþii, am avea de câºtigat prin
polizarea atentã ºi perseverentã
a rizurilor care fac diferenþa între
noi  Vestul  ºi ei  Estul.
Daþi-mi voie sã mã întreb ºi sã
vã întreb: ce avem în gând? Ce
avem de gând? Nu de alta, dar
cred cã am dovedi cel puþin lipsã
de orgoliu, aºteptând ºi
acceptând sã vinã sã ne repare
gardurile  rãsãritene , prin
inspiraþie, iniþiativã ºi inovaþie,
truditori de prin alte republici
membre ale Uniunii Europene,
situate în altã margine de
Europã, cum ar fi par-examplu,
Norvegia.

Neagu UDROIU

Reflecþii sãptãmânale

Despre
fulare
Prezentãrile de modã sunt azi un lucru cotidian. Toamnã de toamnã frunzele îngãlbenesc ºi
ghioceii rãsar cu fiecare primãvarã, dar anotimpurile vestimentare sunt altele mereu. De la o varã
la alta, dungile devin carouri ºi galbenul siclam.
Colecþiile de sezon alungã monotonia naturii. Anual, garderoba se schimbã ºi trecutul apare
demodat.
Ce vom purta la iarnã? Nici un cunoscãtor nu riscã sã facã profeþii. Paltonul e incert, aflãm
dintr-o revistã. ªi talia coboarã, e-n mai, un simplu zvon.
Milano dã rãspunsul cu primii fulgi de nea. Ce dacã ninge iarã, fularele sunt mov. Cu-n Revelion
în urmã nu se purtau deloc.
E-atâta noutate, dar iarna e tot frig.
Dulapul se goleºte, nu poþi pãstra nimic. Dacã eºti în pas cu moda, ce-a fost e depãºit.
ªi câtã enervare sã vezi cã-i toamnã iar! Tu ai cravata îngustã, pantofii sunt rotunzi ºi cocostârcii
pleacã precum ºi-n alte dãþi.
Ce gravã nepãsare! Eclipsele se întâmplã, nu-i loc de amânare ºi soarele rãsare în fiecare zi.
Designerii sunt leacul în starea de plictis. ªi dragostea ºi teama ºi clipa de extaz le revedem în
viaþã de mult prea multe ori.
Modelele nu se îmbracã de douã ori la fel.

Alexandru LUCINESCU

480  18 mai 2009

A fost...

Fãrã prejudecãþi despre:

DOPAJUL PRIN STEROIZI ANABOLIZANÞI
Conf. univ. dr. Corneliu ZEANA
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
Steroizii anabolizanþi,
derivaþi chimic din hormonul
masculinizant, sunt folosiþi
pentru creºterea performanþei
fizice ºi reprezintã actualmente
cea mai rãspânditã formã de
dopping. În istoria ateltismului,
streroizii anabolizanþi au
început a fi folosiþi în þãrile
Europei rãsãritene în anii5o,
dupã care au trecut în Statele
Unite, iar apoi s-au rãspândit în
toatã lumea. La început au fost
utilizaþi de halterofili, apoi de
atleþii diferitelor ramuri
sportive, pânã în 1976, când
Comitetul Olimpic Internaþional
i-a scos în afara practicilor
legale. În prezent, ei sunt larg
utilizaþi în body building ºi în
alte genuri de activitãþi fizice
necompetitive oficial, îndeosebi
de cãtre cei care doresc sã
dobândeascã ºi sã exhibe o masã
muscularã ieºitã din comun.
Aceste substanþe sunt
derivaþi de testosteron, având o
structurã steroidalã, cu
19 atomi de carbon. Steroidul
natural, testosteronul, (în fapt
un precursor), este transformat
îndeosebi în dihidrotestosteron,
care este responsabil de
acþiunile androgene. Testosteronul este produs de cãtre
testicule ºi în mai micã mãsurã
de corticosuprarenale. La

femei, ovarele secretã ºi mici
cantitãþi de testosteron. Activitatea testicularã, respectiv
spermatogeneza ºi secreþia de
androgeni, este guvernatã de
hormonii hipofizari numiþi
gonadotropine: LH ºi FSH.
Acþiunea gonadotropinelor se
exercitã prin intermediul AMP,
care promoveazã steroidogeneza
ºi spermatogeneza. Printr-un
mecanism de feed back,
steroizii regleazã producþia
hipofizarã de gonadotropine.
Dihidrotestosteronul se leagã
de receptorul de pe suprafaþa
celulelor, mesajul este transmis
nucleului, intervine apoi ARN
(acidul ribonucleic, mesager
intermediar între informaþia
stocatã în nucleul celular ºi
aparatul enzimatic executor
din organitele citoplasmei),
inducându-se, astfel, creºterea
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sintezei de proteine specifice
reacþiei androgene. Testosteronul
circulã în plasmã legat de o
proteinã specializatã, sex
hormone binding globulin,
mai puþin de albuminã sau de
alte proteine. Doar 2% circulã
liber, iar aceasta este fracþiunea
biologic activ. Inactivarea
testosteronului se face în ficat,
fiind convertit în androsteron ºi
etiocholanon. Testosteronul (T)
are un rol crucial în faza
embrionarã a diferenþierii
sexelor, în faza neonatalã, dar
mai ales la pubertate când
induce creºtere în înãlþime,
dezvoltarea masei musculare,
caracterele sexuale secundare,
spermatogeneza ºi comportamentul sexual. T are un puternic
efect anabolizant, stimulând
hematopoieza, dezvoltarea ºi
mineralizarea oaselor etc., efect
care la adult este mult mai puþin
pronunþat.
T nu poate fi utilizat ca
atare. Administrat oral, T este
rapid absorbit, metabolizat ºi
eliminat, fãrã a genera efecte
prea importante. Injectat, T are
aceeaºi soartã, cu excepþia
injectãrii preparatelor uleioase
cu resorbþie lentã. Au fost însã
realizaþi derivaþi sintetici, care
posedã o perioadã de înjumãtãþire mult mai mare. Esterii

17 hidroxil pot fi administraþi
injectabil la 1-3 sãptãmâni,
având efect prelungit. Derivaþii
alkil pot fi administraþi oral,
fiind catabolizaþi lent de ficat.
Din pãcate, sunt hepatotoxici,
provocând icter în unele cazuri,
datoritã stazei pe care o induc
în capilarele biliare. Diversele
modificãri în structura T
realizeazã produºi cu eficienþã
anabolizantã sporitã ºi cu
degradare lentã. În anumitã
mãsurã se poate obþine o
disociere a efectelor anabolizante de cele androgene
(masculinizante),
aspect
urmãrit îndeosebi la femei.
Aceastã disociere de efecte
este limitatã însã de faptul cã
ambele acþiuni se exercitã prin
intermediul aceluiaºi receptor.
Principala indicaþie medicalã a
steroizilor anabolizanþi este

hipogonadismul. Mai puþin
susþinutã este indicaþia anabolizantã în SIDA, alte stãri
debilitante, la vârstnici sau
în anemiile refractare. De
asemenea, aceste substanþe se
folosesc ºi în insuficienþa
hipofizarã cu nanism, osteoporozã, cancerul de sân, edemul
angioneurotic.
Rãspândirea utilizãrii
anabolizantelor este largã.
Peste un milion de indivizi
folosesc anabolizante de
sintezã în SUA: 1-3%
dintre studenþi, 42% dintre
bodybuiders. Problema atinge
astfel dimensiuni de sãnãtate
publicã. Atleþii utilizeazã
anabolizante din proprie
iniþiativã, dar uneori, medicii
echipei îi administreazã, în cure
ciclice de 8-12 sãptãmâni,
urmate de wash out (spãlare)
6-10 sãptãmâni, spre a nu fi
detectaþi. Uneori se asociazã
doi sau mai mulþi compuºi.
Dozajul, la atleþi, depinde de
tipul de sport: mic la cicliºti,
unde se urmãreºte diminuarea
catabolismului indus de
activitatea fizicã intensã, mari
la ridicãtorii de greutãþi. Doze
variabile se administreazã la
cei care urmãresc scopuri
estetice, de masã muscularã
impresionantã. (Doze de pânã
la o sutã de ori mai mari decât
cele terapeutice). Femeile iau
doze mai mici. Medicii
favorizeazã obþinerea lor, dar

existã o piaþã neagrã (peste 100
de milioane anual, în SUA).
Împotriva efectelor nedorite,
se asociazã preparate antiacnee,
diuretice, antiestrogeni, gonadotropine corionice. Efectele
maxime se obþin la tinerii cu
hoipogonadism, în timp ce, la
adult, efectele sunt destul de
reduse.
Creºterea masei musculare
se obþine numai dacã se
asociazã un antrenament fizic
intensiv ºi dacã dieta este
hipercaloricã ºi bogatã în
proteine. Anabolizanþii reduc
intensitatea catabolismului
indus de excesul de corticoizi
secretaþi în efortul fizic. Ei
permit prelungirea efortului
dincolo de limitele obiºnuite,
deoarece reduc senzaþia de
obosealã ºi cresc agresivitatea.
Creºterea masei musculare se

însoþeºte de scãderea þesutului
adipos. Cu toatã eritropoieza
indusã de anabolizante, performanþa în sporturile aerobe nu
pare îmbunãtãþitã, consumul
maxim de oxigen nu diferenþiazã
sportivii care iau anabolizante
faþã de cei care nu iau.
Controlul antidopping
foloseºte metode de mare
fineþe: cromatografie gazoasã
sau spectrofotometrie de masã.
Un nivel urinar de testosteron,
care depãºeºte de ºase ori pe cel
al epitestosteronului, denotã o
origine exogenã a testosteronului
ºi, ca urmare, atletul este
descalificat.
Date clinice. Fiind o practicã,
în genere, neacceptatã legal, nu
dispunem de studii riguros
ºtiinþifice privind efectele.
Receptori specifici pentru
steroizii anabolizanþi existã,
practic, în toate þesuturile,
inclusiv în inimã ºi vase.
Saturarea receptorilor duce la
interacþiuni cu alþi receptori:
pentru glucocorticoizi, estrogeni,
progesteron, ceea ce explicã
efectele nedorite. În general,
aceste efecte sunt puþin intense
ºi se remit dupã câteva
sãptãmâni de sevraj. Multe
substanþe utilizate sunt de fapt
de uz veterinar. Efectele adverse
sunt mai pronunþate la femei,
adolescenþi ºi la cei care uzeazã
de doze mari timp îndelungat. În
plasmã cresc metaboliþii testosteronului: estradiol, androstenedion,
dihidrotestosteron. Hipofiza
este inhibatã de steroizii
anabolizanþi pe linia hormonilor
de stimulare gonadicã, rezultând
un hipogonadism hipogonadotropic, cu scãderea LH ºi
FSH, cu scãderea consecutivã a
sex hormone binding globulin
ºi a testosteronului endogen.
Clinic, se remarcã hipertrofia
glandelor sebacee, cu secreþie
exageratã (seboree), rãrirea
pãrului calotei, chiar alopecie,
precum ºi acnee. Hipotrofia
testicularã ºi reducerea
spermatogenezei pot determina
infertilitate. Hipertrofia de
prostatã, ginecomastia, creºterea
libidoului ºi a funcþiei sexuale
sunt frecvente, dar reversibile,
dupã întreruperea administrãrii.
Spermatogeneza redusã poate
persista timp de luni. În sevraj,
libidoul scade. La femei
se observã o masculinizare
exprimatã prin hirsutism, acnee,
alopecie de tip masculin,
hipertrofia clitorisului, îngroºarea vocii, creºterea libidoului
ºi agresivitãþii, neregularitãþi
menstruale. Hipertrofia clitorisului
ºi masculinizarea vocii sunt
ireversibile în cazul utilizãrii
prelungite. Anabolizantele
steroidiene strãbat bariera
placentarã ºi duc la masculinizarea fetusului femelã. La
copii ºi adolescenþi, aceºti
hormoni accelereazã închiderea
epifizelor. Ca urmare, talia lor
va fi mai redusã. Sunt mai
scunzi, dar cu musculaturã
dezvoltatã ºi oase puternice
Poate apãrea hipotiroidism ºi un
nivel crescut de hormon de
creºtere, care poate compensa
tendinþa de reducere a staturii.
Retenþia de sare ºi apã se poate
exprima prin edeme.
Toate
anabolizantele
steroidiene pot provoca hepatitã

colestaticã, cu acumulare de bilã
în capilarele biliare ºi creºterea
bilirubinei, AST, ALT ºi
fosfatazei alcaline în ser. Aceste
efecte sunt reversibile în câteva
luni. Au fost semnalate cazuri
(foarte rare) de cancer hepatic.
Schimbãrile în starea psihicã
sunt frecvente: creºterea
tonusului psihic, a încrederii,
iniþiativei, libidoului, scãderea
senzaþiei de obosealã. Dupã
oprirea administrãrii, masa
muscularã scade, ca ºi
încrederea în sine, libidoul ºi
agresivitatea. Uneori survine
apatie ºi depresie, astfel încât
individul doreºte reluarea
administrãrii Se ajunge la un fel
de dependenþã. S-a descris chiar
o dependenþã fizicã, similarã cu
cea de la alcool sau opiacee. În
urma utilizãrii acestor substanþe,
s-au raportat schimbãri comportamentale cu agresivitate,
violenþã, acte antisociale ºi chiar
manifestãri psihopatologice
(teren preexistent?). Tulburãrile
de comportament sunt, de
regulã, reversibile. Unii autori
au semnalat gânduri suicidale,
relaþii sexuale neprotejate,
conducere sub influenþa
alcoolului, consecutive diminuãrii simþului prudenþei.
Cardiovascular, s-au semnalat:
hipertrofia miocardului, accidente tromboembolice, infarct
miocardic, aritmii, uneori cu
moarte subitã, rar cardiomiopatie
dilatativã. La autopsie, în
cazurile care au fãcut infarct, nu
s-au gãsit leziuni coronariene,
suspectându-se un vasospasm.
La animal, s-a demonstrat cã se
poate obþine dilatare cardiacã ºi
hipertensiune arterialã. Au fost
observate alterãri ultramicroscopice ale fibrilelor, mitocondriilor
ºi discurilor intercalate.
Ecocardiografic se observã
creºterea masei miocardice ºi
grosimii pereþilor. Timpul de
relaxare izovolumetricã este
prelungit (inconstant.) La atletul
normal, creºterea diametrelor ºi
a grosimii pereþilor ventriculari
se însoþeºte de ameliorare
aperformanþei
diastolice.
Creºterea agregãrii plachetare a
fost semnalatã. Uneori, TA
creºte uºor, cu reducerea
diminuãrii fiziologice nocturne
a TA. Acestea au fost reversibile
dupã întrerupere. Asupra
lipidelor efectul este scãderea
HDL ºi creºterea LDL. Efectul
aterogen e totuºi redus. Nivelul
de lipoproteina A este redus, ori
aceasta este cea care antreneazã
un risc aterogen. Efectele
benefice contrabalanseazã astfel
pe cele aterogene. A fost
semnalatã ºi o creºtere a
nivelului insulinemiei ºi o
uºoarã alterare a toleranþei la
glucozã, ambele reversibile.
În concluzie, majoritatea
efectelor metabolice nedorite
sunt relativ modeste ca
intensitate ºi reversibile dupã
oprirea administrãrii.
O concluzie generalã
privind sportivii de performanþã:
nu putem trece peste interdicþia
oficialã a utilizãrii steroizilor
anabolizanþi în scopul creºterii
performanþei. Controalele care
se fac în cazul competiþiilor de
anvergurã îi descalificã pe
utilizatori.

Aflat la a cincea ediþie,
ineditul, prin conþinutul ºi
farmecul sãu, eveniment
cultural Noaptea Muzeelor a
propus vizitatorilor, ºi anul
acesta, programe atractive,
expoziþii originale, vizionãri de
filme ºi de teatru, de muzicã ºi
dans, degustãri de produse
culinare  tradiþionale ºi nu
numai , savurându-i parfumul
vinurilor româneºti.
În aceastã competiþie a
valorilor au intrat 11 muzee
bucureºtene care s-au întrecut
în oferte irezistibile. Astfel, de
pildã, la Muzeul Naþional
Cotroceni s-a putut vizita
expoziþia Simfonia meniurilor,
în cadrul cãreia au fost
reconstituite douã festine regale
istorice. În sufrageria palatului
au fost reiterate atât dineul
oficial oferit cu prilejul încoronãrii Regelui Ferdinand ºi a
Reginei Maria, la 15 octombrie
1922, cât ºi masa tradiþionalã
care a fost servitã familiei
regale la 5 ianuarie 1915.
În timp ce, la Muzeul
Militar Naþional, a fost
prezentatã expoziþia de obiecte
de epocã Amprentele vieþii
cotidiene în perioadã comunistã, 1965-1989, care a
reprezentat atracþia vizitatorilor.
Muzeul Naþional de Artã
Contemporanã a surprins însã
cu una dintre cele mai tentante
oferte pentru tineri, un party
nocturn, pe terasa sediului din
Palatul Parlamentului.

cronica tv.
Nicolae ILIESCU
Oare se uitã cineva la
reclamele astea fãrã noimã ? Pe
vremuri, adecã pe vremea
copilãriei noastre, când de-abia
mijea papagalul cela de orãcãia,
precum ãºtia de la Medzidia
portocalie ( se ºi potriveºte, cãci
de acolo provine un mare
idiotiseanu al neamului
nostrum !) te-le-pu-bi-þi-ta-þii
se zicea cã dacã se face reclamã
la ceva, obectul cela nu se
vinde, ºade prãfuit în galantar.
Chestie de bun simþ, la urma
urmei. Dupã 90, dupã
Revoluþie ºi dupã penibila
involuþie a ºanteuzei M.Mihai
cu v-am prins, vrãjitoarelor !,
reclamele s-au mai diversificat,
în sensul cã s-au adus direct din
import ºi s-au tradus. Apoi,
au apãrut cicã firme de
advertising, de publicitate, ºi
astea la fel de inutile ca bãncile.
Baremi, pe bãnci, dupã marele
talcioc al Estului, le-au
cumpãrat oamenii serioºi veniþi
din Vestul colonialist, direct sau
prin interpuºi, ceea ce tot un fel
de prizã directã ar fi. Ruleazã
în continuu  circa douãzeci de
minute, nu mai puþin ! 
reclame burleºti. Jumãtate din
ele te împing înspre telefoane
ºi alte mijloace de comunicare
þiuitoare ºi zãbrelite, fiindcã
trimit la o cumplitã singurãtate,
cealaltã jumãtate cântã în
englezã ipocrit, sau în
romglezã, preamãrind budincile,
salamurile imposibile, pateul
fãrã gust ºi plicurile de supe
artificiale. Un tâmpit se bãga în
vorbã ºi-i propunea altuia de

Noaptea Muzeelor

Muzeul Naþional de Geologie
Marile absenþe ale actualei
ediþii au fost Muzeul Þãranului
Român ºi Muzeul Naþional de
ªtiinþe ale Naturii Grigore
Antipa, ultimul fiind în
renovare. În schimb, Muzeul
Satului a fost cuprins în
Noaptea Muzeelor, fiind însã
închis dupã ora 19.00 din teama
unui eventual incendiu. Astfel,
încât iubitorii de tradiþie
româneascã s-au putut plimba
pe uliþele satului românesc,

feeric luminate, între orele
11,oo ºi 19.00.
Alte muzee, precum Muzeul
Literaturii Române sau Muzeul
Naþional de Geologie au înscris
în programul nocturn spectacole
culturale, de la piese de Eugene
Ionesco ºi Tristan Tzara, pânã la
dansuri ºi cântece tradiþionale
din Dobrogea.
Pentru ca turneul de la un
muzeu la altul sã poatã fi fãcut
repede, Regia Autonomã de

DEFECTE SPECIALE

aceeaºi categorie mentalã un
buchet de flori, nãucitor,
spunând cã verigheta aproape
nouã l-a dat de gol. Oare cum o
arãta o verighetã aproape
veche, stimaþi telespectatori ?
ªi zicea cã ar fi bine ca sã existe
cineva ca sã ne ghiceascã
intenþiile. Ba nu ar fi bine deloc,
e în ciuda firii omeneºti, sã mã
lase sã aleg eu, de ce sã-mi dea
el cu anasâna !? Pe urmã, capac
peste butia de prostie, vine o
reclamã la niºte curse aeriene
law cost, care te îndeamnã sã
nu mãnânci în avion  ãia nu-þi
asigurã pacheþelul de la
microundele cancerigene, cã
de-aia e ieftin  ºi te invitã la o
pizza la mama ei ! Reclame
pentru biºniþari. Prin anii 70,
80 ºoferii de pe TIR îºi puneau
în cabinã oala de sarmale ca sã
nu-ºi dea diurna de un dolar ºi
un sfert pe câte un sandviº ºi o
bere. Oare cine face reclamele
astea, ce gãgãuþi de copii de
mingi ºi de bani gata ? Ar fi mai
bine ºi mai elegant sã le ia pe
alea adevãrate ºi sã le dea aºa
cum sunt - fireºte, fãrã sã le
traducã prost !
Aproape totul este reclamã,
fotbaliºtii merg cu o bere
îngrozitor de amarã, handbaliºtii
cu nu mai ºtiu ce. Sportul
acesta, cu mingea condusã cu
mâna, dar ºi cu capul, este de
mult pe butuci în þara noastrã
dragã. ªi, în ciuda tuturor
eºecurilor rãsunãtoare, tot îºi
permite sã aparã optimist alde
Gaþu, care era un tiriplici pe
teren odinioarã. Fireºte, nu era
un prost, era mingicar, dar
niciodatã, absolut niciodatã nu

a fost peste Gruia, Birtalan,
Cosma, Drãgãniþã, ca sã nu-i
mai amintim pe Moser ºi pe
Hnat sau pe fraþii Costache
Mircea. La fel cum, dupã ce
Þiriac ºi-a vârât incompetenþa
în CIO ºi a lãsat-o moºtenire
sedentarului Moraru, bãietul
unui rugbist de altfel serios,
dupã ce clanul Becali a fãcut
praf fotbalul autohton (nici cu
panarama asta de Nãstase 
patru clase nu mi-e ruºine.
Steaua cade din lac în puþ !),
hop ºi ministreasã o arãtare ce
nici mãcar faþã de gospodinã nu
are ! ªi apropos de Steaua
prietenului meu Cornel : e
adevãrat cã a jucat douã finale
de CCE la trosbal, dar de
fiecare datã nu erau prezente
echipele englezeºti, suspendate
dupã drama de pe stadionul
Heysel ! Sã fim obiectivi pânã
la capãt, cã ºi eu, ca dinamovist
din copilãrie, recunosc cã
echipa militarã e mult mai
bunã. Dar asta nu înseamnã cã
Hagi, Lãcãtuº ºi Balint vor face
vreodatã pere ºi micºunele ca
antrenori, nu-i duce mintea mai
mult de trei pase lungi ºi un lob !
Nu înþeleg deloc de ce
trebuie sã ne îndemne unii sã
gândim liber (sic, din Isarlic !),
alþii sã le stãm aproape, alþii sã
privim ca descreieraþii mai
departe, nu înþeleg de ce ne iau
peste tot la pertu, de ce apar
acolo niºte saltimbanci într-un
dans tematic de odinioarã ºi
mai ales de ce trebuie sã facem
injecþii cu adrenalinã !? Cele
mai imbecile prezentãri sunt pe
HBO ºi adiacentele Cinemax.
Într-o searã am auzit cã moartea
este un act de creaþie !!!

Transport Bucureºti a pus în
circulaþie o linie de autobuz, pe
care a scris Noaptea Muzeelor.
Linia a fost valabilã de
sâmbãtã, de la ora 21.00, pânã
duminicã la ora 4.000. Cãlãtorii
au avut bucuria de a gãsi în
autobuz o broºurã ce conþinea
întreaga ofertã de vizitare a
muzeelor. În Noaptea Muzeelor,
nicio undã de beznã. Impecabilã
organizare.

Adela DEAC

Nu zic cum cã ar fi sataniºti de
gang ºi de spatele blocului, dar
sunt pur ºi simplu deplasaþi,
dacã nu de-a dreptul tembeli ºi
puerili. Cã nu mai existã critici
de film, e adevãrat, dar nici sã
te dai pe mâna unor ageamii de
mahala. Cine sunt Creþuleºtii
ãºtia, cã traduc prost, vorbesc
prost  am vãzut o convorbire
cu Caranfil junior, puºteascã ºi
fãrã haz  ºi par neºte necopþi ?!
Foarte interesante sunt
blogurile  prilej de defulare
interactivã, înlocuitoarele
bodegilor, ale pãtrãþicii din
Ciºmegiu ºi ale Aleii Circului,
pe care ieºeam seara, ca bãieþii,
ºi bârfeam jucând ºah. table ºi
scrabble pânã la miez de noapte
 ºi din astea mai afli câte ceva,
cum cã Paþachinevici ºi-a
tradus toate tâmpeniile lui în
limbi, cã de-aia are balta peºte
ºi ICR-ul buget. Mai vezi cum
autorlâcului dâmboviþean,
cocktail complex de complexe,
i se mai trage câte o smetie
verbalã de la vreun necunoscut.
ªi aici este vorba tot despre un
fel de reclamã patologicã, au
blog unii politicieni, dar posedã
utilajul tot felul de anonimi la
pachet ºi ireparabili. La noi,
þarã care trece de la etapa în
curs de dezvoltare la cea în curs
de dizolvare, sindromul
dromoman pe Internet este tot
un fel de pãcãlealã identitarã
prin aºchiere, ontologic
infantilã. Atenþie, Raiuno dã
searã de searã isprãvi ale
românilor ºi ale þiganilor
români prin peninsulã, în timp
ce la premiile Goya câºtigã un
documentar despre Bucarest, la
ciudad perdida !

La început de mai 2009, Focºani  capitalã a cântãrii corale
Prof. univ.dr. Petru STOIANOV
Primele zile ale lunii mai 2009 au gãzduit
Concursul Naþional Coral, secþiunea a II-a,
Licee, desfãºurat în trei secþiuni paralele:
secþiunea Licee de Artã, în Sala Teatrului Maior
Gh. Pastia, secþiunea Colegii Teoretice ºi Licee
Pedagogice, în Aula C.N.U. Focºani, ºi secþiunea
Seminarii Teologice, în Sala Mare a Cercului
Militar Focºani. Efortul organizatorilor Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii,
Inspectoratul ªcolar Judeþean Vrancea (inspector
ªcolar General Iordache Bostan), Liceul de
Muzicã ºi Arte Plastice Gh. Tattarescu Focºani (director Viorica Moldovianu ºi
director-adj. Doina Renþea), Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale (director Eugen Dãnuþ Stoianof),
Parohia Sf. Nicolae Nou (Pr. Prof. Valeriu
Tufaru)  Focºani ºi al partenerilor: Prefectura
Judeþului Vrancea, Consiliul Judeþean Vrancea,
Primãria ºi Consiliul Local al Municipiului
Focºani, Teatrul Municipal Maior Gheorghe
Pastia, Ccercul Militar Focºani, C.N. Unirea
Focºani, C.T. Edmond Nicolau Focºani, C.T.
Valeriu D. Cotea Focºani ºi Gr. ªc. Ind. Uºoarã
Focºani  s-a concretizat într-o acþiune de
anvergurã, depãºind dificila condiþie a crizei
mondiale. Alãturi de aceste foruri, nu mai puþin
de 30 cadre didactice, coordonate de prof.
Viorica Cristescu  organizatoarea activitãþilor
iniþiate de judeþul gazdã.
Indiferent de secþiune, juriul desemnat de
organizatori a avut o sarcinã deosebit de grea,
dat fiind cã nivelul concurenþilor a fost unul
deosebit de ridicat.
Cunosc îndeaproape, de circa douã decenii,
efortul creator impus de permanenta dorinþã a
ºcolii româneºti de a se remarca printr-o reformã
care sã ne situeze în plan egal cu celelalte ºcoli
europene; cunosc forþa cadrelor didactice ºi
ataºamentul lor de a realiza, în datele unui dialog
fervent ºi susþinut cu elevii, o nouã calitate a
învãþãmântului muzical, atât în instituþiile

vocaþionale, cât ºi în munca de la catedra liceelor
teoretice, pedagogice sau în învãþãmântul
confesional. De aceea, pot afirma, cu perfectã
acoperire pentru fiecare frazã, cã se munceºte
cu o dãruire ce nu are egal decât în pasiunea
dascãlilor pentru care idealul de a lãrgi continuu
orizontul estetic de cunoaºtere al tinerilor prin
activitate directã, în cadrul formaþiilor corale
mixte sau pe voci egale, s-a constituit în decursul
timpului în necesara condiþie a existenþei lor
profesionale.
Cele douã zile de concurs au fost o etalare a
talentului ºi entuziasmului tânãr, a creativitãþii
profesorilor, ca ºi a cunoaºterii aprofundate a
repertoriului de specialitate, românesc ºi
universal.
Echipele de evaluare, constituite în trei
comisii, au avut în componenþã cadre didactice
universitare, realizatori de programe specializate
radio, reprezentanþi ai Centrelor de Conservare
ºi Promovare a Culturii Tradiþionale: prof. univ.
dr. Petru Stoianov, prof. univ. dr. Constantin
Rîpã, conf. univ. dr. Ciprian Para la secþiunea
Licee de Artã, prof. Ioan Oarcea, prof. Cornel
Todea ºi Liliana Pispiris (Societatea Românã
de Radiodifuziune), pentru Licee Teoretice ºi
Pedagogice, conf. univ. dr. Florin Bucescu, conf.
univ. dr. Marcel Costea ºi director Eugen
Stoianof (Centrul Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Vrancea) la
secþiunea Seminarii Teologice. Preºedintele
juriului a fost prof. univ. dr. Gheorghe Duþicã de
la Universitatea de Arte din Iaºi, preºedinte
executiv fiind Inspector General al Ministerului
Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii, Adrian Brãescu.
Aceastã echipã sudatã ºi competentã a asistat
la evoluþiile formaþiilor calificate pentru faza
naþionalã a concursului: opt formaþii corale
provenind din Licee de Artã, ºase formaþii
reprezentative pentru Colegii Teoretice ºi cinci
formaþii pentru Seminariile Teologice.
Desfãºurat cu public, acest concurs a
constituit un cadru de manifestare culturalã
optim pentru elevii învãþãmântului preuniversitar,
fiind, în acelaºi timp, un ideal instrument de

cunoaºtere ºi schimb de informaþii sub raport
repertorial, al tehnicii dirijorale, al stilisticii
interpretative pentru profesorii, inspectorii ºi
metodiºtii de specialitate.
Juriul a apreciat cu punctaje diferenþiate, din
perspective multiple, posibilitãþile concrete de
manifestare ale fiecãrei formaþii care a ajuns în
aceastã etapã finalã, fãcând aprecieri pertinente
ºi ierarhizând prezenþele în concurs potrivit grilei
de punctaj stabilite de regulament. În întâlnirile
de lucru ale membrilor juriului, uneori prelungite
pânã târziu, gãzduite de primitoarele locaþii, puse
la dispoziþie de organizatori cu binecunoscuta
lor ospitalitate ºi dorinþã de a servi interesele
unei culturi în plinã acþiune de coagulare a
energiilor tinere s-au fãcut aprecieri pertinente
privind echilibrarea repertorialã, politica
introducerii primelor audiþii româneºti, balansul
necesar în dialogul generaþiilor de creatori, ale
cãror partituri au fost abordate de formaþiile
aflate în concurs, capacitatea acestora de a reda
cu supleþe ºi flexibilitate diversitatea stilisticã
a lucrãrilor abordate, ca ºi gradul de realizare
artisticã prin depãºirea dificultãþilor tehnice ºi
redarea expresivã, nuanþatã, conformã cu
mesajul pieselor.
A rezultat un podium de învingãtori, în
condiþiile unei ediþii cu adevãrat maraton, în
care, ca ºi în sport, fiecare concurent este
câºtigãtor. Datã fiind valoarea nuanþatã a
performanþelor interpretative, premiilor I, II ºi
III li s-au adãugat premii speciale, între acestea,
de remarcat cele douã premii ale coralei
academice Antifonia, înmânate de prof. univ. dr.
Constantin Rîpã, fondatorul ºi dirijorul acesteia,
precum ºi premiul A coeur joie  prof. Ioan
Oarcea.
Podiumul învingãtorilor este, în consecinþã,
urmãtorul:

Premiul II  Corul mixt al Liceului de Artã
Marin Sorescu din Craiova, dirijat de Edward
Man ºi Corul mixt Cantabile al Liceului de
Arta Balaºa Doamna, dirijat de Florin Emil
Nicolae Badea, profesor acompaniator Sorin
Cristea-Baroþi;
Premiul III  Corul mixt al Liceului de
Muzicã Bistriþa dirijat de Ana Maria Rãzoare ºi
Corul mixt al Liceului de Muzicã ºi Arte Plastice
Sigismund Toduþã din Deva, dirijat de Gelu
Onþanu-Crãciun, profesor acompaniator
Mariana Onþanu-Crãciun, la vioarã Rãzvan
Anemþoaei.
Evoluþiile corurilor mixte  CONSONANCES,
al Liceului de Muzicã Dinu Lipatti din
Bucureºti, dirijat de Lãcrãmioara Ana Pauliuc,
VOCES IUVENTUTIS, al Liceului de Muzicã
ºi Arte Plastice Gheorghe Tattarescu, din
Focºani, A CAPPELLA, al Liceului de Artã
Margareta Sterian din Buzãu  au fost
recompensate cu
premii speciale.
Filiera vocaþionalã
 Colegii Teoretice:

Premiul I  Corul
de camerã mixt al
Colegiului Ioan
Slavici din SatuMare, dirijat de Ileana
ºi Ioan Petrovici;
Premiul II 
Corul de camerã mixt
al Liceului Teoretic
Mikes Kelemen,
dirijat de Szocs
Daniel Erno;
Premiul III 
Corul pe voci egale
Filiera vocaþionalã  Licee de Artã:
STROP DE LER,
Premiul I  Corul mixt IHOS al Colegiul dirijat de Dorina
de Artã Octav Bãncilã din Iaºi, dirijor Iusca ºi Vasile
Bârlãdeanu.
Petronela Dârþu;

Premiile speciale ale juriului au fost acordate
formaþiilor corale ale Colegiului Naþional Ion
C. Brãtianu din Piteºti, dirijat de Maria
Cosmescu, Colegiului Dobrogean Spiru Haret
din Tulcea, dirijat de Simona Dumitru, profesor
acompaniator Gabriel Pinter, ºi excelentei
formaþii a oraºului-gazdã, Corului de camerã
MICA PASTORALÃ, a Liceului Pedagogic
Spiru Haret din Focºani, dirijat de prof. dr.
Dumitru Sãndulachi.
Filiera vocaþionalã  Seminarii Teologice:
Premiul I  Corul de camerã pe voci egale
al Seminarului Teologic Liceal Ortodox Nifon
Mitropolitul, dirijat de diacon Rãzvan ªtefan;
Premiul II  Corul de camerã pe voci egale
al Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Ioan
Gurã de Aur, dirijat de Florinel Cazan;
Premiul III  Corul de camerã mixt al
Liceului Teologic Reformat din Cluj-Napoca,
dirijat de Szekely Arpad.

Au existat douã premii speciale ºi la aceastã
secþiune, acordate de juriu Corului pe voci egale
al seminarului Teologic Liceal Ortodox Sf.
Dionisie Exiguul, dirijor diacon prof. Ioan
Adrian Clinciu, ºi Corului de camerã pe voci
egale al Liceului Pedagogic Carmen Sylva, cu
profil teologic ortodox, dirijat de Florin-Nicolae
ªincan.
Indiferent de filierã  licee de arte,
licee teoretice sau pedagogice ºi seminarii
teologice  toate formaþiile s-au remarcat
prin deosebita calitate a interpretãrii,
în condiþiile în care juriul a apreciat nu
doar simpla stãpânire a repertoriului, cunoscut
pe dinafarã de toþi coriºtii, cât mai ales
diversitatea stilisticã a acestuia, culorile vocale,
prospeþimea ºi spontaneitatea restituirii
partiturilor.
Din doi în doi ani, un alt podium îºi aºteaptã
câºtigãtorii. Va fi, deci, 2011 ..
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Programele Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
TVRM Educaþional
LUNI  18 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. XXIII)
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Constantin
Dumitrache la dispoziþia dvs.
14:58 Promo
15:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
15:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
17:20 Promo
17:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
19:20 Promo
19:30 Haretiºtii. Emisiune de Mugur Popovici
20:00 Apel telefonic. Emisiune de George Nicolau
21:00 Jurnale în stil Caragiale.
Emisiune de Viorel Popescu
21:30 Dialog, ºtiinþã, religie.
Emisiune de Carmen Fulger
22:00 Grãdina cu statui.
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  19 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  18 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  19 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. Dorin
Sarafoleanu la dispoziþia dvs (r)
05:00 Arta de a trãi (r)

MIERCURI  20 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. XXIV)
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  21 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. XXV)
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 Istoria cu învãþãturã.
Emisiune de Valeriu Râpeanu
17:00 Gândeºti, deci exiºti
17:30 Clubul diplomaþilor (r)
18:00 Serial cultural de searã
19:00 Cultura corpului
20:00 Nimic fãrã lege
20:30 Muzicã popularã
21:00 Ferestrele memoriei
22:00 Muzicã clasicã
22:20 Poeþi ºi poeme
22:30 Film artistic strãin (r)
23:30 Promo

MIERCURI  20 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  21 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)

21:00 Cãrþi în instanþã.
Emisiune de Florin Rotaru
22:00 Jurnale în stil Caragiale.
Emisiune de Viorel Popescu
22:30 Film serial: Dragoste oarbã  Filipine (ep. 7)
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  22 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 Întâlnire cu folclorul.
Emisiune de Theodora Popescu
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  24 mai 2009

06:00 Promo USH
06:10 Cinepanorama (r)
06:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
07:00 Deutsche Welle. Emisiune de Diana Popescu
07:30 Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
08:00 Luminã în suflet. Emisiune de Sorin Bejan
09:00 Grãdiniþa fermecatã.
Emisiune de Carmen Fulger
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
12:00 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.
Realizator Puiu Stoicescu
19:30 Doctor de inimã albastrã.
SÂMBÃTÃ  23 mai 2009
Emisiune de Dinu Maxer
20:30 Societatea Naþionalã Spiru Haret.
06:00 Promo USH
Emisiune de Ciprian Vasilescu
06:10 Jurnale în stil Caragiale (r)
21:00 Galele TVRM organizate de Societatea
06:30 Casã dulce româneascã (r)
Naþionalã Spiru Haret pentru Educaþie,
07:30 Cronica ST (r)
ªtiinþã ºi Culturã ºi Consiliul Judeþean
08:00 Stele de mâine.
Piteºti. Emisiune de Georgel Nucã
Emisiune de Dumitru Cucu
23:00 Film artistic: Legendele Dinastiei Han 
09:00 Exclusiv pentru premianþi.
Drumul secret cãtre Ghen Cang
Emisiune de Carmen Fulger
(China, 2005). Regia: Wai Han Tao, Huang
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
Wai Ming, Li Ji Qioang. Actori: Jacklyn Wu
11:50 Promo
Chien Lien, Kristi Yeung Yu, Hu Jun, Xiao Rong
12:00 Agricultura ºi alimentaþia.
Sheng. În anul 221 î.Hr., împãratul Qin Zheng
Emisiune de Gheorghe Predilã
a cucerit ºi unificat cele ªase State aflate ºi
12:57 Promo
a inaugurat dinastia Qin, autointitulându-se
13:00 Academica  ªtiinþã.
Primul
Împãrat. Rãzboinicii celor ªase State
Emisiune de Alexandru Mironov
dezmembrate ºi-au unit forþele ºi s-au rãsculat
14:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
împotriva Dinastiei Qin, numai cã a fost
Emisiune de Valeriu Marinescu
nevoie de multe lupte ºi acte de curaj ca sã
14:30 Adevãratele stele.
poatã distruge puternica Dinastie Qin ºi sã
Emisiune de Sorin Lupaºcu
instaureze o nouã dinastie
15:58 Promo
00:30 Dor de-acasã (r)
16:00 Clubul diplomaþilor.
02:00 Scena ca istorie (r)
Emisiune de Mihaela Mihailide
03:00 Doctor de inimã albastrã (r)
16:30 Cinepanorama.
04:00 Galele TVRM (r)
Emisiune de Eugen Atanasiu
17:00 Idei în dialog. Emisiune de Corneliu Toader
*În emisiunea Teleamfiteatrul Universitãþii
18:30 Contrapunct. Emisiune de George
Marinescu ºi Simona ªerban
Spiru Haret, sunt prezentate Consultaþii pentru
19:30 Am venit cu drag la voi.
sesiunea de examene. Emisiunea este realizatã
Emisiune de Georgel Nucã
în cadrul Departamentului Învãþãmânt.

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  22 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  23 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.

21:30 Lumea pe dos. Emisiune de divertisment
cultural politic. Realizator Viorel Popescu
22:30 Film artistic românesc: Moromeþii (I)
(1988). Regia: Stere Gulea. Distribuþie:
Victor Rebengiuc, Gina Patrichi, Luminiþa
Gheorghiu, Miticã Popescu. Pe fondul unor
mutaþii sociale  care se vor dovedi ireversibile  filmul urmãreºte destrãmarea unei
familii þãrãneºti tradiþionale. Încercarea
autoritarã ºi disperatã a capului familiei 
Ilie Moromete (Victor Rebengiuc)  de a
þine pe loc aceastã realitate, eºueazã. Cu Ilie
Moromete dispare un prototip social care a
reprezentat secole de-a rândul societatea
româneascã. Dispare, de fapt, o identitate
care nu a mai fost înlocuitã
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

FORUM NAÞIONAL SPIRU HARET
O formulã îndrãzneaþã în plinã crizã
Emisiune extrem de generoasã, prin temã, formã ºi conþinut. De ce este nevoie de
un forum academic, în care sã se discute probleme de artã, culturã ºi civilizaþie
româneascã? Aceasta a fost întrebarea lansatã de mine, realizatorul Ciprian Vasilescu
în urmã cu aproape ºase luni. Tocmai pentru cã cineva trebuie sã se ocupe ºi de asemenea
chestiuni într-o lume în care televiziunile comerciale scad ºtacheta, ajungând foarte
jos. Nu calitatea, ci numãrul de telespectatori conteazã pentru cei mai mulþi realizatori
din zilele noastre, care susþin sus ºi tare cã televiziunea este viaþa lor, ºi cã aceastã
meserie le vine ca o brãþarã. Am vãzut tot mai multe brãþãri de tipul acesta, care fie
sunt prea largi, fie prea strâmte, prea grosolane, urâþind, pânã la urmã, mâna purtãtorului
în loc sã o punã în evidenþã. Cred cu tãrie cã valorile tradiþionale nu au murit, aºa cum
lãsa Nietzsche sã se înþeleagã, cred cã încã mai sunt patrioþi în þara asta care s-au
sãturat de cipsuri lascive, frumos ambalate, de femei decãzute, ca sã nu spun prea
cãzute în extrema dungã a penibilului, de talk-show-uri incendiare, de reportaje ºocante
ºi ºtiri neverosimile. Unde sunt nebunii frumoºi ai marilor ºi micilor oraºe de odinioarã?
Cine se mai încumetã sã îi prezinte pe ei ºi pasiunile lor, când criza financiarã este
subiectul predilect al mass-media de toate tipurile. Cine mai vorbeºte azi de istorie,
cuvânt devenit anacronic din faºã?
La noi, TVRM Cultural, omul nou a sosit, dar nu dezbrãcat de cutumã, de bunele
obiceiuri strãmoºeºti, de cei ºapte ani de acasã. Prin om nou, fãrã coloraturã politicã, se
înþelege iubitor de frumos, de cunoaºtere, de viaþã sãnãtoasã. Nu cred cã sloganul priveºte
spre viitor este unul neinspirat sau mai grav inspirat de cine ºtie cine ºi cu ce scopuri.
Încercaþi sã vedeþi mesajul de dincolo de literã, dar fãrã sã scãpaþi în cea ce spunea
Maiorescu despre formele fãrã fond. O fundaþie ºi-a propus sã investeascã în România
de Mâine, o Universitate sã-l crediteze pe Spiru Haret, iar din 2008 o societate naþionalã
care sã lupte pentru educaþie, ºtiinþã ºi culturã. Ce poate fi rãu în acest demers, ce poate
fi nesãnãtos într-o emisiune ce îºi propune sã slujeascã frumosul, binele, adevãrul? La
aceastã întrebare nu o sã rãspund, dar sper ca voi, cititorii, actualii ºi viitorii telespectatori
ai postului TVRM Cultural sã o puteþi face dupã ce veþi urmãri mãcar o ediþie a emisiunii
Forum naþional Spiru Haret.

Ciprian VASILESCU

DUMINICÃ  24 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
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Emisiunea Forum naþional Spiru Haret se difuzeazã duminica,
de la ora 15.00 pe TVRM Cultural, ºi de la ora 20.30, pe TVRM Educaþional
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Republica Moldova parcursul sinuos al independenþei
(Urmare din pag. 1)
Dupã aproape douãzeci de ani de
democraþie, populaþia din Republica Moldova
este obligatã sã accepte guvernarea unui partid
care încearcã sã rescrie istoria, apelând la tehnici
ºi metode utilizate anterior de cãtre predecesori.
În continuare, ne propunem sã demontãm o serie
de acuzaþii ºi teorii lansate de comuniºtii de la
Chiºinãu, utilizând surse care demonstreazã fãrã
tãgadã un adevãr istoric incontestabil  în stânga
Prutului locuiesc români, care vorbesc limba
românã ºi sunt cetãþeni ai celui de-al doilea stat
românesc - Republica Moldova.
Tragedia poporului român din regiunea
dintre Prut ºi Nistru se contureazã la începutul
secolului al XIX-lea, când devine teatru de
operaþiuni al confruntãrilor dintre cele douã
imperii - rus ºi otoman. Marele istoric al religiilor,
Mircea Iliade, analizând situaþia popoarelor care
se aflã la periferia marilor imperii, vorbea despre
teroarea istoriei la care sunt supuse acestea, în
condiþiile în care atunci când au loc anumite
confruntãri, ele sunt afectate direct de miºcãrile
tectonice pe care le produc. Poporul român, situat
în calea tuturor rãutãþilor, vorba cronicarului,
s-a aflat de-a lungul istoriei în astfel de situaþii,
fiind direct afectat de modul în care cei mari
rezolvau disensiunile dintre ei. În 1812, prin Pacea
de la Bucureºti, cele douã mari Imperii - rus ºi
otoman - au decis dezintegrarea Principatului
Moldovei, fãrã a avea vreun drept, violând, astfel,
prevederile incluse în capitulaþii, documente care
reglementau relaþia suzeranului cu supuºii sãi.
Urmãtorii douã sute de ani s-au aflat sub impactul
negativ al acestui act abuziv, prin care dreptul
forþei a prevalat asupra forþei dreptului.
Acest act, de altfel, a fost condamnat chiar
de fondatorii comunismului ºtiinþific, Karl Marx
ºi Friedrich Engels. Primul a catalogat astfel
acest act abuziv: Turcia nu putea ceda ce nu-i
aparþine pentru cã Poarta otomanã recunoscuse
acest lucru la Karlowitz unde, presatã de poloni
sã cedeze Moldo-Valahia, ea rãspunsese cã nu
are dreptul de a face cesiune teritorialã, iar
capitulaþiile nu-i confereau decât un drept de
suzeranitate, iar Friedrich Engels menþiona
urmãtorul adevãr dacã pentru cuceririle
Ecaterinei ºovinismul rus gãsise pretexte, nu
vreau sã spun justificare, ci scuzã  pentru
cuceririle lui Alexandru I, nici vorbã nu putea fi
aºa ceva. Finlanda este finlandezã ºi suedezã,
Basarabia este româneascã, iar Polonia
Congresului  polonã. Aici nu poate fi vorba de
unirea unor neamuri înrudite, risipite, care poartã
numele de ruºi, aici avem de a face pur ºi simplu
cu o cucerire prin forþã a unor teritorii strãine,
pur ºi simplu un jaf (subln.n.).
Pentru a ascunde acest abuz, autorii lui, fãrã
a fi specialiºti în geopoliticã, au inventat o nouã
denumire geograficã, atribuind numele de
Basarabia teritoriului dintre Prut ºi Nistru, care
a fost anexat la Imperiul rus. Poetul Mihai
Eminescu, un ferm apãrãtor al cauzei
românismului, a condamnat dur anexarea ºi
considera cã a rosti numele Basarabia e una
cu a protesta contra dominaþiei ruseºti.
Noul stãpân al acestui teritoriu a utilizat
diverse metode pentru a transforma regiunea
într-o gubernie ruseascã: deznaþionalizarea,
colonizarea cu elemente alogene, înlocuirea
vechiului sistem administrativ cu instituþii ale
statului rus. Scopul urmãrit era de a integra noua
regiune în Imperiul rus, de a pregãti terenul pentru
alte viitoare cuceriri. Deºi noua administraþie
urmãrea eradicarea elementului autohton,
românesc, n-a înregistrat rezultatele dorite, însuºi
autorii ruºi au recunoscut caracterul românesc al
provinciei. Scriitorul rus V.Garºin, vizitând în
1877 Chiºinãul, menþiona urmãtoarea stare de
fapt: Chiºinãul este un oraº care nu are nimic
rusesc în el. Pe strãzi nu auzi deloc vorbindu-se
ruseºte, ci numai idiº ºi moldoveneºte; alt
publicist rus, L.Tihomirov, nota în schiþele sale
cã nici în Bugeac n-a vãzut nimic rusesc:
înaintând spre sud, întâlnim un alt mic teritoriu
învecinat cu România care nu are nimic rusesc.
Ambiþia þarului a creat în aceastã regiune o sursã
de complicaþii internaþionale pentru Rusia.
Un alt autor, A.Zaºciuk, ofþier în armata rusã,
a publicat o serie de lucrãri pe teme istorice,
etnografice, analize statistice consacrate
Basarabiei, unde menþioneazã urmãtorul
fapt moldovenii (românii) formeazã majoritatea
populaþiei, aproximativ 3/4 din cifra totalã
Moldovenii locuiesc de foarte mult timp în
regiunile centrale ºi septentrionale ale Basarabiei.
Ei pot fi consideraþi, ca sã zicem aºa, aborigenii
acestor regiuni. A.Afanasev-Ciujbinski, etnograf
ºi scriitor rus, susþinea cã întreaga provincie
cuprinsã între Prut ºi Nistru, în afarã de partea de
nord a judeþului Hotin, era populatã numai de
moldoveni, care nu cunoºteau deloc limba rusã,
condamnând acþiunile emisarilor care erau
aºa-ziºii patrioþi ai poliþiei, care în regiunile în care
locuia populaþia minoritarã, propagau limba rusã
cu biciul ºi cu pumnul. N. Danilevski, slavofil,
unul dintre ideologii panslavismului, într-o lucrare
intitulatã Rusia ºi Europa, preconiza chiar cedarea
Basarabiei cãtre România: România ar putea
spera ca jumãtate din Transilvania, Bucovina ºi o
parte din Basarabia sã fie aplipite la ea, dar asta
numai cu consimþãmântul ºi concursul Rusiei;
numai influenþa ei moderatoare le-ar putea
permite sã reziste cu succes tendinþelor de
separare ale maghiarismului. Generalul
A.Kuropatkin, scriitor militar ºi fost ministru de
rãzboi, scria în 1910: Poporul român din
Basarabia, anexat acum o sutã de ani, trãieºte
astãzi izolat, la distanþã de populaþia rusã. Este
incontestabil faptul cã dacã Principatele (Moldova
ºi Muntenia) ar fi fost anexate de Rusia la
începutul secolului al XIX-lea, populaþia lor nu
numai cã ar fi rãmas strãinã, ci ar fi devenit foarte
repede chiar ostilã poporului rus ºi atunci, în loc
sã avem o singurã Polonie, am fi avut douã, care
ar fi slãbit Rusia. Unirea poporului român, într-un
viitor apropiat, fie pe cale paºnicã, fie ca urmare
a unui rãzboi, este inevitabilã (subln.n.). Aceastã
apreciere s-a dovedit a fi profeticã pentru poporul
român, care a profitat de conjunctura internaþionalã din perioada Primului Rãzboi Mondial
ºi a realizat un deziderat secular - unirea tuturor
românilor într-un singur stat naþional unitar,
fãurind România Mare în 1918.
Populaþia româneascã autohtonã a rezistat
în faþa acestor presiuni, deºi n-au lipsit ºi efectele
negative ale politicii de deznaþionalizare, unele
fiind resimþite ºi în prezent în stânga Prutului.
Românii basarabeni au fost privaþi de realizãrile
modernitãþii care au pãtruns în Principatele

române, apoi în România, în cea de-a doua
jumãtate a secolului al XIX-lea, în special în ceea
ce priveºte unele tradiþii ale vieþii politice,
apariþia partidelor politice, a parlamentarismului.
Prãbuºirea Imperiului rus la începutul lui
1917 a permis transpunerea în practicã ºi în
acest spaþiu a principiului naþionalitãþilor;
naþiunile, care au fost anexate de-a lungul
istoriei, s-au pronunþat cu fermitate pentru
emancipare ºi crearea de state naþionale.
Românii basarabeni au profitat de aceastã
conjuncturã favorabilã, fiind mobilizaþi, pe de
o parte, de tinerii studenþi basarabeni, care au
studiat la Moscova, Sankt Petersburg, Tallin,
Dorpat etc., pe de altã parte, de prizonierii
români, care se aflau în Rusia ºi pledau pentru
realizarea unui deziderat secular  unirea
tuturor românilor într-un singur stat. La 24
ianuarie 1918, la Chiºinãu a fost enunþatã prima
declaraþie de unire, în momentul când deputaþii
Sfatului Þãrii adoptau o altã decizie importantã,
declaraþia de independenþã a Republicii
Democratice Moldoveneºti - un act de curaj ºi
de maturitate pentru acea perioadã, contestat
cu vehemenþã, mai târziu, de adversarii Unirii.
Decizia a fost adoptatã în condiþii dificile
de rãzboi, când vecinii din est, ucrainenii, care
îºi proclamase independenþa la 12 ianuarie 1918,
emiteau pretenþii faþã de Basarabia ºi urmãreau
includerea ei în componenþa tânãrului stat
ucrainean. Delegaþia ucraineanã, care participa
la tratativele de la Bucureºti dintre România ºi
Puterile Centrale, a trimis o notã ºefilor
delegaþiilor germane ºi austro-ungare, Kulmann
ºi Czernin, în care se menþiona cã Ucraina nu
poate sã rãmânã indiferentã faþã de soarta
Basarabiei, care din punct de vedere etnografic,
economic ºi politic formeazã o unitate
indivizibilã cu teritoriul Ucrainei, iar ministrul
de externe al Radei Centrale, Vladimir
Golubovici, menþiona cã orice schimbare a
fostei graniþe româno-ruse, în special în pãrþile
ei de Nord ºi de Sud, ating interesele politice ºi
economice ale Republicii Ucrainene.
Pretenþiile nefondate ale Ucrainei au fost
criticate de ilustrul ardelean Onisifor Ghibu, care
a publicat în ziarul România Mare un articol ce
se intitula Primejdia de peste Nistru - Ucraina
vrea sã se întindã pânã la Prut, unde menþiona
printre altele ceea ce vrea astãzi Ucraina nu e
numai o poftã de-a ei, - ar trebui sã zicem o poftã
ruseascã de hrãpire, cunoscutã în Rãsãritul
Europei de o mie de ani, ci ºi o dovadã
caracteristicã pentru politica Austriei , arãtând
în continuare modul în care cei doi vecini s-au
înþeles între ei când a fost vorba de moldoveni
sau români, cei doi vecini, care nu sunt deloc
prieteni, s-au gãsit prieteni între ei, pentru a ne
strâmtora ºi a ne strivi. Austria vrea înfrângerea
României; Ucraina vrea pieirea Basarabiei.
Onisifor Ghibu era convins cã niciodatã nu se
va putea gãsi în lumea civilizatã vreun congres
al pãcii care sã sancþioneze o astfel de anomalie,
adicã sã sancþioneze anexarea Basarabiei la

Deºi unirea Basarabiei a fost recunoscutã
prin Tratatul de la Paris din 1920, aliaþii au avut
o politicã duplicitarã faþã de România în aceastã
problemã  au semnat Tratatul prin care
recunoºteau starea de fapt, dar nu au urmãrit ca
el sã devinã un act juridic, uitând  sã insiste
ca toate þãrile semnatare sã-ºi onoreze obligaþia
asumatã. Dintre þãrile semnatare, Japonia a fost
cea care nu a ratificat acest document, lipsindu-l
astfel de valoare juridicã, deºi atmosfera de la
Paris, din momentul semnãrii, nu indica
existenþa unor probleme de acest gen.
Ampla miºcare subversivã din perioada
interbelicã, intreþinutã cu fonduri care soseau în
România de la Moscova, prin emisarii antrenaþi în
serviciul Internaþionalei Comuniste, nu a reuºit
sã-ºi atingã principalul obiectiv  declanºarea unei
revolte ºi unirea cu Uniunea Sovieticã a
Basarabiei. Propaganda iredentistã nu a fost
susþinutã de populaþia din Basarabia, atât românii
cât ºi alogenii s-au situat de partea noii
administraþii. Au existat ºi indivizi care au fost
orbiþi de lozincile impozante, mulþi fiind atraºi doar
de fondurile pe care le primeau, alþii chiar credeau
în idealurile revoluþiei mondiale, cei mai mulþi,
însã, erau profund indignaþi de ororile politicii
staliniste, impresionaþi de valurile de refugiaþi din
stânga Nistrului, care încercau sã fugã din raiul
socialist, cu riscul de a-ºi pierde viaþa.
În martie 1932, românii transnistreni, care au
reuºit sã se salveze din raiul sovietic, au trimis
un memoriu Ligii Naþiunilor, în care semnalau
situaþia dramaticã din stânga Nistrului, în care se
menþiona, de altfel, cã în asemenea împrejurãri,
moldovenii transnistreni cu evlavie ºi nãdejde îºi
îndreaptã privirile ºi gãndurile lor spre România
liberã, spre fraþii lor unde, cu toate accesele grele
ale crizei economice, domnesc ordinea, legile ºi
libertatea, neavând din ce alege ei pãrãsesc
pãmânturile ºi cãminurile lor strãmoºeºti ºi din
disperarea lor oarbã de a-ºi salva singura avere
ce le-a rãmas pe lume, darul lui Dumnezeu, viaþa,
se aventureazã sã fugã peste Nistru, în România;
în continuare, în memoriu se aratã cã în aceste
zile, când disperarea tuturor moldovenilor
transnistreni a ajuns la limitã, vãzând cum
sovietele îºi realizeazã sistematic în viaþã planul
lor bestial de exterminare a populaþiei româneºti,
noi, reprezentanþii românilor scãpaþi cu viaþã prin
refugiere în România liberã, ne adresãm Forului
suprem al popoarelor ºi vã rugãm ca protestul
nostru contra acestor masacrãri în masã sã rãsune
cu glas tare în lumea întreagã spre a se opri cu un
ceas mai înainte aceste orori nemaipomenite în
þãrile lumii civilizate
Noi aºteptãm cu
nerãbdare sã se producã proteste la Geneva,
Londra, Paris, New-York, în toate Camerele de
deputaþi, în toate ligile pentru apãrarea drepturilor
omului, în toatã presa . Formaþiunea statalã
din stânga Nistrului, Republica Autonomã
Sovieticã Socialistã Moldovenescã, creatã la 12
octombrie 1924, avea rolul de factor
propagandistic, care trebuia sã focalizeze atenþia
populaþiei basarabene în vederea anexãrii

guvernul þarist  deznaþionalizarea populaþiei
autohtone, distrugerea tinerei elite româneºti, a
categoriilor înstãrite, care au fost represaþi ºi
deportaþi în Siberia, în alte regiuni ale Rusiei, în
Gulagul sovietic, colonizarea cu elemente
alogene, distrugerea vechii administraþii ºi
impunerea noului sistem administrativ stalinist,
care s-a menþinut în urmãtorii 50 de ani. Astfel,
rezultatele pozitive obþinute de-a lungul celor 22
de ani au fost lichidate, demontate, distruse,
eliminate pe cât posibil din mentalul colectiv al
populaþiei. Pentru a-ºi consolida poziþiile în zonã,
conducerea stalinistã, din consideraþii geopolitice,
a dezintegrat teritoriul Basarabiei, transformatã
într-o nouã formaþiune statalã la 2 august 1940 
Republica Sovieticã Socialistã Moldoveneascã 
cea de-a cinsprezecea republicã unionalã din
componenþa Uniunii Sovietice, dar fãrã vechile
cetãþi de la gurilor Dunãrii - Chilia, Ismail ºi
Cetatea Albã -, fãrã judeþul Hotin în nord, teritorii
atribuite Ucrainei.
Evoluþia ulterioarã a evenimentelor relevã
triumful dreptului forþei asupra forþei dreptului,
învingãtorul fiind cel care a decis soarta
populaþiei din stânga Prutului, obligatã sã
accepte starea de fapt ºi sã devinã cetãþeni
sovietici. Astfel, un drept natural, legitim, dreptul
la cetãþenie a fost furat fãrã ca populaþia sã-ºi
de-a acordul, iar în prezent ei încearcã sã
redobândescã ceea ce le-a fost luat prin forþã.
Acest drept este similar cu dreptul la proprietate,
un drept inalienabil, pe care ar trebui sã-l
promoveze cei care vegheazã asupra respectãrii
drepturilor omului pe plan internaþional.
Românii basarabeni cer sã li se respecte acest
drept, prin redobândirea cetãþeniei române, la
fel cum ºi alte state au recunoscut pentru
conaþionalii lor dreptul la cetãþenie, cum a fost
în cazul nemþilor, evreilor, care s-au refugiat din
fosta Uniune Sovieticã, ungurii din România,
care au primit cetãþenia maghiarã.
Pentru a compensa cedãrile teritoriale, în
componenþa noii formaþiuni statale au fost incluse
ºapte raioane din stânga Nistrului, care anterior
au fãcut parte din RASS Moldoveneascã. În acest
mod, dreptul forþei a triumfat, iar poporul român
a fost divizat ºi obligat sã accepte o stare de fapt,
o sârmã ghimpatã de-a lungul Prutului, care a
marcat soarta a sute de familii ce au fost despãrþite
de rudele lor. Efortul României de a redobândi
teritoriile pierdute sunt, din acest punct de vedere,
justificate. În istoria modernã a Europei sunt
consemnate situaþii când un popor, în virtutea unui
act abuziv sau din alte motive, a fost sau este
obligat sã accepte existenþa a douã state independente, recunoscute pe plan mondial, cum a fost
cazul celor douã state germane. România a fost
nevoitã sã accepte dezintegrarea teritoriului istoric,
iar frontiera de pe Prut a fost recunoscutã de Aliaþi
prin Tratatul de la Paris din 10 februarie 1947.
În urmãtorii cincizeci de ani, deºi erau
încorporate în acelaºi lagãr ideologic, România
socialistã ºi Moldova sovieticã au aparþinut unor
spaþii politice, sociale ºi culturale diferite, separate

efect întârziat, care a fost plasatã la temelia
statului sovietic ºi a fost declanºatã de perestroika
lui Gorbaciov. Unele dintre aceste mine continuã
sã exploadeze ºi în prezent în unele regiuni din
fosta Uniune Sovieticã, iar efectele dezastruoase
sunt vizibile în zone precum Transnistria,
Cecenia, Caucaz etc.
Conºtiinþa româneascã nu a fost eliminatã
definitiv, deºi metodele utilizate de guvernanþi
erau destul de dure. Valul reformelor
gorbacioviste a cuprins ºi problema naþionalã,
febra emancipãrii naþionale rãspândindu-se rapid
în toate regiunile imensei Uniuni Sovietice.
Cetãþenii Moldovei sovietice s-au alãturat celor
din republicile baltice, pledând pentru emancipare
ºi respectarea drepturilor naþionale. Nicolas Dima,
un român din Basarabia, refugiat în Occident,
aflându-se la Chiºinãu în 1989, menþiona cã acesta
a fost anul adevãrului sau anul domini, când
moldovenii au avut curajul sã strige cu glas tare,
dupã sute de ani, cã sunt români. Prima victorie
a fost trecerea la grafie latinã, astfel limba
moldoveneascã a devenit automat limba românã,
iar aºa-zisa naþiune moldoveneascã a încetat sã
mai existe ºi a dispãrut ca o fantomã în zori,
concluziona autorul menþionat.
În fruntea miºcãrii de eliberare naþionalã se
plaseazã intelectualitatea, iar prima publicaþie
scrisã cu alfabet latin, ziarul Glasul, apare în
martie 1989 ºi a fost tipãritã în Letonia, deoarece
conducerea comunistã de la Chiºinãu de atunci
se opusese tipãririi. Intelectualii, studenþii se
organizeazã în diverse organizaþii democratice,
care acþionau în limitele impuse de sistem, ele
alcãtuind nucleul unei miºcãri spontane.
Conducerea de la Kremlin, deºi tolera apariþia
acestor miºcãri, a monitorizat ºi a plasat în fruntea
ei persoane de incredere, atent selectate din rândul
intelectualilor. Pentru a camufla intenþiile
adevãrate, guvernanþii au lansat propria lor
miºcare, pe care au numit-o Miºcarea pentru
susþinerea restructurãrii, care avea filiale în toate
fostele republici unionale. În Moldova sovieticã,
cei care au fost recomandaþi de Moscova au
preluat iniþiativa ºi au creat, la 20 mai 1989,
Frontul Popular, care a adunat sub o singurã
conducere alte organizaþii apãrute anterior, cel mai
important fiind Cenaclu Mateevici, membrii
cãruia au fost primii care au avut curajul sã afirme
public cã sunt români.
Deºi miºcarea naþionalã a luat amploare,
conducerea Uniunii Sovietice nu avea motive de
îngrijorare în privinþa Moldovei, atâta timp cât
România era condusã de un regim totalitar,
moldovenii neavând o altã opþiune dacã se
încumetau sã conteste regimul sovietic.
Evenimentele din decembrie 1989 din România
au fost un prilej favorabil pentru Moscova de aºi schimba atitudinea faþã de miºcarea de la
Chiºinãu, unde deja, la 30 decembrie 1989, în
timpul unui miting de solidaritate cu fraþii de peste
Prut, pentru prima datã dupã 1918, s-a cerut unirea
Moldovei cu România, un semnal cã zidul
imaginar, care separa cele douã state româneºti,







Misiunea fundamentalã a istoriei ºi a celor care se ocupã de studierea ei este de a descoperi ºi a prezenta adevãrul, fãrã a retuºa sau ajusta faptele în modul
dorit de guvernanþi.
Ne-am propus sã realizãm o incursiune în istoria acestei regiuni, pentru a identifica originile unor probleme cu care se confruntã astãzi românii de peste Prut
precum ºi modul în care ele au evoluat de-a lungul timpului.
Evenimentele din aprilie de la Chiºinãu au focalizat atenþia opiniei publice internaþionale asupra Republicii Moldova, un stat ce a apãrut pe harta politicã a
Europei dupã 27 august 1991.
Tragedia poporului român din regiunea dintre Prut ºi Nistru se contureazã la începutul secolului al XIX-lea.
În 1812, prin Pacea de la Bucureºti, cele douã mari Imperii - rus ºi otoman - au decis dezintegrarea Principatului Moldovei, fãrã a avea vreun drept, violând,
astfel, prevederile incluse în capitulaþii, documente care reglementau relaþia suzeranului cu supuºii sãi. Urmãtorii douã sute de ani s-au aflat sub impactul negativ
al acestui act abuziv, prin care dreptul forþei a prevalat asupra forþei dreptului.
Prãbuºirea Imperiului rus la începutul lui 1917 a permis transpunerea în practicã ºi în acest spaþiu a principiului naþionalitãþilor; naþiunile, care au fost
anexate de-a lungul istoriei, s-au pronunþat cu fermitate pentru emancipare ºi crearea de state naþionale.
Deºi unirea Basarabiei a fost recunoscutã prin Tratatul de la Paris din 1920, aliaþii au avut o politicã duplicitarã faþã de România în aceastã problemã.
În iunie 1940, conducerea stalinistã a apelat la dreptul forþei pentru a soluþiona o problemã pe care au creat-o artificial ºi au întreþinut-o cu ardoare de-a
lungul celor 22 de ani  printr-o notã ultimativã a silit România sã cedeze Basarabia.
În urmãtorii cincizeci de ani, deºi erau încorporate în acelaºi lagãr ideologic, România socialistã ºi Moldova sovieticã au aparþinut unor spaþii politice, sociale
ºi culturale diferite, separate de o cortinã de fier  imaginarã, pentru a nu permite regãsirea românilor de pe cele douã maluri ale Prutului.
Conºtiinþa româneascã nu a fost eliminatã definitiv, deºi metodele utilizate de guvernanþi erau destul de dure.
La 30 decembrie 1989, în timpul unui miting de solidaritate cu fraþii de peste Prut, pentru prima datã dupã 1918, s-a cerut unirea Moldovei cu România, un
semnal cã zidul imaginar, care separa cele douã state româneºti, a început sã se clatine.
Primul stat, care a recunoscut oficial Republica Moldova ºi a deschis parcursul dificil al independenþei, a fost chiar România.
În deceniul urmãtor, relaþiile dintre cele douã state româneºti au urmat un parcurs dificil, profund marcat de evoluþia vieþii politice.
Cea de-a doua etapã a relaþiilor dintre Chiºinãu ºi Bucureºti, o etapã de tensiune, de ostilitate deschisã a Chiºinãului faþã de Bucureºti.
În ultimile luni ale mandatului sãu prezidenþial, Mircea Snegur a restartat ideea celor douã state româneºti, menþionând oficial, de mai multe ori, cã
R. Moldova este cel de-al doilea stat românesc.
Se încheie etapele pozitive sau neutre ºi se dã startul pentru o politicã ostilã a Chiºinãului faþã de Bucureºti.
Evenimentele din aprilie 2009 au deschis cea de-a cincea fazã a relaþiilor oficiale dintre cele douã state, cea mai dificilã, deoarece ele se aflã, în prezent, în
pragul unei evoluþii dramatice.














Ucraina. Totodatã, el atenþiona pe români cã din
purtarea de acuma a Ucrainei, Basarabia trage
ºi un folos: ea învaþã a-ºi cunoaºte ºi mai bine
vecinii, în cuvântul fãþarnic al cãrora se încrezuse
pânã acum.
Declaraþia Sfatului Þãrii, din 27 martie 1918,
a fost rezultatul firesc al luptei românilor
basarabeni pentru emancipare naþionalã, pe de
o parte, ºi a contracarãrii atacurilor la adresa
integritãþii ºi suveranitãþii ce veneau din partea
Ucrainei. Cei care au criticat mai târziu decizia
din 27 martie 1918 ignorau aceste ameninþãri,
care, altfel, ar fi dus, probabil, la dispariþia
elementului românesc din Basarabia. Deºi unirea
a fost proclamatã de un organ reprezentativ,
adversarii unirii au dus o luptã aprigã pentru a
împiedica recunoaºterea ei internaþionalã - cei
care se aflau la Paris ºi Londra; cei care se aflau
în Rusia sovieticã nu acceptau unirea, deoarece
s-a realizat fãrã acordul lor, ignorând adevãrul
istoric în aceastã problemã, care este indiscutabil
de partea României.
Pentru a informa opinia publicã internaþionalã
despre acest adevãr, contestat cu înverºunare de
adversari, diplomaþii români s-au angajat într-o
amplã acþiune de propagandã. În campania de
informare au fost implicaþi ºi românii basarabeni,
precum Ion Pelivan, care a publicat mai multe
broºuri în sprijinul drepturilor româneºti asupra
Basarabiei  La Bessarabie sous le regime ruse
1812-1918 ; LUnion de la Bessarabie a la merepatrie Roumanie; le mouvement de laccroissement
de la population en Bessarabie. El a desfãºurat o
activitate intensã la Paris, a þinut conferinþe,
susþinând prin diverse metode cauza românismului,
care era ameninþatã din partea unei tabere
complexe, alcãtuitã din adversari ce aveau culori
diferite  monarhiºtii, adepþii Rusiei Mari -, ºi
care pledau pentru revenirea Basarabiei în
componenþa Rusiei, fie ea monarhistã, republicanã,
iar, din stânga Nistrului, România era atacatã de
propaganda bolºevicã.

teritoriului dintre Prut ºi Nistru, iar unirea
teritoriilor de pe cele douã maluri ale Nistrului ar
servi drept breºã strategicã a URSS faþã de
Balcani (prin Dobrogea) ºi faþã de Europa
Centralã (prin Bucovina ºi Galiþia), pe care URSS
le-ar putea folosi drept cap de pod în scopuri
militare ºi politice
ruperea Basarabiei de
România va avea implicaþii directe asupra
caracterului unitar al României Mari ºi, totodatã,
va servi drept impuls suplimentar în tendinþa
provinciilor nou alãturate la România la
autodeterminare.
Un alt adevãr, ce trebuie spus ºi adus la
cunoºtinþa celor care astãzi se înscriu în rândul
celor ce aparã regimul perimat de la Chiºinãu,
este cã în 1937-1938, când Marea Teroare a luat
amploare în Uniunea Sovieticã, cei care în 1924
susþineau politica guvernului sovietic în direcþia
României, au fost represaþi, fiind acuzaþi cã au
fost spioni ai statului român, cã au trãdat în
favoarea României. Altfel fiind spus, maurul
ºi-a fãcut datoria, maurul trebuie sã plece, chiar
cu preþul eliminãrii fizice.
În iunie 1940, conducerea stalinistã a apelat
la dreptul forþei pentru a soluþiona o problemã
pe care au creat-o artificial ºi au întreþinut-o cu
ardoare de-a lungul celor 22 de ani  printr-o
notã ultimativã a silit România sã cedeze
Basarabia, care în viziunea celor care au alcãtuit
acea notã era locuitã de ucraineni: În 1918,
România, folosindu-se de slãbiciunea militarã a
Rusiei, a desfãcut de la Uniunea Sovieticã
(Rusia) o parte a teritoriului ei, Basarabia,
cãlcând prin aceasta unitatea secularã a
Basarabiei, populatã în principal de ucraineni,
cu Republica Sovieticã Ucraineanã (subln.n.).
Au anexat Basarabia cu ajutorul baionetelor
Armatei Roºii, iar drept recompensã pentru
cei 22 de ani ºi-au însuºit ºi partea de nord a
Bucovinei ºi þinutul Herþa, un teritoriu care nu a
aparþinut niciodatã Rusiei sau Ucrainei.
Noii stãpâni, pentru a-ºi însuºi noua achiziþie,
au apelat la metodele ºi practicele utilizate de

de o cortinã de fier  imaginarã, pentru a nu
permite regãsirea românilor de pe cele douã
maluri ale Prutului. Experienþa traumatizantã a
naþiunii române, care a vãzut în repetate rânduri
cum este periclitatã unitatea naþionalã ºi graniþele
pe parcursul ultimelor secole, s-a perpetuat ºi dupã
1989, fapt ce a obligat clasa politicã sã ia în calcul
ºi unele riscuri iminente, ce pot apãrea în noile
condiþii. Moscova ºtia sã speculeze cu multã
virtuozitate spaimele românilor în interesele
proprii, iar întreþinerea într-o manierã insinuantã
a tensiunilor urmãrea menþinerea dependenþei faþã
de arbitrul din Rãsãrit. Aceastã stare de fapt
obliga, odatã în plus, factorii responsabili de la
Bucureºti, sã evalueze corect situaþia ºi riscurile
posibile ce puteau apãrea în cazul unei politici
mai active în teritoriul românesc, care se mai afla
sub tutela Moscovei.
Izolaþi de conaþionalii lor din dreapta Prutului,
românii din Moldova sovieticã au fost supuºi unui
proces de metamorfizare, transformarea lor în
cetãþeni sovietici ºi schimbarea identitãþii, fiind
oficial catalogaþi drept moldoveni, care vorbeau
limba moldoveneascã. Tezele cominterniste,
lansate în 1923, au fost transformate în politici
oficiale, iar ideologii partidului comunist au fost
antrenaþi într-o amplã acþiune de rescriere a
istoriei. Spre deosebire de alte naþiuni, care
alcãtuiau marea familie de cetãþeni sovietici,
românii sunt printre cei care au fost loviþi cel mai
dur, le-a fost furatã identitatea, limba, istoria,
repere care definesc ºi caracterizeazã o naþiune.
De altfel, tot mai mulþi autori sunt de acord cã
problema naþionalã a fost cãlcâiul lui Ahile a
Uniunii Sovietice. Dreptul la autodeterminare,
lansat oficial de fondatorul statului sovietic,
V.I.Lenin, a fost aplicat într-un mod original, fiind
adaptat cerinþelor ºi intereselor regimului.
Frontiere trasate arbitrar, inventarea de noi
identitãþi, inocularea unor valori ºi tradiþii
artificiale în conºtiinþa naþiunilor  sunt elemente
care au alcãtuit, de fapt, un model de minã cu

a început sã se clatine. Urmãtorul semnal a fost
oferit la 6 mai 1990, când cele douã maluri ale
Prutului au fost unite prin Poduri de Flori, care
au permis familiilor de români sã se revadã dupã
o perioadã de separare de circa 40 de ani.
Primul stat, care a recunoscut oficial
Republica Moldova ºi a deschis parcursul dificil
al independenþei, a fost chiar România. În
Declaraþia Executivului de la Bucureºti se
menþiona cã Declaraþia de independenþã a
Republicii Moldova se înscrie în mod logic în
procesul de înnoiri democratice, de destrãmare a
structurilor totalitare comuniste din Uniunea
Sovieticã. Guvernul român, prin aceastã
recunoaºtere, saluta actul istoric de
autodeterminare a poporului din R.Moldova, de
împlinire a nãzuinþelor sale legitime spre libertate,
democraþie ºi demnitate naþionalã. Recunoscând
independenþa Republicii Moldova, guvernul
român îºi arãta disponibilitatea de a stabili relaþii
diplomatice, intenþia de a acorda sprijinul necesar
autoritãþilor din R.Moldova pentru consolidarea
independenþei sale ºi dezvoltarea raporturilor de
colaborare dintre românii de pe cele douã maluri
ale Prutului. Declaraþia de la Bucureºti definea
într-o formulã clarã identitatea româneascã a
statului independent, proclamat la est de Prut,
vãzând în actul declarãrii independenþei
R.Moldova desprinderea definitivã de imperiul
sovietic, un pas decesiv spre anularea
consecinþelor Pactului Molotov-Ribbentrop,
înlãturarea pe cale paºnicã a consecinþelor nefaste
ale acestuia, îndreptate împotriva drepturilor ºi
intereselor poporului român. Aceasta a fost
motivaþia care a stat la baza recunoaºterii imediate
a noului stat românesc de la est de Prut. La 29
august 1991, între România ºi R.Moldova au fost
stabilite relaþii diplomatice la rang de ambasador.
România a fost prima þarã care a inaugurat, la 19
ianuarie 1992, o Misiune diplomaticã la Chiºinãu,
iar la 24 ianuarie 1992 - de ziua fãuririi unitãþii
Principatelor Române  la Bucureºti îºi începea
activitatea Ambasada R.Moldova în România.

În deceniul urmãtor, relaþiile dintre cele douã
state româneºti au urmat un parcurs dificil,
profund marcat de evoluþia vieþii politice. În
evoluþa raporturilor dintre Chiºinãu ºi Bucureºti,
putem observa trei perioade, fiecare dintre ele cu
o semnificaþie deosebitã. Începând cu 1991,
relaþiile au întrat în faza romanticã, în condiþiile
în care miºcarea de eliberare naþionalã din
Basarabia din anii 90 se afla în plinã ascensiune.
Era o perioadã a apropierilor, a podurilor de flori,
iar modul în care evoluau relaþiile pãrea cã anunþã
chiar o posibilã reîntregire a spaþiului românesc.
Primele semne care indicã o schimbare, când,
treptat, iluzia unirii începe sã se destrame, apar
la sfârºitul anului 1992, ele fiind un semnal al
începutului distanþãrii dintre Chiºinãu ºi
Bucureºti. Nu sunt cunoscute motivele reale ale
acestor schimbãri, cert este însã un adevãr  nici
R.Moldova, dar nici România nu aveau suficientã
experienþã diplomaticã, poate chiar maturitate,
pentru a edifica relaþiile dintre cele douã state pe
un fundament solid. Primul eºec suferit de
diplomaþia românã a fost înregistrat în momentul
când a fost respins, în 1992, Tratatul de
fraternitate, de cãtre Chiºinãu, el fiind înaintat de
Ministerul Afacerilor Externe în luna februarie.
Deºi la guvernare se mai aflau încã reprezentanþii
Frontului Popular, unele schimbãri din posturi
importante  demisia conducerii Parlamentului
în ianuarie 1993, ascensiunea rapidã a altor
personaje obscure  sunt semnale care
demonstreazã cã treptat forþele naþionale
proromâne sunt subminate, iar Republica
Moldova încet-încet se îndreaptã spre Rãsãrit.
Unii reprezentanþi ai elitei politice basarabene,
care în anii 1989-1991 erau apropiaþi de idealurile
naþionale, prin organizarea, în februarie 1994, a
reuniunii Casa noastrã  Republica Moldova,
ºi-au desconspirat camuflajul politic pe care l-au
purtat ºi s-au detaºat de toate idealurile pentru
care optau în acei ani. Astfel, ipoteza cã serviciile
secrete ruseºti s-au infiltrat puternic în rândurile
celor care conduceau Miºcarea de Eliberare
naþionalã din Republica Moldova, în general, prin
aceastã turnurã spectaculoasã din februarie 1994,
a fost axiomatic demonstratã.
Accensiunea la putere a guvernãrii agrardemocratice a dat semnalul pentru cea de-a doua
etapã a relaþiilor dintre Chiºinãu ºi Bucureºti, o
etapã de tensiune, de ostilitate deschisã a
Chiºinãului faþã de Bucureºti. Clasa politicã de
la Chiºinãu a profitat de atitudinea rezervatã a
Occidentului faþã de coaliþia de guvernare de la
Bucureºti, fapt care a permis aducerea unor
acuzaþii la adresa României de revanºism la
adresa Republicii Moldova. Un exemplu în acest
sens poate servi cazul lui Adrian Pãunescu,
membru al Adunãrii Parlamentare a Consiliului
Europei, cãruia nu i s-a permis intrarea în
Republica Moldova, în august 1995, precum ºi
a altor persoane, care doreau sã participe la
sãrbãtoarea limbii, care se organiza la 31 august.
Urmãtoarea etapã, ce-a de-a treia în relaþiile
dintre Chiºinãu ºi Bucureºti, începe în 1996 ºi
este cea mai deosebitã. Pe de o parte, se produce
o schimbare la Chiºinãu, unde preºedintele
Mircea Snegur pãrãseºte partidul aflat la
guvernare ºi dã un semnal Bucureºtiului cã
Republica Moldova sau mãcar o parte din
conducerea superioarã, alãturi de alte forþe
politice, sunt pregãtiþi sã-ºi revizuiascã discursul
faþã de Bucureºti ºi doresc sã se apropie de
România. În ultimile luni ale mandatului sãu
prezidenþial, Mircea Snegur a restartat ideea
celor douã state româneºti, menþionând oficial,
de mai multe ori, cã R. Moldova este cel de-al
doilea stat românesc. Pe de altã parte, la
Bucureºti, mesajul nu a fost recepþionat în modul
dorit de aceste forþe, deoarece ºi acolo se produce
o schimbare, la putere venind Convenþia
Democratã. Într-un mod ciudat, mesajul mai proBucureºti al Republicii Moldova a primit un
rãspuns mai rezervat din partea României, unde
devenise o prioritate integrarea europeanã ºi
euro-atlanticã. Schimbãrile de la Bucureºti 
diminuarea rolului Direcþiei Republica Moldova
în MAE, reducerea fondurilor destinate
proiectelor pentru Republica Moldova  au fost
sesizate ºi la Chiºinãu, care le-a perceput drept
un semnal al distanþãrii, de înstrãinare.
Cea mai dureroasã ºi mai dificilã fazã este
cea de-a patra, care începe cu februarie 2001.
Se încheie etapele pozitive sau neutre ºi se dã
startul pentru o politicã ostilã a Chiºinãului faþã
de Bucureºti. Declaraþiile oficiale ale ministrului
Morei sunt un semnal al discursului antiromânesc, de altfel, caracteristic pentru partidul
care a câºtigat alegerile - Partidul Comunist. Este
dificil sã bãnuim cã s-a produs vreo schimbare
în poziþia comuniºtilor dupã alegeri; preºedintele
Voronin, în 2000, cu câteva luni înainte de a
ajunge la putere, a catalogat drapelul tricolor
drept unul fascist ºi nu credem cã s-au produs
schimbãri radicale nici în prezent, dupã opt ani
de guvernare. Guvernarea comunistã a rãmas
fidelã acestui discurs, pe care nu a ezitat sã-l
etaleze în diverse situaþii.
Evenimentele din aprilie 2009 au deschis cea
de-a cincea faza a relaþiilor oficiale dintre cele
douã state, cea mai dificilã, deoarece ele se aflã,
în prezent, în pragul unei evoluþii dramatice.
Declaraþiile oficiale demascã intenþiile reale ale
comuniºtilor, care nu doresc sã plece de la
guvernare ºi se opun vehement oricãror
schimbãri, care ar duce la pierderea unei surse
importante de existenþe - puterea. România se
confruntã cu probleme similare celor din anii20,
când era atacatã dur de propaganda comunistã.
Comportamentul conducerii actuale de la
Chiºinãu se înscrie perfect în motivaþia pe care o
aduce unul dintre cei care au dirijat propaganda
împotriva României în anii20, Cristian Rakovski,
care, în rãspunsul dat lui Titulescu la acuzaþiile
aduse sovieticilor privind propaganda subversivã,
menþiona urmãtorul adevãr: Basarabia este
pentru noi mai mult decât atât, e piatra de
încercare a sentimentelor celorlalte popoare faþã
de noi ...este argumentul nostru capital cã ceilalþi
se amestecã în afacerile Sovietelor, atunci când
Sovietele sunt constant acuzate cã ele se amestecã
în afacerile Sovietelor. Dacã, în viitor, România
va ºti sã câºtige simpatia noastrã, poate situaþia
se va schimba. Se speculeazã foarte abil de cãtre
comuniºti anumite probleme ºi se mizeazã ºi pe
o amplã campanie de dezinformare ºi pe plan
internaþional. Sperãm cã, de aceastã datã,
dreptatea ºi adevãrul sã triumfe, iar opinia publicã
mondialã sã urmãreascã un singur scop 
cunoaºterea adevãrului ºi apãrarea lui. În aceastã
problemã, existã unul singur  pe cele douã maluri
ale Prutului locuiesc români ºi nu existã o naþiune
ºi limbã moldoveneascã. Suntem români ºi
punctum.

