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UNIVERSITATEA SPIRU HARET: O ALTFEL DE UNIVERSITATE?

O UNIVERSITATE A VIITORULUI

Prof. univ. dr. Elena DOVAL
Director al Departamentului de Evaluare Internã
ºi Asigurarea Calitãþii

Configuraþia
noii universitãþi
Eforturile conjugate ale asociaþiilor universitãþilor europene ºi
ale altor instituþii ale Comunitãþii
europene sunt îndreptate spre
schimbarea întregii concepþii
privind misiunea strategicã a
universitãþilor, organizarea, managementul strategic ºi asigurarea
calitãþii învãþãmântului superior. Ca
semnatarã a Magnum Carta
Universitatum (Procesul Bologna,
2005), prin preºedintele ºi rectorul
sãu, profesor univ. dr. Aurelian Gh.
Bondrea ºi membrã a Asociaþiei
Universitãþii Europene (EUA),
Universitatea Spiru Haret a fost
conceputã, s-a dezvoltat ºi urmeazã
aceeaºi cale a normalitãþii în spiritul
adaptãrii continue la complexitatea
mediului european ºi internaþional.
În procesul schimbãrii sunt
promovate noi principii axate pe trei

caracteristici fundamentale: diversitate, transparenþã ºi utilitatea
învãþãmântului superior în societate.
Diversitatea
În general, diversitatea indicã
varietate. În lumea academicã se
disting (Birnbaum, 1983; Huisman
1995; van Vught, 2008) trei mari
tipuri ale diversitãþii:
o Diversitatea sistematicã,
structuralã sau instituþionalã, care se
referã la diferenþele de tipuri ale
sistemelor de educaþie;
o Diversitatea programaticã,
care se referã la diferenþele dintre
programele oferite de instituþii;
o Diversitatea reputaþiei, care
are în vedere prestigiul sau statusul
instituþiilor.
Diversitatea instituþionalã este
asociatã performanþei sistemelor de
educaþie. Impactul pozitiv al acestei
diversitãþi (van Vught et al, 2008)
este susþinut de urmãtoarele
argumente:

 Asigurã nevoile studenþilor
prin deschiderea oportunitãþilor
pentru accesul la studiu a diferitelor
categorii de studenþi într-un spectru
larg academic sau profesional;
 Promoveazã mobilitatea socialã, prin oferirea diferitelor moduri
de intrare în sistemul academic ºi a
multiplelor forme de transfer între
instituþii, programe ºi forme de
învãþare, permiþând autocorectarea
erorilor de decizie în alegere,
motivare ºi obþinerea succesului;
 Serveºte nevoile pieþei muncii
într-o societate modernã, în care
varietatea specializãrilor este în
creºtere pentru a satisface necesitãþile dezvoltãrii socio-economice
viitoare; un sistem academic
omogen ºi inflexibil nu poate
rãspunde acestor cerinþe;
 Serveºte nevoile grupurilor
specifice (defavorizate) din cadrul
comunitãþilor, pentru a le oferi
posibilitatea gãsirii propriei identitãþi
ºi legitimãrii lor în societate;
 Permite combinarea elitei
universitare cu masa studenþilor
obiºnuiþi, în acest mod rãspunzând
nevoilor acestora ºi pieþei muncii;

 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.

Taxa de înscriere la admitere este de 60 lei.
Taxele de ºcolarizare (Pot fi achitate integral sau în trei rate)

Facilitãþi acordate studenþilor Universitãþii Spiru Haret
 Fiii de þãrani, de cadre didactice, de pensionari ºi ºomeri, aflaþi în întreþinerea pãrinþilor, sunt scutiþi de plata taxei de înscriere pentru
admitere;
 Taxe de ºcolarizare moderate, achitabile în trei rate;
 Cursuri tipãrite, realizate de editura ºi complexul tipografic proprii, puse la dispoziþia studenþilor cu reducere de 30%;
 Consultaþii, lecþii de sintezã, dezbateri, teste de evaluare prezentate prin intermediul posturilor proprii de televiziune (TVRM) ºi
radio (Radio România de Mâine) ºi al publicaþiei Opinia naþionalã;
 Acces gratuit în biblioteca virtualã a Universitãþii ºi la bibliotecile facultãþilor;
 Evaluarea computerizatã a cunoºtinþelor, utilizând platforma de e-Learning Blackboard;
 Burse de merit;
 Cazare în cãminele proprii din Bucureºti;
 Masã, subvenþionatã cu 30%, la cantina proprie din Bucureºti;
 Acces gratuit la clubul studenþesc propriu ºi în Complexul sportiv din Bucureºti;
 Cursuri de limbi strãine de largã circulaþie internaþionalã, organizate de Centrul de Limbi Strãine, finalizate cu Certificate de competenþã
lingvisticã ºi de excelenþã.

Facultãþile, specializãrile/programele de studii ºi formele de
învãþãmânt de zi, la distanþã ºi cu frecvenþã redusã din structura
Universitãþii Spiru Haret sunt organizate ºi funcþioneazã în
conformitate cu prevederile cuprinse în:
 Art.29 (3) din Legea nr.87/2006 pentru aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 75/2005 privind
asigurarea calitãþii educaþiei: În învãþãmântul superior,
evaluarea ºi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituþionale
pentru fiecare program din ciclul de licenþã, care duce la o
calificare universitarã distinctã.
 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.
Hotãrârile de Guvern nr. 676/2007 ºi 635/2008 au nesocotit
aceste prevederi în privinþa structurii Universitãþii Spiru Haret,
aprobatã de Senatul universitar, adãugând/modificând/,
completând la lege. Ca urmare, prin deciziile nr.1242 din 5 martie
2009 ºi nr. 1988 din 3 aprilie 2009, irevocabile, ale Înaltei Curþi
de Casaþie ºi Justiþie  Secþia Contencios Administrativ ºi Fiscal,
recursurile declarate de Guvernul României ºi Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii împotriva Universitãþii Spiru
Haret au fost respinse ca neîntemeiate.

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

(Continuare în pag. 3)

Port al bunei-speranþe, COPILÃRIA

Au început înscrierile la facultãþile Universitãþii Spiru Haret
pentru candidaþii posesori de diplomã de bacalaureat
din promoþiile anterioare anului 2009
Documentele necesare la înscriere:

 Se axeazã pe dezvoltarea
continuã a eficienþei în procesul
educaþional, prin implementarea
celor mai moderne tehnologii,
resurse ºi metode de învãþareevaluare;
 Oferã oportunitãþi largi pentru
experimentare ºi inovare cu risc
scãzut, întrucât oferã posibilitatea
explorãrii ºi evaluãrii efectelor
inovãrii, fãrã obligativitatea implementãrii la toate instituþiile în
acelaºi timp ºi mod.
Acumularea de cunoºtinþe
necesare dezvoltãrii carierei pe o
piaþã a muncii puternic competitivã,
dar ºi a satisfacþiei personale privitã
prin atribute, cum sunt: eficienþã,
flexibilitate, inovare ºi stabilitate,
nu se pot realiza decât promovând
diversitatea în sistemele educaþionale. De aceea, guvernele din
majoritatea þãrilor europene cautã sã
proiecteze ºi sã aplice politici (nu
reguli ºi norme) care sã conducã la
creºterea diversitãþii în sistemele
educaþionale.

Vã rog sã fiþi frumoase ca ieri
se ruga florilor copilul, cu nespusã
duioºie ºi alint, copilul care ieri
împlinise trei ani. Era dimineaþã ºi
florile se trezeau cu un pocnet uºor.
Era dimineaþa omului care se ruga
naturii sã rãmânã veºnic copil. Era
amintirea, era memoria omului
înnobilatã de vârsta copilãriei. Erau
speranþa ºi încrederea, era vaporul
abia plecat pe mãrile albastre ale
visului, ancorând doar în porturile
bunei-speranþe. Era copilãria

atotcuprinzãtoare de culoare, de
fericire, de joc. Aripã ºi zbor, speranþe
bãnuite ºi liniºti-neliniºti veninde.
Suspin ºi uitare. Râs ºi amintire. Ochi
mari, rotunjiþi în albastru, verde,
negru sau cãprui, irizaþi în culorile
fãrã onomasticã ale naturii supuse în
faþa mãreþiei copilului.
În lumea lui, copilul construieºte.
ªi, uneori, ar fi bine ca oamenii mari
sã priveascã jocul copilului, sã
înveþe din imaginaþia lui sã
clãdeascã lumea oamenilor maturi,

care au fost odatã copii, a copiilor
care vor fi odatã oameni mari. Sunt
evenimente când oamenii mari îºi
aduc aminte cã au fost copii ºi
atunci devin mai buni, ºi privesc cu
reproº gândul ºi fapta care i-au fãcut
sã se îndepãrteze de pura lume a
copilãriei. Dar se vede cã aceste
evenimente sunt rare, dacã în multe
zone ale lumii, ºi chiar ºi în
România, mai sunt copii care suferã
sau chiar mor de foame, rãmân
analfabeþi, învaþã alfabetul morþii

înainte de a-l fi ºtiut  mãcar în
primele litere  pe cel al vieþii, dacã
mai sunt copii care privesc cerul nu
pentru a descoperi soarele, ci pentru
a depista avioane nimicitoare, copii
care nu cunosc cãldura leagãnului,
ci zbuciumul deplasãrii din adãpost
în adãpost.
În România, fiecare copil este un
esenþial eveniment ºi de aceea
oamenii mari se gândesc, în fiecare
zi, la copii. La copii ºi la darul
esenþial. Pacea, liniºtea, infinitul
speranþei. Leagãne încãlzite de
cãldura iubirii ºi grijii pentru
creºterea copiilor. Pentru cã ei, în
creºe, în cãmine, în grãdiniþe, în
ºcoli, în familii, trebuie sã fie învãþaþi
alfabetul vieþii fãrã angoase, fãrã
griji, sã fie învãþaþi silabele-motoare
ale visului ºi cuvintele-fapte ale
împlinirii. Sã fie învãþaþi copilãria în
datele esenþiale ale jocului, ale
încrederii, ale împlinirii.
Sã facem copiilor daruri, în
fiecare zi, ºi, mai ales, oameni ai
lumii, sã le promitem ºi sã ne þinem
de cuvânt, acum, la sãrbãtoarea
tuturor copiilor lumii, cã le vom
face cel mai de preþ, mai aurit, cel
mai frumos dar, pacea lumii. Sã ne
facem nouã înºine, foºti copii, în
amintirea copilãriei, aºadar, darul
cel mai de preþ: pacea. ªi din
dragostea pentru copii sã ne tragem
seva pentru sãnãtate ºi puterea de a
trece peste tot ce ne este potrivnic.
Pentru ei, care suntem noi, de
mâine, mai sãnãtoºi, mai puternici,
mai inteligenþi, mai fericiþi.

Mioara VERGU IORDACHE

democraþiei  democraþia participativã, în pagina 4.
Fundamentele
Nevoia de lecturã, în pagina 6.
Citiþi
un excepþional interviu acordat de academicianul Dinu C. Giurescu
 colaboratorului
nostru, conf.univ.dr. Valeriu Râpeanu, în pagina a 8-a.

PROCESUL DEZALIENÃRII OMULUI CONTEMPORAN
Prof. univ. dr. Ioan N. ROªCA

Omul dezalienat 
ca om total
Având în vedere multiplele
ipostaze ale alienãrii, omul complet
dezalienat urmeazã sã fie un om
total, în sensul cã se va împlini atât
în dimensiunea sa naturalã, cât ºi în
cea socialã, atât sub aspectul
trebuinþelor naturale, cât ºi al celor
spirituale.
Conceptul de om total a fost
avansat prima datã de Marx.
Distingând, pe de o parte, între

cetãþean (membru al statului) ºi om
(membru al societãþii civile), iar pe
de altã parte, între emanciparea
politicã, realizatã de statul burghez
democratic, ºi emanciparea umanã,
numitã ºi civilã sau socialã, care
urma abia sã fie înfãptuitã, el
accentua ideea cã omul emancipat
civil sau social va fi acela care îºi
va obiectiva fondul generic, forþele
lui sociale, umanitatea din om. Din
alte reflecþii ale autorului, rezultã cã
omul total îºi va satisface atât
trebuinþele materiale, cât ºi pe cele

spirituale ºi va
contracara
unilateralitatea unei specializãri tot
mai înguste printr-un larg orizont
tehnic, prin receptivitatea la tot ceea
ce este autentic uman, prin
cultivarea variatelor tipuri de valori.
Desigur, profesional, datoritã
diviziunii tot mai accentuate a
muncii, omul contemporan este ºi
va fi în continuare un specialist
într-un domeniu sau altul destul de
îngust. Dar, într-o societate
dezvoltatã economic ºi în condiþiile
existenþei unui stat democratic
asistenþial, el va fi emancipat civil
de servituþile ºi grijile traiului
cotidian, astfel încât va dispune de

suficiente resurse materiale ºi de
suficient timp liber pentru a-ºi
forma un orizont spiritual mai larg,
atât în domeniul profesiunii sale, cât
ºi în privinþa celorlalte tipuri de
valori.
De fapt, teoreticienii dezalienãrii
omului contemporan vizeazã tocmai
un asemenea tip de om, polivalent,
al cãrui model rãmâne acela al
omului total. Explicaþiile date de ei
posibilitãþii dezalienãrii sunt însã
diferite, fiind corespunzãtoare celor
oferite de ei alienãrii.
(Continuare în pag. 5)

Puncte de vedere

SENSURILE GLOBALIZÃRII (V)

Ion A. POPESCU, Aurelian A. BONDREA
Mãdãlina I. CONSTANTINESCU,
Alexandrina I.MERUÞÃ
Globalizarea are trei cauze
principale: tehnologicã, politicã ºi
economicã. Ele au declanºat un
proces în care distanþa geograficã
a devenit un factor neesenþial în
stabilirea ºi susþinerea legãturilor
transfrontaliere, a relaþiilor
economice, politice ºi socioculturale internaþionale pe care le
numim globalizare. Oamenii au
devenit conºtienþi de acest lucru.
De aici, toate reþelele, relaþiile ºi
dependenþele interumane ºi
statele au devenit virtual mondiale. Aceastã internaþionalizare
potenþialã a relaþiilor ºi dependenþelor cauzeazã deficite pe plan
democratic, economic, social ºi al
securitãþii ºi produce efecte, cum
ar fi schimbarea atitudinilor ºi
deficienþe administrative. Globalizarea nu este un fenomen în

totalitate negativ. Ea este un factor
de integrare a omului în comunitatea
mondialã ºi oferã spaþiu de
desfãºurare noilor sisteme de
guvernabilitate globalã ºi unei
societãþi civile globale.
Globalizarea se referã la toate
acele procese prin care popoarele
lumii sunt încorporate într-o singurã
societate mondialã, societatea
globalã (Martin Albrow, 1990).
Globalizarea poate fi definitã ca
intensificarea relaþiilor sociale în
lumea întreagã, care leagã într-o
asemenea mãsurã localitãþi
îndepãrtate, încât evenimente care
au loc pe plan local sunt privite prin
prisma altora similare, petrecute la
multe mile depãrtare, ºi invers
(Anthony Gidees, 1990).
Globalizarea este reþeaua
globalã care a adunat laolaltã

comunitãþi de pe aceastã planetã,
altãdatã dispersate ºi izolate, într-o
dependenþã mutualã ºi o unitate ale
unei singure lumi (Emanuel
Richter).
Caracteristicile curentului
globalizãrii cuprind internaþionalizarea producþiei, noua
diviziune internaþionalã a muncii,
noile miºcãri migratoare dinspre
Sud spre Nord, noul mediu
competitiv care genereazã aceste
procese, precum ºi internaþionalizarea statului, fãcând din
state agenþii ale lumii globalizate.
Lumea devine tot mai mult un
supermarket global (engl. a globat
shopping mall) în care ideile ºi
produsele pot fi gãsite peste tot în
acelaºi timp. Globalizarea nu se
referã, pur ºi simplu, la procesul
obiectiv de creºtere a intercomunitãþii. Se referã la conºtientul ºi
subiectivitatea individului, adicã la
scopul ºi intensitatea conºtientizãrii
lumii ca spaþiu unic. Globalizarea
este ceea ce cei din Lumea a Treia
au numit, timp de secole, colonizare.

Globalizarea se referã la procesul
prin care relaþiile sociale devin
relativ lipsite de factorii distanþã
ºi graniþe, în aºa fel încât viaþa
umanã se desfãºoarã din ce în ce
mai mult în largul unei lumi vãzute
ca loc unic.
Termenul globalizare a
intrat pentru prima oarã într-un
dicþionar (Webster) în 1961. De
la mijlocul anilor89 câºtigã o
circulaþie considerabilã: el se
alãturã ca adjectiv altor termeni
ca pieþe, instituþii, ecologie,
finanþe, stiluri de viaþã, comunicaþii, migraþie, legi, fabrici,
rãzboi, conferinþe, societate civilã,
evenimente ºi riscuri (Scholte,
1998, p. 52). Daniel Yering face
diferenþa între globalizare
ca proces de expansiune a
comerþului ºi investiþiilor ºi
globalitate, care este o stare sau o
condiþie, o realitate dincolo de
globalizare: intrarea într-o lume
a globalitãþii.
(Continuare în pag. 4)
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND

Astãzi, rãspund:
de la Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã

 lector univ. drd. Daniela PÂRLEA-BUZATU

Student: Am înþeles cã
motivarea personalului
organizaþiilor depinde de
mai mulþi factori. Care sunt
aceºtia?
Profesor: Sunt teorii din

care rezultã o multitudine de
elemente implicate, direct ºi
indirect, în conceperea ºi
exercitarea motivãrii. Aceºti
factori (elemente, variabile)
pot fi grupaþi în trei categorii:
a) Variabile individuale,
care reflectã caracteristicile
fiecãrui angajat (aceºti factori
explicã ºi impun necesitatea
unei motivãri diferenþiate,
personalizate la nivelul fiecãrui
component al organizaþiei):
calitate, efort, pregãtire,
comportament etc.;
b) Variabile organizaþionale, prin care desemnãm
acele elemente din cadrul
firmei care reflectã starea ºi
caracteristicile sale, indiferent
de natura lor, ce influenþeazã
abordarea, conþinutul ºi rezultatele motivãrii personalului:
concepþia managerialã generalã, cultura organizaþionalã,
climatul organizaþional, situaþia
economicã a organizaþiei,
comunicaþiile etc.;
c) Variabile contextuale,
care încorporeazã acele elemente din mediul exterior al
firmei, ce au influenþã importantã
asupra conþinutului ºi efectelor
proceselor motivaþionale din
cadrul sãu: cultura naþionalã,
nivelul de dezvoltare a þãrii,
taxele ºi impozitele, nivelul
veniturilor populaþiei etc.
Managementul fiecãrei
organizaþii este necesar sã
conºtientizeze existenþa acestor
categorii de variabile organizaþionale ºi sã acþioneze
diferenþiat asupra lor, în sensul
amplificãrii acelor variabile
care potenþeazã motivarea ºi
performanþele salariaþilor ºi
organizaþiei, iar, pe de altã
parte, contribuie la limitarea

constituindu-se pe principiul
contrastului motivaþiilor.
Motivarea pozitivã ºi
negativã. La baza lor se aflã
criteriul influenþei motivaþiilor
asupra mãrimii satisfacþiilor
personalului:
 motivarea pozitivã  are
în vedere creºterea eforturilor
ºi contribuþiei personalului la
realizarea obiectivelor firmei,
pe baza amplificãrii satisfacþiilor sale din participarea la
procesul muncii, ca urmare a
realizãrii sarcinilor atribuite;
 motivarea negativã 
vizeazã sporirea eforturilor
oamenilor pe baza diminuãrii
satisfacþiilor în procesul
muncii, dacã sarcinile ºi
obiectivele fixate nu sunt
realizate.
Motivarea economicã
ºi moral-spiritualã. Sunt
partajate în funcþie de natura
mijloacelor utilizate pentru
motivarea personalului firmei:
 motivarea economicã  se
referã la motivarea realizatã
prin satisfacerea nevoilor de
ordin economic: salarii, prime,
gratificaþii, penalizãri, amenzi,
autoturisme de serviciu etc.;
 motivarea moral-spiritualã
 are în vedere satisfacerea
aspiraþiilor de ordin moral, ce
vizeazã, în primul rând,
sistemul de valori, atitudinile ºi
comportamentele salariaþilor:
acordarea de încredere, laude,
mulþumiri, critici, mustrãri,
medalii etc.
Motivarea intrinsecã ºi
extrinsecã. Sunt bazate pe
natura relaþiilor motivaþionale
care se produc ºi amplasarea
sursei care genereazã efectul
motivaþional:
 motivarea intrinsecã
(internã, directã)  constã în
convingerea salariatului sã se
implice ºi sã obþinã rezultate în
cadrul firmei, determinând,
astfel, satisfacþii ce þin de
personalitatea sa, de Eul sãu;

 motivarea extrinsecã
influenþelor acelor variabile cu
(externã, indirectã)  constã în
impact negativ.
determinarea salariatului de a
Student: Câte tipuri de obþine rezultate, care vor genera
motivare existã?
din partea organizaþiei anumite
Profesor: Existã nume- reacþii (formale sau informale,
roase tipuri de motivare, de economice sau moral-spirituale)
regulã, prezentate pereche, ce îi vor produce satisfacþii.

Motivarea cognitivã ºi
afectivã  în funcþie de
componenta personalitãþii
umane avutã în vedere în
procesul motivãrii:
 motivarea cognitivã  are
în vedere latura intelectualã a
angajaþilor, axându-se pe

Student: În ce constã
leadership-ul?
Profesor: Î n ultimul
deceniu, leadership-ul s-a
conturat ca o componentã
aparte, majorã a managementului, prezentând însã o
specificitate ºi autonomie
aparte, având o influenþã

se construieºte baza comportamentului general, individual ºi
social ºi se asigurã cultura
generalã), pregãtirea de
specialitate (în domeniul
tehnic, economic, informatic 
ce conferã competenþã în
domeniu) ºi pregãtirea
managerialã (care are în vedere
dezvoltarea capacitãþilor ºi
calitãþilor native, formarea
capacitãþilor de a influenþa
deciziile, acþiunile ºi comportamentul altor persoane);
c) situaþia în care se
plaseazã leaderul, care

Organizaþii.
Psihologia organizaþiilor
satisfacerea nevoilor individuale de a fi informat ºi a
cunoaºte, a învãþa, a inova etc.;
 motivarea afectivã 
vizeazã dimensiunea afectivã a
oamenilor, concentrându-se
asupra satisfacerii nevoilor cum
ar fi: sã se simtã bine la locul
de muncã, sã fie apreciaþi ºi
simpatizaþi de colegi, sã se
bucure de prestigiu etc.

Student: Care sunt
stilurile de management?
Profesor: Tipurile de

motivaþii au evidenþiat încã
o datã contribuþia pe care
trebuie sã o aibã managerii
ºi ºtiinþa managementului în
procesul motivãrii ºi a îmbunãtãþirii lui.
O altã componentã a
conducerii organizaþiilor, în
general, ºi a resurselor umane,
în special, o reprezintã managerii, a cãror contribuþie
la realizarea scopurilor ºi
obiectivelor organizaþiei este
hotãrâtoare. Ei trebuie sã posede
o serie de calitãþi, aptitudini,
comportamente, cunoºtinþe
(spirit de observaþie, inteligenþã
etc.)  necesare în orice profesie,
dar trebuie sã aibã ºi anumite

abilitãþi manageriale specifice
(cunoºtinþe economice, juridice,
capacitate de lucru în echipã, de
comunicare etc.).
Modul în care se concep
relaþiile ºi procesele de management în cadrul organizaþiilor
se particularizeazã în stilul de
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Student: A fost identificat creditul analizate problemele ºi mãsurile ce pot fi luate
pentru rezolvarea acestora.
neperformant. Ce urmeazã?
Indiferent dacã decizia finalã a bãncii este
Profesor: Dupã ce a fost identificatã

apariþia unui credit neperformant, pasul imediat
urmãtor este programarea unei întâlniri cu
beneficiarul de credit. Ofiþerul de credit trebuie
sã acþioneze prompt ºi direct. Nu este suficientã
trimiterea unei scrisori care sã atenþioneze
clientul cã a încãlcat anumite clauze ale
contractului de împrumut. Rezultatele vor fi
foarte probabil nesatisfãcãtoare, deoarece cei
mai mulþi dintre clienþi, ori refuzã sã accepte
cã existã probleme, ori cred cã, în timp, vor
reuºi sã le remedieze singuri. Clientul s-ar putea
nici sã nu rãspundã la scrisoare, dar ofiþerul de
credit are datoria sã contacteze telefonic
clientul, sã-l informeze despre problemele care
îngrijoreazã banca ºi sã programeze o întâlnire
cu acesta.
Prima întâlnire este cea mai importantã,
deoarece stabileºte platforma pentru toate
întâlnirile ulterioare. În timpul acestei întâlniri,
cele douã pãrþi trebuie sã poarte discuþii asupra
problemei apãrute, sã studieze alternativele
posibile în scopul rezolvãrii ei ºi sã determine
acþiunile necesare. Ofiþerul de credit trebuie sã
hotãrascã asupra informaþiilor suplimentare,
cum ar fi situaþiile financiare pe care trebuie sã
le furnizeze clientul, încât banca sã poatã urmãri
mai îndeaproape problemele.
Decizia finalã pe care o va lua ofiþerul de
credit depinde de cât de minuþios au fost

management, ce exprimã felul
în care gândeºte ºi acþioneazã
un manager, atitudinea lui faþã
de salariaþi, modalitatea în
care îºi exercitã funcþiile ce le
revin etc.
Stilul de management este
rezultanta unui numãr mare de

direcþii: nivelul productivitãþii
muncii, relaþiile din cadrul
grupurilor de muncã, atitudinile
oamenilor faþã de muncã,
coeziunea ºi comportamentele
membrilor etc.

de continuare a colaborãrii cu clientul sau de
lichidare, este totuºi important efortul depus în
vederea cooperãrii. Dacã beneficiarul de credit
crede cã situaþia este fãrã ieºire, ofiþerul de credit
trebuie sã respecte modul de gândire al acestuia
ºi sã ºtie ce anume trebuie întreprins, astfel încât
obiectivele bãncii  recuperarea datoriei  sã
poatã fi atinse. Înþelegerea aspectelor umane ºi
a celor financiare, pot ajuta ofiþerul de credit sã

factori, ce þin fie de particularitãþile managerilor (tipul de
personalitate, pregãtirea sa
profesionalã etc.), fie de
particularitãþile muncii (diviziunea muncii, organizarea
tehnologicã etc.), fie de
trãsãturile mediului social în
care se desfãºoarã activitatea de
management (tipul firmei,
cultura, sistemul informaþional,
ierarhia etc.).
Deºi de-a lungul timpului
s-au fãcut numeroase clasificãri
ale stilurilor de management,
de reþinut este cea care are drept
criteriu modul de luare a
deciziilor ºi de manifestare a
autoritãþii, realizatã de Kurt
Lewin, R. Lippit ºi R.KI.
White; ei propun trei stiluri de
management:
 stilul autoritar  caracteristic managerilor care refuzã
orice sugestie din partea
subalternilor, le controleazã
toate activitãþile, iau decizii
pe care salariaþii doar le
executã etc.;
 stilul democratic 
managerii acordã o încredere
mare subalternilor, le stimuleazã creativitatea ºi þin cont
de pãrerile acestora; acceptã
participarea angajaþilor la
luarea deciziilor ºi delegãri de
autoritate; comunicarea se
desfãºoarã în toate direcþiile ºi
se pune accent pe relaþiile
interumane;
 stilul permisiv (liber,
laisse-faire)  caracterizat prin
lipsa totalã de implicare a
managerilor în activitãþile
grupului, el fiind lãsat sã se
organizeze singur; este un stil
ce poate genera dezordine,
anarhie.
Interesant este punctul
de vedere al americanului
Keith Davis, care deosebeºte patru tipuri cadre de
management, în funcþie de mai
multe criterii, evidenþiate în
tabel.
Desigur, existã ºi alte
criterii de clasificare a stilurilor
de management, însã trebuie
reþinut faptul cã nici unul nu se
manifestã în totalitate, nu existã
în stare purã, ci se completeazã.
În prezent, are loc o evoluþie
a acestor stiluri, în sensul
combinãrii diferitelor elemente specifice unui model
ºi realizãrii unei adaptãri
continue la condiþiile de
mediu, necesitãþile organizaþiei, dar ºi la particularitãþile
oamenilor.
Stilul de management
influenþeazã organizaþia în care
este practicat, în multiple

 formularea clarã a
obiectivelor ºi sarcinilor;
 adecvarea managementului
la particularitãþile organizaþiei
ºi la situaþiile nou apãrute în
evoluþia ei;
 orientarea activitãþilor
managerilor spre aspecte
esenþiale;
 organizarea raþionalã a
activitãþii de management ºi
utilizarea raþionalã a timpului;
 utilizarea de metode ºi
tehnici moderne de conducere;
 manifestarea unei
atitudini pozitive faþã de nou;
 stimularea iniþiativei ºi a
creativitãþii angajaþilor;
 preocuparea pentru
creºterea nivelului motivaþional
al angajaþilor etc.;
 preocuparea pentru educarea ºi formarea subordonaþilor;
 manifestarea unei atitudini
echilibrate (optime) faþã de
funcþie, rezultate (sarcinã),
oameni ºi organizaþie;
 capacitatea de autoperfecþionare a stilului de conducere.
Toate aceste dimensiuni ºi
recomandãri privind stilul de
management ºi leadership-ul
sunt de naturã sã determine
amplificarea performanþelor
organizaþiei. Practic, leadership-ul

majorã asupra performanþelor
angajaþilor.
Leadership-ul comportã o
mare diversitate de abordãri,
însã, în esenþã, el este un proces
prin care o persoanã stabileºte

condiþioneazã în multiple
moduri leadership-ul practicat:
condiþionare contextualã de
ansamblu (ce reflectã caracteristicile de bazã ale organizaþiei
în care managerul lucreazã) ºi

un scop sau o direcþie pentru
una sau mai multe persoane ºi
îi determinã sã acþioneze
împreunã în vederea realizãrii
acelui scop.
La baza leadership-ului se
aflã spiritul de echipã, definit
ca fiind starea ce reflectã
dorinþa oamenilor de a gândi,
simþi ºi comporta armonizat,
în vederea realizãrii unui
scop comun.
Referitor la relaþia dintre
leadership ºi management,
trebuie specificat faptul cã
aceste douã fenomene (sau
procese) nu se suprapun
în totalitate. În timp ce
leadership-ul se ocupã cu
stabilirea viziunii, a direcþiilor
de acþiune ºi a principalelor
abordãri umane, managementul
are ca obiect de activitate
operaþionalizarea eficientã
a acestora; managementul
presupune o sferã mai largã
de aspecte, care decurg
din exercitarea celor cinci
funcþii ale sale, în timp ce
leadership-ul constituie doar o
componentã a sa.
Conþinutul, modul de
manifestare ºi eficacitatea
leadership-ului sunt rezultatul
mai multor factori, unii dintre
ei fiind determinanþi:
a) caracteristicile native
ale persoanei (leaderului),
dintre care, cele mai importante
ar fi: inteligenþa, charisma,
ambiþia, hotãrârea etc.;
b) pregãtirea primitã de
leader, tratatã pe trei niveluri:
pregãtirea generalã (prin care

o condiþionare situaþionalã (de marcheazã toate domeniile ºi
naturã strict managerialã).
performanþele majore ale firmei.

ºi combaterea acestora, folosind evidenþa
documentarã.
Cea de-a doua etapã este, de obicei,
supãrarea clientului, exprimatã printr-un
comportament ostil ºi blamarea celorlalþi 
inclusiv a bãncii  pentru problemele sale.
Atunci când se confruntã cu situaþia în care
clientul devine furios, ofiþerul de credit trebuie
sã-ºi exprime simpatia faþã de acesta, cu scopul
de a-l ajuta sã depãºeascã momentul.
Supãrarea este urmatã, în general, de
târguialã. Clientul începe sã realizeze cã
trebuie fãcut ceva, dar nu are voinþa necesarã
pentru a întreprinde schimbãri importante ºi
încearcã, pur ºi simplu, amânarea unei decizii
inevitabile ºi dure care se impune a fi luatã.
Ofiþerul de credit trebuie sã direcþioneze în
continuare clientul spre acceptarea unor soluþii
realiste. Când, în sfârºit, clientul realizeazã cã

Credite neperformante
ºi operaþiuni de recuperare
obþinã colaborarea clientului ºi sã mãreascã se impun anumite mãsuri radicale, deseori se
posibilitãþile bãncii de recuperare a creditului. instaleazã o stare de deprimare. În loc sã
Student: Cum reacþioneazã clienþii când minimalizeze problema, clientul poate trece în
cealaltã extremã ºi sã vadã situaþia ca fiind fãrã
creditul lor devine neperformant?
Profesor: Atunci când se confruntã cu speranþã. În acest caz, ofiþerul de credit trebuie
apariþia unui credit neperformant, în evoluþia sã i se adreseze cu simpatie, asigurându-l pe
emoþionalã a clientului pot fi percepute cinci etape: client cã situaþia în care se aflã nu este singularã
Deseori, prima reacþie a clientului este de a ºi cã banca are încredere în capacitatea lui de
refuza sã accepte existenþa unei probleme. O a-ºi rezolva problemele.
Etapa finalã o constituie acceptarea care
abordare corespunzãtoare este ascultarea cu
rãbdare a argumentelor prezentate de cãtre client este însoþitã de sentimentul unei energii

Student: Care sunt cele
Student: Care sunt
mai eficiente stiluri de funcþiile ºi importanþa
conducere?
culturii organizaþionale?
Profesor: Stilul de
Profesor: Climatul organimanagement ºi leadership-ul
influenþeazã organizaþia, în care
sunt practicate, în multiple
direcþii: nivelul productivitãþii
muncii, relaþiile psiho-sociale
din cadrul grupului, atitudinile
membrilor grupului, coeziunea
lui, motivaþia comportamentelor
subordonaþilor etc.
În aprecierea eficienþei
stilurilor de conducere au fost
propuse trei criterii:
 ponderea efectelor pozitive ºi negative ale stilurilor în
structura general-globalã a
activitãþii de conducere;
 consecinþele rezultate în
urma practicãrii îndelungate a
unui stil de management (unele
stiluri au efecte pozitive pe
termen scurt ºi negative pe
termen lung);
 gradul de adecvare a
stilului de conducere la particularitãþile situaþiei.
Odatã cu stabilirea acestor
criterii de apreciere a eficienþei
stilurilor de management, au
fost formulate ºi o serie de
recomandãri, a cãror respectare
poate asigura aceastã eficienþã:
 cunoaºterea bunã de cãtre
manageri a realitãþii din organizaþia condusã, a factorilor
interni ºi externi, care acþioneazã
asupra acesteia;
 existenþa unui bun sistem
informaþional, care sã asigure
informaþii corecte, adecvate;

zaþional desemneazã totalitatea
caracteristicilor sociale ale
mediului în care fiecare colectiv îºi desfãºoarã activitatea.
Dimensiunile climatului
psihosocial:
a) dimensiunea socioafectivã (relaþiile afective ce se
stabilesc în cadrul grupurilor de
muncã);
b) dimensiunea motivaþionalatitudinalã (atitudinea faþã de
grup, de muncã, satisfacþia sau
insatisfacþia etc.);
c) dimensiunea instrumentalexecutivã (factorii care se referã
la condiþiile ºi mijloacele de
realizare a sarcinilor);
d) dimensiunea structuralã
(vârsta, pregãtirea profesionalã,
mediul de provenienþã, proporþia
bãrbaþi-femei etc.);
e) dimensiunea proiectivanticipativã (perspectivele
sociale ºi profesionale, stãrile
de incertitudine etc.).
Factorii care determinã
climatul organizaþional sunt:
a) vârsta, structura ºi
mãrimea organizaþiei;
b) profilul activitãþii ºi al
muncii;
c) caracteristicile factorului
uman;
d) valoarea managerilor ºi
stilul lor de conducere;
e) situaþia economicofinanciarã ºi eficienþa organizaþiei.

Comunicarea organizaþionalã reprezintã o funcþie
importantã a managementului,
proces de transmitere a informaþiilor între douã sau mai
multe persoane; ea presupune
existenþa unui emiþãtor, a unui
receptor, un canal de comunicare ºi mesajul, informaþia.
Procesul de comunicare se
deruleazã prin intermediul
urmãtoarelor componente:
a) emiþãtorul (persoana care
iniþiazã comunicarea);
b) receptorul (beneficiarul
informaþiei);
c) mesajul (informaþia);
d) canalul de comunicare
(calea de transmitere a informaþiei).
Tipologia comunicaþiilor
este variatã ºi este funcþie de
existenþa mai multor criterii de
clasificare, cum ar fi:
A. Canalul de comunicare:
(a) comunicarea formalã
(precizatã riguros, prin intermediul unor reglementãri sau
acte normative);
(b) comunicarea informalã
(stabilitã spontan, neoficial).
B. Modul de transmitere:
(a) comunicarea verbalãoralã (cea mai frecventã);
(b) comunicarea nonverbalã (prin limbajul corpului,
gesturi, mimicã, gesticã etc.);
(c) comunicarea scrisã (pe
baza cuvântului scris).
C. Emiþãtorul ºi receptorul
(natura lor):
(a) comunicarea interpersonalã (între indivizi);
(b) comunicare organizaþionalã (între diferite
subdiviziuni ºi grupuri ale
organizaþiei).
D. Sensul/direcþia comunicãrii:
(a) comunicarea verticalã
descendentã (între manageri ºi
subordonaþi);
(b) comunicarea verticalã
ascendentã;
(c) comunicarea orizontalã
(între posturi sau compartimente plasate pe acelaºi nivel
ierarhic);
(d) comunicarea oblicã
(între posturi plasate pe nivele
ierarhice diferite, între care nu
existã relaþii de autoritate).
Tipologia comunicaþiilor
determinã ºi o varietate a
reþelelor de comunicaþii, care
sunt de douã tipuri:
A. Reþele descentralizate
a) în cerc (corespunzãtoare
unui stil participativ);
b) în lanþ (se diminueazã
posibilitãþile de comunicare
manager subordonat).
B. Reþele centralizate
(corespunzãtoare stilului
autoritar):
a) în Y (corespunzãtoare
stilului autoritar);
b) în stea (sau X).
Bariere comunicaþionale:
a) bariere de limbaj, de
exprimare (la nivelul emiþãtorului);
b) bariere de recepþie;
c) bariere contextuale, de
mediu (exemplu; zgomot,
climat etc.);
d) bariere mixte (discernerea insuficientã a mesajelor
relevante de cele mai puþin
semnificative).
Luând în considerare aceºti
factori, care pot distorsiona
comunicarea, managerii pot
promova diferite tehnici de
ameliorare a procesului de
comunicare:
a) la nivelul emiþãtorului
(încurajarea feedback-ului,
acordarea unei atenþii deosebite
limbajului ºi înþelesului
cuvintelor etc.);
b) la nivelul receptorului
(dezvoltarea aptitudinii de bun
ascultãtor);

Programul de remediere trebuie sã punã la
dispoziþie cel puþin un plan de acþiune în vederea
rezolvãrii problemelor ºi mijloace de
monitorizare a efectelor sale, în situaþia în care
se impune a fi luate mãsuri suplimentare.
Atât clientul, cât ºi ofiþerul de credit pot
avea în vedere ºi alte mãsuri de redresare,
cum ar fi asistenþa externã ºi restructurarea
Student: Ce ºanse de a colabora cu creditului sau chiar avansarea unor fonduri
suplimentare.
beneficiarul de credit ar exista?
Profesor: În situaþia apariþiei unui credit
neperformant, una dintre alternative constã în
continuarea colaborãrii cu beneficiarul de credit,
în speranþa rezolvãrii aspectelor negative
printr-un program de remediere. Sunt imposibil
de enumerat situaþiile în care menþinerea
colaborãrii cu clientul reprezintã un mod de
acþiune corespunzãtor. Aceastã decizie trebuie
sã se bazeze pe o analizã minuþioasã a cauzelor
care au determinat apariþia problemelor, a
variantelor disponibile ºi probabilitatea
rezolvãrii lor favorabile.
Câteva elemente fundamentale sunt
urmãtoarele:
 societatea trebuie sã aibã resurse de
personal corespunzãtoare;
 trebuie sã existe o piaþã de desfacere pentru
produsele clientului;
 trebuie sã existe capitalul disponibil pentru
finanþarea activitãþii.
Un alt element esenþial constã în existenþa din
partea clientului a spiritului ºi dorinþei de cooperare
cu banca. Banca ºi clientul trebuie sã conlucreze
în vederea stabilirii cadrului în care creditul va fi
rambursat. În cazul în care clientul este interesat
doar sã câºtige ceva timp în plus ºi nu este receptiv
la schimbãrile în activitate ce i-au fost sugerate,
este îndoielnic cã menþinerea colaborãrii cu acest
client va servi intereselor bãncii.
reînnoite ºi de dorinþa de a rezolva problema.
Acesta este momentul cel mai potrivit de a
colabora cu clientul în vederea gãsirii unei
soluþii corespunzãtoare. Se poate ca
beneficiarul de credit sã nu fie întru totul de
acord cu propunerile fãcute de ofiþerul de credit,
dar procesul de judecatã se aflã acum la un nivel
mai raþional.

c) tehnici comune (verificarea corectitudinii mesajelor
etc.).

Student: Ce trebuie sã
reþinem în legãturã cu
integrarea profesionalã,
colaborarea ºi cooperarea?
Profesor: Integrarea pro-

fesionalã reprezintã dimensiunea
activã a socializãrii, prin care
se realizeazã asimilarea ºi
transmiterea reciprocã a unor
valori culturale, norme de
conduitã, modele profesionale
ºi de viaþã, toate cu scopul de a
creºte gradul de coeziune ºi
eficienþã a grupurilor.
Procesul de integrare
profesionalã cunoaºte mai
multe etape în derularea sa:
a) acomodarea (are loc
cunoaºterea ºi informarea
reciprocã, învãþarea de cãtre
subiect a rolurilor care îi sunt
atribuite în cadrul mediului
integrator);
b) adaptarea (familiarizarea
cu normele ºi comportamentele
cerute de mediul integrator ºi
conformarea la acesta):
c) asimilarea (interiorizarea
normelor ºi valorilor grupului
integrator de cãtre subiectul
integrãrii);
d) participarea (subiectul
ajunge sã-ºi formeze anumite
convingeri, idealuri profesionale ºi strategii de acþiune);
e) iniþiativa (integrarea
propriu-zisã).
Colaborarea sau cooperarea reprezintã o reþea de
interacþiuni care asisgurã
realizarea scopurilor comune.
Tipuri de cooperare:
a) primarã, secundarã ºi
terþiarã (în funcþie de repartizarea beneficiului ºi a
rezultatelor obþinute de
participanþi);
b) spontanã sau organizatã;
c) formalã sau informalã;
d) pe termen lung sau pe
termen scurt etc.
Factori care favorizeazã
comportamentul de cooperare:
 resursele acumulate de
grup (informaþie, memorie
colectivã);
 existenþa unui climat
psihosocial deschis, în care
predominã relaþiile interpersonale de naturã informalã;
 motivaþia acþiunii, a participãrii ºi performanþei
partenerilor;
 manifestarea unor interacþiuni reciproce multiple, care
au la bazã acelaºi sistem de
norme, valori, interese;
 încrederea ºi receptivitatea faþã de sugestiile sau
cerinþele grupului;
 necesitatea recunoaºterii
valorii celuilalt;
 conºtientizarea existenþei
ºi importanþei ierarhiei, a
statusurilor ºi rolurilor fiecãrui
individ din grup;
 gradul de acceptare ºi
internalizare a obiectivului
propus etc.
Analizându-se modul de
desfãºurare a procesului de
cooperare în cadrul grupului,
s-au desprins o serie de
elemente specifice (indicatori
ai cooperãrii), ºi anume:
 comunicarea informaþiilor
ce privesc colectivitatea;
 comportamentul prosocial
(efortul de a sprijini pe ceilalþi,
fãrã a aºtepta obþinerea de
recompense);
 încrederea reciprocã a
partenerilor;
 cunoaºterea reciprocã a
partenerilor;
 gradul de respectare a
normelor comportamentale;
 disponibilitatea pentru
schimbare ºi capacitatea de a
reacþiona pozitiv la schimbãri
impuse de mediu.

Ofiþerul de credit trebuie sã demonstreze cã
se impune implementarea unui plan de acþiune.
Planul trebuie sã cuprindã o serie de mãsuri în
vederea corectãrii factorilor care au generat
dificultatea. În funcþie de împrejurãri, mãsurile
de redresare pot cuprinde:  vânzarea activelor
ce nu mai sunt utilizate;  obþinerea de capital
suplimentar;  schimbarea strategiei de piaþã
adoptatã de cãtre client;  gãsirea unei noi
conduceri;  planificarea unei fuziuni sau achiziþii.
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UNIVERSITATEA SPIRU HARET: O ALTFEL DE UNIVERSITATE?
O UNIVERSITATE A VIITORULUI
(Urmare din pag. 1)
Transparenþa
Universitãþile moderne, din
grupul cãrora face parte ºi
Universitatea Spiru Haret, fiind
orientate spre student, asigurã
comunicarea deschisã cu toþi
factorii interesaþi ºi dezvoltã
sisteme de evaluare obiective,
corecte ºi transparente.
Universitatea Spiru Haret
depune eforturi financiare,
materiale, tehnologice ºi umane
pentru asigurarea transparenþei
prin: comunicarea regulamentelor ºi ofertei sale
educaþionale, asigurarea cu
resurse de învãþare, implementarea sistemului de evaluare
a studenþilor prin platforma
electronicã Blackboard ºi
informare continuã privind
strategiile adoptate ºi rezultatele
obþinute.
Utilitatea
Utilitatea este un atribut al
eficienþei ºi se referã la valoarea
de piaþã a unui bun sau serviciu,
adicã sã fie dorit, necesar ºi
posibil de a i se conferi valoare
în schimburi comerciale.
Într-un proces academic
orientat spre student universitãþile moderne au ca þintã
finalã asigurarea utilitãþii pe
piaþa muncii a cunoºtinþelor
investite în studenþi. Aºteptãrile
studenþilor se îndreaptã spre
competenþe câºtigate în procesul
educaþional, care sã fie apreciate
dupã terminarea studiilor prin:
gãsirea unui post corespunzãtor
studiilor efectuate, avansarea
din poziþia avutã anterior,
obþinerea unui venit superior
celui avut anterior, cu alte
cuvinte obþinerea de valoare
pentru banii investiþi. Aºteptãrile
angajatorilor se axeazã pe
competenþe care sã le aducã cei
3E (eficienþã, eficacitate ºi
economie), uºurinþa selectãrii
personalului disponibil în
specializarea necesarã pe piaþa
muncii ºi programe inovative ºi
eficiente (la costuri mici ºi de
calitate înaltã) pentru dezvoltarea carierei angajaþilor lor.
În condiþiile arãtate, competiþia în domeniul învãþãmântului
superior a sporit, nu numai în
Europa, ci în întreaga lume
academicã. Din pãcate, competiþia din România nu este una
loialã ºi pentru cã discrepanþa
dintre universitãþile foste
tradiþionale (de stat) ºi devenite
hibrid (majoritatea universitãþilor
de stat având peste 60% locuri
cu platã la tarife ridicate) este
enormã, din punctul de vedere al
culturii organizaþionale, tehnologiei informaþionale ºi strategiei,
iar Universitatea Spiru Haret
este supusã unor atacuri concentrate în detrimentul legitimitãþii
reale a comunitãþii sale academice,
care reuneºte peste 500.000 de
membri (studenþi, absolvenþi ºi
angajatori).

Tendinþe actuale ºi de
viitor în managementul
universitar

Conºtientizând necesitatea
accelerãrii schimbãrilor în
mediul academic, organismele

europene ºi internaþionale
specifice organizeazã întâlniri
de lucru, simpozioane ºi
conferinþe cu o largã participare
pentru ca opiniile privind
reforma în educaþia de nivel
superior, care este în curs de
desfãºurare pe întreg globul, sã
fie exprimate deschis ºi într-un
cadru cu audienþã cât mai
crescutã. În urma acestora,
precum ºi ca rezultat al unor

sã nu influenþeze negativ
autonomia universitarã.
În scopul evitãrii perpetuãrii
experienþelor negative se
dezvoltã termenul de cele mai
bune principii, care þine cont de
valorile specifice fiecãrei
universitãþi ºi de misiunea
strategicã asumatã, axându-se
pe construirea unei culturi a
calitãþii adecvate responsabilitãþii asumate de universitatea

În educaþie, în mod similar,
deºi clarificãrile de terminologie
s-au fãcut mai târziu (dupã
2000), are loc o schimbare a
conceptului. Se trece astfel de la
controlul calitãþii prin indicatori
normaþi de mãsurare a intrãrilor
în sistem (ca de exemplu,
numãrul de profesori raportat
la numãrul de studenþi
înmatriculaþi, suprafaþa sãlilor
de curs la numãrul de studenþi

sa în limitele misiunii asumate
ºi nu în limite normative, care
se exclud din cadrul principiilor
europene, ºi nu pentru un
calificativ subiectiv de genul
grad ridicat de încredere.
Într-o universitate orientatã
spre student, numai absolventul
este în mãsurã sã aprecieze
recunoaºterea meritelor unei
universitãþi, prin gradul sãu
de satisfacþie (obþinerea

principiile unei universitãþi
într-adevãr autonome, iar
strategiile adoptate sã rãspundã
nevoilor societãþii moderne
informatizate.
În acelaºi mod înþelege ºi
Universitatea Spiru Haret sã
asigure dezvoltarea unei culturi
a calitãþii învãþãmântului, prin
programele de licenþã, masterat,
post-universitare ºi de doctorat
(în pregãtire) ºi sã rãspundã
standardelor de calitate europene
care sã ofere reale oportunitãþi
pe piaþa europeanã a muncii
absolvenþilor sãi.

De la centralizare ºi
amestecul statului în
activitatea universitãþii la
autonomie universitarã
realã

cercetãri realizate în comun de
diferite colective mixte de
cercetãtori din întreaga lume, se
pot distinge urmãtoarele patru
direcþii de acþiune ale
schimbãrilor:
 de la  cele mai bune
practici la cele mai bune
principii;
 de la controlul calitãþii
la dezvoltarea calitãþii;
 de la standarde de calitate
ale celor mai bune practici la
standarde de calitate în mediul
culturii participative;
 de la centralizare ºi
amestecul statului în activitatea
universitãþii la autonomie
universitarã realã.
Universitatea Spiru Haret
dovedeºte un decalaj important
faþã de toate universitãþile din
România ºi se armonizeazã în
realizarea schimbãrii cu cele mai
moderne universitãþi din lume.

De la cele mai bune
practici la cele mai bune
principii

Termenul de cele mai bune
practici înseamnã experienþa de
a aplica coerent experienþe
dovedite pe termen lung. În
SUA termenul nu mai este
agreat, întrucât existã temeri cã
amestecul guvernelor în treburile interne ale universitãþilor,
care este un fapt real în multe
þãri din Europa sub sloganul
celor mai bune practici,
reunite în coduri care din
recomandãri au devenit norme,

însãºi, adaptate la mediul intern
ºi extern.
Termenul de cele mai bune
principii include (Raport asupra
culturii calitãþii, EUA, 2005):
o Construirea unei comunitãþi academice ºi implicarea
celor interesaþi, îndeosebi a
studenþilor în viaþa universitãþii;
o Dezvoltarea proceselor de
autoevaluare a calitãþii ca un
exerciþiu colectiv care urmãreºte
implementarea schimbãrilor
necesare obþinute din feed-back;
o Dezvoltarea culturii
calitãþii prin comunicare internã
în cadrul comunitãþii academice.
Acestea însã nu pot fi
realizate decât prin îmbunãtãþire
continuã, deschidere spre lume ºi
un mediu intern ºi extern flexibil.

De la controlul calitãþii
la dezvoltarea calitãþii

În lumea afacerilor termenul
de control al calitãþii este
perimat încã din anii70, întrucât
în condiþiile dezvoltãrii economiilor de scarã, a exportului,
a tehnologiei ºi mai apoi a
internaþionalizãrii ºi globalizãrii,
nici controlul calitãþii produsului
prin metode statistice, care
înlocuise verificarea 100% a
produselor, nu a mai corespuns
în condiþiile competiþiei crescânde
pe piaþa mondialã. În mod firesc,
a urmat o perioadã de dezvoltare
a conceptului spre abordarea
sistemicã: de la controlul
produsului la asigurarea calitãþii
procesului ºi mai apoi, la
managementul calitãþii totale
(aºa-numitul TQM).

Accesul la învãþãmântul superior
public  tot mai costisitor
Un studiu realizat recent de
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi
Inovãrii ºi Banca Mondialã
dezvãluie un adevãr cutremurãtor 
taxele anuale plãtite de studenþii din
universitãþile de stat acoperã numai
65% din costurile necesare pentru
pregãtirea academicã. De pildã, la
Universitatea Politehnica din
Bucureºti, cea mai mare taxã
perceputã, de 2.800 lei, acoperã doar
trei sferturi din suma necesarã pentru
studiu. În timp ce la Academia de
Studii Economice din Bucureºti
taxele se ridicã la 2.400 lei pe an,
dar suma cheltuitã pentru pregãtirea
unui student este de 2.510 lei pe an.
Pânã acum diferenþele acestea
nãucitoare, uneori, erau acoperite din
surse atrase de universitãþi, mai exact
din adeverinþe ºi restanþe, cum au
mãrturisit unii rectori ai acestor
universitãþi de stat. Dar acum, criza
economico-financiarã globalã a
afectat ºi împuþinat teribil ºi asemenea
surse de acoperire a finanþãrii.
În consecinþã, pentru anul
universitar 2009-2010 numai
majorarea taxelor ar putea deveni
singura soluþie de ieºire din acest
impas, ceea ce va face ºi mai
dificil accesul la învãþãmântul
superior public, achitarea taxei
transformându-se într-o problemã
împovãrãtoare pentru pãrinþi.
Aceastã perspectivã deloc
liniºtitoare de majorare a taxelor în
anul universitar viitor i-a consternat
pur ºi simplu pe studenþi. La
facultãþile aºa-numite scumpe 
medicinã, arhitecturã ºi artele
plastice  unde taxele sunt din start
mai mari decât la alte facultãþi, oricât
de micã ar fi creºterea, aceasta ar
descuraja pe cei chemaþi sã o
plãteascã, dacã vor sã continue
pregãtirea. Spre exemplu, acum, la
Medicinã ºi Farmacie, din Bucureºti,
taxa este de 3.700 lei, dar nu acoperã

costurile pe care universitatea le face
pentru pregãtirea unui student. Aºa
cã, este posibil, ca în anul universitar
viitor, taxa sã ajungã la 5.000, ceea
ce s-ar apropia de suma cheltuitã ºi,
cum se sperã, de valoarea taxelor
europene.
Studenþii considerã cã taxele
pentru pregãtire sunt ºi aºa destul de
piperate, ceea ce îngrãdeºte candidaþii
proveniþi din familii cu venituri
modeste sã aspire la un loc în
facultatea visatã. ªi atunci ºi ipoteza
ºanselor egale se transformã într-o
nedreaptã discriminare, iar instruirea
superioarã într-un lux exorbitant.
Realitatea este cã, în ultimul
deceniu, numãrul studenþilor s-a
triplat, ajungând la aproape un
milion. Statisticile pun în evidenþã
un fapt ºi mai îngrijorãtor  70%
din studenþii de la universitãþile de
stat ºi private sunt înscriºi la
programe cu taxã.
În vreme ce la universitãþile de
stat ºi chiar unele private se aºteaptã
majorãri consistente ale taxelor, la
Universitatea Spiru Haret se practicã
taxe de ºcolarizare moderate,
achitabile integral sau în trei rate.
Chiar ºi la specializãrile scumpe
taxele sunt accesibile. De pildã, la
Arhitecturã, Artele spectacolului
(Actorie) taxa de ºcolarizare este de
1.800 lei, iar la Medicinã veterinarã
de 2.530 lei. ªi aceastã linie de
conduitã a Universitãþii Spiru Haret
este adaptatã ºi menþinutã de ani de
zile, taxele moderate înscriindu-se
între facilitãþile acordate cu
generozitate studenþilor sãi. Aºa, de
exemplu, fiii de þãrani, de cadre
didactice, de pensionari ºi ºomeri,
aflaþi în întreþinerea pãrinþilor, sunt
scutiþi de plata taxei pentru înscriere
la admitere, accesul la studii
superioare fiind din capul locului
înlesnit.

Adela DEAC

etc.) la dezvoltarea calitãþii,
prin autoevaluare ºi mãsurare
a ieºirilor din sistem, prin
indicatori cantitativi (ca de
exemplu, numãrul de absolvenþi
licenþiaþi, numãrul de absolvenþi
angajaþi etc.) ºi indicatori
calitativi (ca de exemplu,
satisfacþia privind cunoºtinþele
acumulate, satisfacþia privind
dezvoltarea carierei etc.). În era
tehnologiei informaþionale ºi a
comunicaþiilor schimbarea este
fireascã. Majoritatea studenþilor
preferã flexibilitatea învãþãmântului la distanþã care nu mai
poate fi evaluat prin indicatori
cantitativi de intrare; este absurd
sã se cuantifice numãrul de
studenþi la un profesor sau
numãrul de studenþi la un metru
pãtrat de clasã, când aceºtia
folosesc computerele, platforme
informatice, telefoane mobile cu
Internet, videoconferinþe ºi alte
aparate de tehnologie de vârf.
Schimbarea se bazeazã pe
recunoaºterea faptului cã nu
existã o universitate fãrã puncte
slabe, cã toate aspectele
negative pot gãsi o rezolvare ºi
cã rezolvarea acestora nu este
comunã tuturor universitãþilor,
ci adaptatã la valorile ºi
obiectivele strategice ale
fiecãreia. Ca ºi universitãþile de
elitã din lume ºi Universitatea
Spiru Haret îºi recunoaºte
punctele slabe ºi acþioneazã
pentru îmbunãtãþirea acestora ºi
pentru dezvoltarea punctelor
tari, având ca þel recunoaºterea

rezultatelor favorabile relativ la
aºteptãrile proprii).
Asociaþia Universitãþii
Europene (EUA) a lansat ºi
experimentat programul sãu de
evaluare instituþionalã (IEP),
care se bazeazã pe un raport de
auto-evaluare, vizitã ºi analizã
a realitãþii din universitate de
cãtre experþi din alte universitãþi,
cu scop de sprijin ºi nu de
verdict. Prin rãspunsul sincer
dat întrebãrilor: Ce încearcã
instituþia sã facã? Cum încearcã
instituþia sã facã? Cum ºtie
instituþia cum lucreazã? ºi Cum
schimbã instituþia în scopul
îmbunãtãþirii?  se urmãreºte
dezvoltarea valorilor unice
specifice culturii organizaþionale ºi misiunii strategice ºi
identificarea deficienþelor în
scopul dezvoltãrii cu rãspundere
socialã a competenþelor strategice.

De la standarde de
calitate ale celor mai bune
practici la standarde de
calitate în mediul culturii
participative
Universitãþile au misiuni
diferite ºi strategii specifice care
le favorizeazã implementarea cu
succes a practicilor adoptate.
Standardele de calitate trebuie sã
reflecte nevoile studenþilor ºi a
pieþei muncii (angajatorilor) ºi
sã-i determine sã participe la
proiectarea ºi implementarea
obiectivelor strategice într-o
manierã pro-activã. Standardele
de calitate trebuie sã integreze

Evaluarea instituþionalã ºi
acreditarea programelor de
studiu nu mai pot sã aibã în
secolul societãþii bazate pe
cunoaºtere un caracter normativ,
iar controlul statului în treburile
interne ale universitãþilor are un
caracter contrar principiilor
democraþiei.
În SUA instituþiile de
învãþãmânt superior au prin
Consiliul
Universitãþilor
Americane (ACE) ca scop
primordial apãrarea autonomiei
universitare de intervenþia
guvernului în treburile interne.
Guvernul are ca obligaþie sã
asigure fonduri pentru ca educaþia sã devinã o oportunitate
pentru toþi ºi nu are dreptul
decât sã verifice modul de
utilizare a fondurilor financiare.
În Europa, prin Declaraþia
Asociaþiei
Universitãþii
Europene (EUA) de la Praga
(2009), care cuprinde douã
capitole: Mesaj cãtre liderii
politici ºi 10 factori de succes
pentru universitãþile europene
în decada urmãtoare, se invocã
teza: viziunea comunã este ca
universitãþile sã fie autonome,
instituþii dinamice ºi flexibile,
care sã promoveze excelenþa ºi
inovarea în educaþie.
Se admite cã universitãþile
nu vor putea promova excelenþa
în misiunile asumate decât prin
proiectarea, întãrirea ºi
implementarea autonomiei.
Declaraþia subliniazã: universitãþile au nevoie de o
autonomie puternicã pentru a
servi mai bine societatea ºi sã
asigure un cadru regulatoriu
favorabil specificitãþii care sã
permitã liderilor universitãþilor
sã proiecteze structuri interne
eficiente, sã selecteze ºi sã
instruiascã personalul, sã
proiecteze programe ºi sã
utilizeze resursele financiare,
toate acestea în concordanþã cu
misiunile lor instituþionale ºi
profilurile specifice.
Universitatea Spiru Haret a
dovedit cã are structuri interne
care funcþioneazã eficient,
personal valoros, programe de
studiu diversificate, curriculumuri adaptate la cerinþele pieþei,
forme de învãþãmânt flexibile ºi
toate resursele necesare care sã
asigure realizarea misiunii ºi
obiectivelor strategice asumate

deschis, transparent ºi sincer în universitãþilor din America) de
Darden M.L. (2009), lansatã la
faþa comunitãþii.
Conferinþa universitãþilor din
A 17-a universitate SUA, din februarie 2009,
din lume: Universitatea subliniazã necesitatea înlocuirii
universitãþilor tradiþionale în
Spiru Haret
cu
Schimbãrile rapide în secolul informaþiei
universitãþi deschise pentru toþi,
economia mondialã determinã
în care mijloacele de educaþie
schimbãri nu numai pe piaþa
trebuie înlocuite. Guvernele
produselor, serviciilor ºi
majoritãþii þãrilor din aceastã
capitalului, ci ºi pe piaþa muncii.
parte a lumii au înþeles cã numai
Aºa cum apar ºi dispar industrii,
prin programe educaþionale de
firme, produse, servicii ºi
masã pot deveni sau rãmâne
materiale, tot aºa ºi pe piaþa
naþiuni competitive în context
muncii, apar ºi dispar profesii ºi global. Prin urmare, menirea
meserii. Pentru a-ºi apãra ºi universitãþilor s-a schimbat,
consolida bunãstarea, oamenii devenind adevãrate centre de
trebuie sã se adapteze la noile diseminare a cunoºtinþelor.
cerinþe ºi ca urmare sã se
Numãrul crescând de
instruiascã. Învãþarea pe tot doritori de studii superioare, de
parcursul vieþii (sau Lifelong la tinerii absolvenþi de liceu la
learning) nu mai este demult un adulþii care fie îºi legitimeazã
simplu proces de intenþie, ci un experienþa în profesie, fie îºi
fapt real. În Asia ºi Pacific se schimbã profesia, ºi oportuînvaþã ºi se inoveazã continuu, nitãþile de deschidere spre studii
unde sunt 22 de universitãþi cu superioare a instituþiilor de
peste 95.000 studenþi înma- învãþãmânt superior determinate
triculaþi în anul 2008 (India, de implementarea tehnologiilor
Pakistan, Bangladesh, Malaysia, educaþionale moderne ºi ca
Thailanda, Koreea, China, urmare de reducerea costurilor
Bengal, Nepal ºi Iran ºi Egipt, educaþiei, au condus la apariþia
Turcia), iar în ultima perioadã ºi ºi dezvoltarea mega-universitãþilor.
în America (SUA, Mexic,
În întreaga lume existã astãzi
Brazilia, Argentina), Europa un numãr de 58 de universitãþi
(Marea Britanie, Italia, Spania, cu peste 95.000 de studenþi
Franþa, România, Turcia ºi înmatriculaþi, din care 30 de
Rusia) ºi Africa (Egipt ºi Africa universitãþi, care au înmatriculat
de Sud).
peste 200.000 de studenþi în anul
Cartea Beyond 2020. 2008, sunt prezentate în tabelul
Envisioning the future of de mai jos (prelucrare dupã
universities în America (Dupã w w w . w i k i p e d i a . c o m /
2020. O viziune a viitorului megauniversities).

În Convenþia EUA (Lisabona,
2007) una din temele de mare
interes a fost responsabilitatea
universitãþilor europene în
mediul global. Pentru a
rãspunde competiþiei crescânde
la nivel naþional, european ºi
internaþional, unele universitãþi
au înþeles sã foloseascã ca
promotori inovaþia ºi reforma, în
timp ce altele s-au transformat
în întreprinderi care comercializeazã cunoºtinþele pentru profit,
expansiune globalã sau pur ºi
simplu pentru supravieþuire
financiarã. Universitatea Spiru
Haret, universitate particularã
de interes public, non profit,
foloseºte inovaþia ºi tehnologia
educaþionalã modernã (videoconferinþe, biblioteca virtualã,
lecþii ºi consultaþii gratuite la
postul de televiziune naþional
TvRM ºi prin intermediul
revistei Opinia naþionalã,
platforma Blackboard etc.) ºi
practicã tarife moderate,
accesibile tuturor. Universitatea
investeºte continuu în folosul
comunitãþii sale academice
pentru dezvoltarea infrastructurii.
Universitatea Spiru Haret
promoveazã o strategie a
diversitãþii, inovaþiei ºi experienþei personale în folosul
comunitãþii ºi face faþã cu
succes provocãrilor universitãþii secolului XXI, dovedind
ancorarea în prezent ºi urmând
în pas accelerat traiectoria
universitãþilor viitorului.

Stâlpul cât ar fi de înalt, tot de la pãmânt începe!
 Miniºtrii responsabili pentru învãþãmântul superior
din cele 46 de þãri participante la Procesul Bologna au fost
prezenþi în Leuven / Louvain-la-Neuve, Belgia, pe 28 ºi 29
aprilie 2009, pentru a face un bilanþ al realizãrilor
Procesului Bologna ºi a stabili prioritãþile pentru Spaþiul
European al Învãþãmântului Superior (EHEA) în
urmãtorul deceniu.
La Bucureºti (22-24 mai 2009), s-a desfãºurat
Forumul UNESCO privind învãþãmântul superior în
regiunea Europei.
Forumul a reprezentat una dintre cele patru conferinþe
regionale pregãtitoare ale Conferinþei mondiale pentru
învãþãmânt superior (UNESCO, 5-8 iulie 2009, Paris),
ce va analiza principalele aspecte ale noii dinamici din
învãþãmântul universitar.




Ambele aceste prestigioase
manifestãri au scos în evidenþã cã
lansarea Procesului Bologna, în
iunie 1999, a fost cel mai important
eveniment de dezvoltare în regiunea
Europei, în ultimul deceniu,
eveniment precedat de Conferinþa
mondialã privind învãþãmântul
superior în lume, care a adoptat
Declaraþia cu privire la învãþãmântul superior în secolul XXI:
Viziune ºi acþiune, cadru de acþiuni
prioritare pentru schimbare ºi
dezvoltare în învãþãmântul superior.
Miniºtrii responsabili pentru
învãþãmântul superior din 29 de þãri
europene s-au întâlnit la Bologna,
Italia, au semnat Declaraþia de la
Bologna ºi au convenit asupra
obiectivelor comune, care sã
conducã la crearea unui Spaþiu
European al Învãþãmântului
Superior (EHEA), pânã în 2010. În
mod voluntar, Procesul Bologna a
devenit un proces de reforme de
mare influenþã în sistemele de
învãþãmânt superior ºi de modalitãþi
de recunoaºtere internaþionalã, care
cuprinde în prezent 46 de state
membre ale UNESCO. Procesul
Bologna este esenþial pentru crearea
unui continent integrat ºi un

instrument pentru promovarea unei
educaþii mai bune într-o Europa în
care cetãþenii îºi pot dezvolta pe
deplin propriul potenþial ºi pot sã
devinã cetãþeni activi.
Autoritãþile confirmã, pentru
prima datã, nevoia de a avea un
cadru comun de referinþã în
domeniul învãþãmântului superior,
cu scopul de a rãspunde mai bine
nevoilor sociale dintr-un continent
care împãrtãºeºte valori precum
democraþia, drepturile omului ºi
justiþia socialã, promovând, în
acelaºi timp, diversitatea în Europa.
De asemenea, poate fi descris ca un
prim pas într-o coordonare a
procesului de învãþãmânt superior
într-o regiune, care reuneºte toþi
principalii titulari care au ca mizã
EDUCAÞIA - guverne, instituþiile
de învãþãmânt superior, cadre
didactice ºi studenþi, angajatori, cât
ºi organizaþiile guvernamentale ºi
non-guvernamentale în domeniul
învãþãmântului superior .Toþi
participanþii la Procesul Bologna
sunt de acord cã punerea deplinã în
aplicare a obiectivelor de la
Bologna necesitã eforturi din partea
tuturor pãrþilor interesate.

Multe þãri participante în cadrul
Procesului Bologna se confruntã
cu o provocare demograficã,
îmbãtrânirea populaþiei, ºi trebuie sã
întreprindã toate mãsurile pentru
optimizarea resurselor umane.
Aceste obiective includ, printre
altele, politici comune faþã de
extinderea de acces, proiectare de
strategii de învãþare continuã ºi
sporirea ºanselor de angajare pentru
absolvenþi. Mai mult decât atât,
consolidarea procesului de
europenizare ºi internaþionalizare,
prin creºterea mobilitatãþii studenþilor, cercetãtorilor ºi a
personalului, este o prioritate de top.
În acest context, de asemenea,
mobilitatea este consideratã a fi un
obiectiv care deschide calea
societãþilor pentru relaþionare ºi
toleranþã, creeazã un climat
favorabil pentru schimbul cultural
diversificat, academic, de experienþe
semnificative de învãþare, de
cercetare sau de predare. Toate
aceste aspecte au fost reafirmate în
Comunicatul ce a fost adoptat la
Conferinþa miniºtrilor europeni
pentru învãþãmântul superior,
de la Leuven / Louvain-la-Neuve,
28-29 aprilie, 2009.
Accesul la studii ºi cunoaºterea
avansatã sunt esenþiale pentru
dezvoltarea economicã, coeziunea
socialã ºi funcþionarea unei societãþi
democratice. În ciuda acestui fapt
pozitiv de dezvoltare, mai existã
nevoia de a asigura oportunitãþile ºi
condiþiile de acces la învãþãmântul
superior, în special, pentru
persoanele fizice din familii cu nicio
tradiþie de învãþãmânt superior,
grupurilor minoritãþilor sociale,
comunitãþilor imigranþilor, familiilor
cu venituri mici ºi a altor grupuri
dezavantajate. Aceste mãsuri sunt,
de altfel, cuprinse ºi în dispoziþiile
prevãzute în Convenþia UNESCO
împotriva discriminãrii în domeniul

educaþiei ºi Pactul internaþional cu
privire la domeniile economic, social
ºi cultural. Accesul la învãþãmântul
superior ar trebui sã fie extins, prin
promovarea potenþialilor studenþi
din sub-grupuri, prin oferirea de
condiþii adecvate pentru finalizarea
studiilor. Acest lucru implicã
îmbunãtãþirea mediului de învãþare,
înlãturarea barierelor de studiu, ºi
crearea de condiþii economice
adecvate pentru studenþi, pentru a
putea beneficia de oportunitãþile de
studiu, la toate nivelurile. Toate
mãsurile de creºtere ºi de îmbunãtãþire a accesului la învãþãmântul
superior, precum ºi de contribuþie la
finalizare la timp a studiilor trebuie,
de asemenea, sã þinã seama în mod
corespunzãtor de condiþiile de viaþã
socialã ºi economicã a studenþilor,
în special, de aspectele discriminatorii.
În cele douã reuniuni s-a
subliniat cã evoluþiile din ultimul
deceniu confirmã cã introducerea
conceptului de învãþare continuã
este o prioritate.
Instituþiile de învãþãmânt
superior promoveazã valorile
esenþiale pentru o societate
democraticã, precum ºi pentru
dezvoltarea culturalã a societãþii în
ansamblul ei ºi a dezvoltãrii
personale a fiecãrui individ. Pentru
acest motiv, învãþãmântul superior
nu poate fi separat de la valori ºi
eticã. Ele sunt, împreunã cu
libertatea academicã ºi autonomia
instituþionalã, cheia succesului
oricãrei instituþii de învãþãmânt
superior. Mari instituþii de învãþãmânt, doar cu libertate academicã
ºi autonomie instituþionalã, sunt în
stare sã impunã adevãrata
cunoaºterea, ca o condiþie prealabilã
pentru dezvoltarea socialã pe
termen lung. Bazate pe cunoaºtere,
societãþile sunt responsabile pentru
producerea de noi ºi relevante
cunoºtinþe ºi inovaþii tehnologice,

ºi, de asemenea, pentru evaluarea
criticã a economiei, societãþii ºi
culturii în evoluþia societãþii. Acest
lucru nu poate fi întreprins fãrã
angajamente clare în favoarea
valorilor civice, a justiþiei ºi a
toleranþei.
Calitatea învãþãmântului superior se bazeazã pe o cooperare
fructuoasã ºi durabilã, în interiorul
comunitãþii academice, în învãþãmânt ºi cercetare. Studenþii trebuie
sã fie consideraþi ca parteneri, care
sã contribuie la calitatea învãþãmântului, în special cu privire la
obiectivele lor de învãþare.
În decada de pânã la 2020 ,
învãþãmântul superior european
trebuie sã aibã o contribuþie
esenþialã în realizarea unei Europe
a cunoaºterii, extrem de creativã ºi
inovatoare. Pusã în faþa îmbãtrânirii
populaþiei, Europa poate reuºi doar
prin maximizarea talentelor ºi
capacitãþilor tuturor cetãþenilor sãi
pe deplin angajaþi în procesul de
învãþare continuã, precum ºi în
extinderea participãrii lor la
educaþia de nivel superior.
Învãþãmântul superior european,
de asemenea, este confruntat cu
oportunitãþile oferite de globalizare
ºi de accelerarea dezvoltãrii
tehnologiilor.
Învãþarea centratã pe student ºi
mobilitatea îi va ajuta pe studenþi
sã dezvolte competenþele de care au
nevoie pentru o schimbare a locului
de muncã pe piaþa forþei de muncã
ºi le va da puterea de a deveni
cetãþeni activi ºi responsabili.
În prezent, toate statele se
confruntã cu consecinþele unei
crizei economice ºi financiare
globale. În scopul de a duce la
redresarea economicã durabilã ºi la
o dezvoltare dinamicã ºi flexibilã,
învãþãmântul superior european are
un rol cheie, prin urmare, investiþiile
publice în domeniul învãþãmântului

superior trebuie sã aibã cea mai
mare prioritate, deoarece acestea au
efecte pe termen lung cu privire la
construirea resurselor umane ºi a
producþiei de cunoaºtere.
Învãþãmântul superior european,
domeniu care este de responsabilitate publicã, trebuie sã
rãspundã nevoilor mai largi
ale societãþii, prin diversitatea
misiunilor lor. Scopul este acela de
a se asigura cã instituþiile de
învãþãmânt superior au resursele
necesare pentru a continua sã îºi
îndeplineascã pe deplin scopul de a
pregãti studenþii pentru viaþã, ca
cetãþeni activi într-o societate
democraticã; pregãtirea studenþilor
pentru viitoarea lor carierã ºi
dezvoltarea lor personalã activã; ºi
menþinerea unei largi, avansate baze
de cunoºtinþe ºi stimularea cercetãrii
ºi inovãrii. Necesarele reforme, în
curs de desfãºurare, ale sistemelor
de învãþãmânt superior ºi ale
politicilor, vor continua sã fie ferm
încorporate valorilor europene de
autonomie instituþionalã, libertate
academicã ºi echitate socialã ºi
necesitã participarea deplinã a
studenþilor ºi a personalului didactic.
Ideile puse în discuþie în cele
douã forumuri sunt valabile ºi pentru
învãþãmântul superior românesc:
acces, valoare, calitate, competitivitate. Pentru învãþãmântul
superior ºi nu numai. Pentru cã noile
standarde impuse învãþãmântului
superior în perspectiva anului 2020
pot fi atinse, ºi chiar depãºite, doar
cu participarea studenþilor, care
trebuie sã provinã din absolvenþi de
liceu bine pregãtiþi, cu solide
cunoºtinþe teoretice ºi practice, dar,
mai ales cu abilitatea de a învãþa, de
a asimila, înnobilaþi cu valorile unei
societãþi deschise, democratice.
Cãci, se ºtie, stâlpul cât de înalt ar
fi, tot de la pãmânt începe.

Mioara IORDACHE

482  1 iunie 2009

pag. 4

OPINIA NAÞIONALÃ
AUDITUL PUBLIC EXTERN EUROPEAN (III)

Puncte de vedere

ABORDAREA AUDITULUI

SENSURILE GLOBALIZÃRII (V)

(Urmare din pag. 1)
Termenul de globalizare a
dobândit o forþã emoþionalã
destul de mare. Unii îl
considerã un proces cu efecte
benefice  o adevãratã soluþie
pentru viitoarea dezvoltare
economicã mondialã  dar, în
acelaºi timp, inevitabil ºi
ireversibil. Alþii îl privesc cu
ostilitate, chiar teamã,
considerând cã el determinã
creºterea inegalã între naþiuni,
provoacã ºomajul ºi ameninþã
standardele de viaþã ºi interesul
social. Aceastã prezentare oferã
o viziune de ansamblu asupra
unora dintre aspectele care stau
la baza globalizãrii ºi
intenþioneazã sã identifice
modurile în care þãrile pot sã
valorifice câºtigurile asociate
procesului, pãstrându-ºi
totodatã obiectivitatea
asupra evaluãrii riscurilor aferente.
Globalizarea oferã
oportunitãþi
extinse
pentru o dezvoltare realã
la nivel global, dar se
manifestã într-un proces
inegal pe regiuni. Unele þãri
devin din ce în ce mai
integrate în economia
mondialã, cu o vitezã mult mai
mare decât altele. Þãrile care au
reuºit sã devinã parte a
sistemului unic global pe cale
sã se contureze se bucurã de
creºteri economice mult mai
însemnate ºi de o reducere mult
mai importantã a sãrãciei.
Politicile de orientare spre
integrarea globalã au indus un
dinamism ridicat ºi chiar
prosperitate pentru multe dintre
þãrile din Asia de Est,
convertind regiunea de la una
dintre cele mai sãrace cu 40 de
ani în urmã spre una din acele
zone cu cel mai ridicat potenþial
de dezvoltare. ªi, pe mãsura
creºterii standardelor, democraþia ºi problemele economice
(cum ar fi mediul înconjurãtor
ºi standardele de muncã) au
intrat pe un trend de creºtere
calitativã tot mai evident.
Pe de altã parte, trebuie
precizat ºi faptul cã în anii 1970
ºi 1980, când multe þãri din
America Latinã ºi Africa au
urmat politici de orientare spre
interior, dezvoltarea economicã
a acestora a stagnat sau s-a
canalizat pe un trend
descrescãtor ºi s-au înregistrat
creºteri impresionante ale
sãrãciei cu valori ridicate ale
inflaþiei. În multe cazuri, mai
ales în Africa, dezvoltãrile
înregistrate la nivelul þãrilor

celor mai bogate au determinat
agravarea problemelor þãrilor
mai sãrace. Pe mãsurã ce aceste
regiuni ºi-au schimbat politicile,
veniturile au început sã creascã.
În momentul de faþã au loc mari
transformãri pe aceastã direcþie.
Încurajarea trendului este cel
mai bun curs pentru promovarea
creºterii economice, dezvoltare
ºi reducerea sãrãciei. Totuºi,
crizele înregistrate de pieþele
emergente în anii 1990 au
demonstrat cã oportunitãþile
asociate
procesului
de
globalizare provenite din
miºcãrile volatile de capital la
care se adaugã riscurile de ordin
social, economic ºi de degradarea mediului înconjurãtor
care sunt determinate

de accentuarea sãrãciei.
Aºadar, globalizarea este o
realitate, probabil ireversibilã ºi
orice þarã care-ºi pregãteºte
temeinic viitorul se vede
nevoitã sã se interfereze cu ea.
Neadaptarea la noul mediu al
globalizãrii înseamnã nu numai
o ºansã pierdutã, ci ºi riscul de
a pierde poziþii ºi segmente de
piaþã deja dobândite.
De-a lungul ultimelor douã
decenii, o serie de transformãri
radicale intervenite în economia
mondialã au generat largi
comentarii, purtate îndeosebi pe
marginea creºterii explozive a
ºomajului, a ritmurilor necontrolate ale inflaþiei, dobânzilor
sufocante, crizei datoriei
externe, evoluþiei contradictorii
a procesului integrãrii economice, meandrelor comerþului
internaþional, deficitelor bugetare, uluitoarelor modificãri
tehnologice, intensificãrii
concurenþei degradãrii mediului
înconjurãtor etc., toate, la un loc,

alcãtuind un pachet masiv de
probleme a cãror rezolvare n-a
fost consideratã, întotdeauna,
mulþumitoare. Economiºtii (ºi
nu numai ei) au încercat diverse
soluþii de rãspuns, dar, de fiecare
datã, ceva i-a împiedicat sã
meargã pânã la capãt. Fie cã
forþele schimbãrii erau atât de
puternice ºi dinamice încât nu
mai ofereau rãgazul necesar
sedimentãrii unor concluzii, fie
aparatul conceptual oferit de
ºtiinþa economicã nu mai
corespundea noilor condiþii,
dovedindu-se insuficient, sau, în
bunã parte, depãºit. Treptat,
teoria economicã a simþit nevoia
folosirii unor noi concepte,
capabile sã explice, cu o
acurateþe mai mare, enormele
transformãri intervenite, în
ultimul timp, în economia
mondialã. Unul dintre aceste
concepte, care a contribuit
efectiv la înþelegerea naturii ºi
consecinþelor tuturor acestor
schimbãri, a fost tocmai cele
de globalizare economicã.
Într-adevãr, de cele mai
multe ori, chiar înþelegerea
prezentului constituie un
obiectiv dificil de atins.
Atunci când cercetãtorul
este pus în situaþia de a
desprinde câteva tendinþe pentru perspectiva apropiatã, sarcina
sa se complicã proporþional cu intervalul
de timp pe care
doreºte sã-l punã în
evidenþã. Acest fapt
este cu atât mai evident, cu cât
transformãrile intervenite în
economie sunt mai rapide ºi
implicã puþine asemãnãri cu
ceea ce a fost înainte. Intervin,
apoi, diferenþele de percepþie.
Diferiþi cercetãtori folosesc
termeni ºi noþiuni diferite
pentru a explica acelaºi fenomen sau proces. Pe aceastã
bazã, au apãrut condiþiile unor
puternice controverse cu privire
la natura ºi caracterul schimbãrilor intervenite la scarã
planetarã, aproape imposibil de
urmãrit dacã avem în vedere
numãrul imens de lucrãri cu
trimitere directã sau indirectã la
problemele supuse analizei.
Cum era ºi firesc, în urma
acestui demers s-au ivit ºi
numeroase confuzii, inevitabile
într-un asemenea context, a
cãror amplitudine a depins
nemijlocit de abilitatea de a
aborda ºi interpreta economia
contemporanã.
Era, aºadar, de aºteptat ca
o situaþie asemãnãtoare sã se
petreacã ºi cu conceptul de

România

Sub ameninþarea deficitului
excesiv
Zilele euforice ale
estimãrilor, care mai de care
mai optimiste, cu privire la
dimensiunile consecinþelor
crizei economico-financiare,
care, oricum, nu pot fi decât
nefaste, au fost curmate brusc
de lansarea de cãtre Comisia
Europeanã a procedurii de
deficit bugetar excesiv. A
cãzut ca o ghilotinã asupra
României, zguduitã de fel de
fel de seisme, în care dezechilibrele macroeconomice
au coborât ºi în economia
realã, semnalele prezenþei lor
devastatoare fiind date de
disponibilizãrile masive, de
intrarea în incapacitate de
platã a tot mai multor firme
mici ºi mijlocii, de creºterea
alarmantã a numãrului de
ºomeri. Dupã ce, la începutul
anului, Comisia Europeanã
transmitea un mesaj încurajator, dupã care statele
afectate de criza economicofinanciarã globalã, care ar fi
putut avea efecte asupra
deficitului bugetar, vor
beneficia de circumstanþe
atenuante, iatã cã, dupã
analiza realizatã de experþii
acesteia asupra modului în
care mai multe state 
Lituania, Malta, Polonia ºi
România  au respectat
prevederile Pactului de
stabilitate, a reconsiderat
discursul. Constatând cã
depãºirea valorii de referinþã
nu poate fi consideratã
excepþionalã ºi nici temporarã, Comisia Europeanã a
decis declanºarea procedurii
de deficit excesiv împotriva
României. Ce argumente au
fost invocate? Deficitul,
înregistrat în 2008, de 5,4%
din PIB a fost generat de
importante derapãri ale
cheltuielilor curente, în
special ale celor cu salariile
din sectorul public ºi cu
prestaþiile sociale, previziuni
exagerat de optimiste privind
veniturile, o scãdere bruscã a
veniturilor încasate în
trimestrul trei al anului trecut,
din cauza încetinirii creºterii
economice  un sinistru
eºafodaj care a împins România,
la marginea prãpastiei, la
depãºirea pragului de 3% din

PIB convenit, prin Pactul de
stabilitate, de Uniunea
Europeanã. Este cu atât mai
greu de penetrat cu cât în
acelaºi spectru al argumentelor
forte de necontestat intrã ºi
concluziile formulate pe
marginea lor.
România a urmat o politicã
bugetarã prociclicã, de creºtere
explozivã a cererii în perioada
2005-2008, deficitul global
sporind de la 1,2% în 2005 la
5,4% din PIB în 2008, în pofida
creºterii mediei reale a PIB-ului
de 6,5%. Aceastã evoluþie
atipicã reflectã în mare mãsurã
pãguboasa planificare ºi
execuþie bugetarã, aºa cum sunã
una dintre concluziile Comisiei
Europene.
Nu întâmplãtor, politica
bugetarã vizeazã, începând din
2009, corectarea importantelor
dezechilibre interne ºi externe,
care au fost pur ºi simplu lãsate
sã zburde, sã ia amploare în
economie. Aceasta a fost
configuratã în programul
economic adoptat de guvern în
aprilie 2009, ca rãspuns la
asistenþa financiarã acordatã
României de UE ºi FMI, care
prevede cã în 2009 România va
limita deficitul la 5,1% din PIB.
Vestea bunã este cã nu s-a
pus nicio clipã problema unor
sancþiuni, procedura fiind
socotitã cu indulgenþã o mãsurã
de sprijin pentru ca statul, care
a primit aceastã cununiþã de
spini, sã-ºi corecteze comportamentul financiar ºi fiscal sub
atenta supraveghere a Comisiei
Europene a încasãrilor ºi
plãþilor efectuate la bugetul de
stat. Dacã sunt identificate erori
majore de disciplinã bugetarã,
atunci statele vizate pot primi
amenzi consistente sau reduceri
semnificative de fonduri
structurale.
Oricum, comisarul european pentru economie ºi
politicã monetarã, Joaquin
Almunia, a anunþat cã peste
ºase luni, când se va finaliza ºi
exerciþiul bugetar pe 2008, va
avea loc o nouã analizã a
deficitului bugetar. Analiºtii
estimeazã cã, în cazul nemodificãrii esenþiale a politicii
financiare ºi bugetare, România
va atinge un deficit bugetar de

5,6% din PIB în 2010, pe
fondul încetinirii severe a
creºterii economice.
Sã ne consolãm oare cu
gândul cã în analizele
Comisiei Europene au mai
fost vizate pentru deficit
excesiv Franþa, Germania,
Italia, Grecia ºi Portugalia,
care a obþinut un nedorit
record în lansarea procedurii
de trei ori pentru depãºirea
pragului de 3% din PIB în anii
2002, 2004 ºi 2005.
Eminenþa politicii financiare ºi fiscale a guvernului
din anul trecut a dat României
cea mai ºocantã prãbuºire
economicã din ultimii 20 de
ani  aprecia premierul. În
timp ce, guvernatorul BNR
susþine cã se impune o politicã
fiscalã prudentã, pentru a se
evita situaþia din 2008, când,
într-un an electoral, au crescut
enorm cheltuielile, afirmând
cã România va învãþa din
acest episod. Amarnic episod.
În viziunea Laureatului
Premiului Nobel pentru
Economie din 2001, Joseph
Stiglitz, fostul economist-ºef
al Bãncii Mondiale, România
trebuie sã adopte o politicã
financiarã anticiclicã, prin
care sã se evite apariþia unor
decalaje aºa de mari în
economie ºi efectele acestora,
pentru a se feri de o viitoare
crizã. Iar lecþia pentru o
urmãtoare crizã ar fi un rol
mai puternic al guvernului, o
atitudine regulatorie mai
pronunþatã a acestuia în
administrarea ºi stabilirea
regulilor jocului financiar.
Pentru cã economia de piaþã
este un sistem foarte instabil
ºi este un mit faptul cã s-ar
putea corecta singurã.
Aºadar, pentru ca povara
procedurii de deficit excesiv
sã fie cât mai uºor de suportat,
percepþia asupra resorturilor
economiei de piaþã ºi a rolului
statului în diminuarea dezechilibrelor, evitarea apariþiei
altora noi se cere ea însãºi a
fi reconsideratã. Altminteri,
aºteptãrile se vor transforma
într-o profundã amãgire.

Adela DEAC

globalizare a economiei.
Operând într-un sistem
economic în cadrul cãruia s-au
amplificat enorm relaþiile de
interdependenþã ºi s-a conturat,
deja ceea ce ne-am obiºnuit sã
numim piaþa globalã, cercetãtorii s-au vãzut confruntaþi cu
noi cerinþe privind maniera de
a explica noile caracteristici ale
mecanismului
economic
mondial, puternic marcat de
viteza de difuzare a tehnologiilor moderne, de declinul
costurilor de transport ºi
comunicaþii, precum ºi de noile
forme de organizare a firmelor,
motivate de creºterea cooperãrii
internaþionale ºi competiþia
acerbã dintre ele. Mai mult
decât atât, ei au trebuit sã-ºi
schimbe radical optica sub care
sunt privite afacerile internaþionale, relaþiile dintre firmele
care au atins un nivel înalt de
internaþionalizare, pânã la urmã
întreaga arhitecturã a economiei mondiale.
Globalizarea economiei nu
reprezintã nici pe departe un
fenomen absolut nou. Primele
simptome ale acesteia au apãrut
cu mult timp în urmã, deºi este
pretenþios ºi chiar riscant sã-i
atribuim, în fazele sale
incipiente, aceleaºi conotaþii
valabile astãzi. Fenomenul s-a
dezvoltat, însã, treptat
cunoscând etape distincte de
evoluþie, pânã în momentul în
care n-a mai putut fi explicat
prin vechile ºabloane cu care ne
obiºnuise economia clasicã ºi
chiar neoclasicã. Adâncirea
legãturilor dintre noii actori ai
economiei mondiale a atins la
un moment dat un asemenea
nivel, încât întregul sistem
categorial al economiei politice
a trebuit sã fie revãzut ºi
restructurat, în scopul oglindirii
mai clare a noilor realitãþi
intervenite
în
relaþiile
economice internaþionale. Este
adevãrat cã, o lungã perioadã de
timp, manifestarea acestor relaþii
de interdependenþã economicã
n-au pus cu atâta acuitate
problema gãsirii unor definiþii
noi, menite sã refacã din temelii
vechea structurã categorialã
intratã în rutinã. Din acest punct
de vedere, globalizarea poate fi
consideratã ca un concept nou,
nãscut pe fondul evoluþiei
vertiginoase a evenimentelor
economice, caracteristice
ultimei pãrþi a secolului XX ºi
atingerii pragului mediatizatului an 2000.
Transformãrile economice
ºi sociale intervenite în
intervalul de timp amintit au

fost atât de profunde, încât un
economist sau sociolog care ºiar fi propus sã scrie o carte în
urmã cu 25 de ani despre
globalizare, s-ar fi vãzut nevoit
sã depãºeascã obstacole
considerabile. În prezent, însã,
acest subiect tinde sã ocupe
primul loc pe agenda de lucru
a cercetãtorilor economiºti, fãrã
a putea spune cã a devenit o
temã comunã. Interesant este
faptul cã, la fel cum postmodernismul sau postindustrializarea au reprezentat conceptele aflate la modã în anii70,
globalizarea pare a fi devenit
conceptul cheie al anilor90,
care ne permite sã înþelegem
mai bine una din coordonatele
tranziþiei omenirii spre mileniul
trei. Într-adevãr, controversele
apãrute pe marginea acestui
concept au dovedit, fãrã putinþã
de tãgadã cã, în cazul de faþã nu
se mai pune problema adaptãrii
vechilor teorii funcþionaliste la
realitãþile lumii contemporane,
ci de a gãsi noi argumente în
favoarea acestui fenomen aflat
în plinã desfãºurare.
În concluzie, globalizarea
economiei mondiale ar putea fi
definitã ca procesul deosebit de
dinamic al creºterii interdependenþelor dintre statele
naþionale, ca urmare a extinderii ºi adâncirii legãturilor
transnaþionale tot mai largi ºi
mai variate sfere ale vieþii
economice, politice, sociale ºi
culturale ºi având drept
implicaþie faptul cã problemele
devin mai curând globale decât
naþionale, cerând, la rândul lor,
o soluþionare mai curând
globalã decât naþionalã.
Fãrã îndoialã, una din
problemele teoretice pe larg
dezbãtutã în legãturã cu
fenomenul globalizãrii vizeazã

momentul declanºãrii lui, cu
alte cuvinte a începutului sãu.
Ca de obicei, cercetãtorii n-au
ajuns, încã, la un punct de
vedere comun. Totuºi, fãcând
abstracþie de o serie de detalii
istorice, se poate spune cã, pânã
la urmã, s-au conturat trei
posibilitãþi de abordare a
acestui aspect, ºi anume:
 unii considerã cã despre
globalizare se poate vorbi chiar
de la începuturile istoriei,
efectele acestui proces
resimþindu-se mai mult sau mai
puþin în timp, pânã în momentul
când a cunoscut o accentuare
deosebitã;
 dupã alþii, dimpotrivã,
globalizarea este un fenomen
contemporan, caracterizat
modernizãrii ºi dezvoltãrii
capitalismului, cu menþiunea
cã, în ultimele decenii, a marcat
o accelerare deosebitã;
 în fine, poate fi întâlnit ºi
punctul de vedere, potrivit
cãruia globalizarea constituie
un proces recent, asociat, însã,
cu alte evenimente economice
ºi sociale cunoscute deja sub
denumirea de postindustrializare, postindustrialism
sau, aºa cum menþioneazã unii
autori, cu reorganizarea
capitalismului pe alte baze
(Waters, 1996).
Desigur, plasarea acestui
fenomen atât de adânc în
istorie, cum se prezintã
lucrurile în prima variantã, ni
se pare a fi o exagerare, în ciuda
unor argumente care, pe
alocuri, ni se par pertinente.
Printre acestea, se are în vedere
apariþia primelor imperii,
procesul de rãspândire a
creºtinismului în lume º.a.
Totuºi, chiar ºi cele mai
puternice imperii (cum a fost
cel roman), privite pe scara
istoriei, s-au dovedit a
fi efemere. Este
adevãrat cã au lãsat
urme adânci în evoluþia
ulterioarã a omenirii,
reprezentând, fiecare în
parte, o experienþã
ineditã, repetabilã la
altã scarã ºi în condiþii
social-economice
totalmente diferite.
Totuºi, încercarea de a
pune
conþinutul
f e n o m e n u l u i
globalizãrii, aflat fie ºi
la începuturile lui, pe
seama unor astfel de
evenimente istorice, ni
se pare oarecum exageratã ºi, totuºi, într-o
oarecare
mãsurã,
emoþionalã.

Prof. univ. dr. Mircea BOULESCU
Dr. Ovidiu ISPIR
Lector univ.drd. Liana GÂDÃU

 Auditul de conformitate

Auditul Curþii de Conturi Europene se
desfãºoarã în conformitate cu standardele
internaþionale de audit (International Standards
on Audit  ISA), care se aplicã atât în sectorul
public, cât ºi în cel privat.
Cu toate acestea, standardele internaþionale
de audit existente nu acoperã în aceeaºi mãsurã
tipul de audit de conformitate efectuat de Curtea
de Conturi.
Curtea de Conturi Europeanã participã în
mod activ, alãturi de instituþii naþionale de audit,
la elaborarea standardelor internaþionale de cãtre
organissme de standardizare, ºi anume:
 INTOSAI  Organizaþia Internaþionalã a
Institutelor Supreme de Audit;
 IFAC  Federaþia Internaþionalã a Contabililor.
Pentru a obþine o asigurare cã plãþile sunt
conforme cu cadrele juridice ºi
de reglementare, Curtea de
conturi îºi întemeiazã
concluziile pe rezultatele
examinãrii atât a sistemelor de
supraveghere ºi control, menite
sã evite sau sã detecteze ºi sã
corecteze erori de legalitate ºi
de regularitate, cât ºi a unui
eºantion de operaþiuni (plãþi).
Curtea de Conturi nu
dispune de resursele
necesare pentru a audita în
detaliu toate operaþiunile
bugetului Uniunii Europene.
În contextul DAS
(declaraþiei de asigurare), Curtea utilizeazã, ca
atare, tehnici de eºantionare statisticã pentru a
obþine un rezultat reprezentativ pentru întreaga
populaþie.
Acest lucru implicã selectarea în mod
aleatoriu a unui eºantion reprezentativ de
operaþiuni subiacente din toate domeniile
bugetului Uniunii Europene, de exemplu
agriculturã, în vederea efectuãrii testelor de
detaliu. Curtea urmãreºte cursul acestor operaþiuni
pânã la beneficiarii finali ai ajutorului, de exemplu
un agricultor dintr-un anumit stat membru.
Curtea de Conturi efectueazã apoi controale
la faþa locului, cum ar fi mãsurarea suprafeþei
terenului agricol, pentru a stabili dacã declaraþia respectivã de cheltuieli este conformã
cu realitatea.
Natura statisticã a eºantionului Curþii de
Conturi permite extrapolarea rezultatelor la
ansamblul populaþiei în cauzã, de exemplu un
anumit domeniu de venituri sau de cheltuieli ºi,
împreunã cu informaþiile obþinute din evaluarea
sistemelor de supraveghere ºi control, aceste
rezultate pot fi utilizate ca bazã pentru
formularea unei opinii de audit globale.
În practicã, Curtea de Conturi comparã
rezultatele testelor sale efectuate pe eºantioane
statistice cu ceea ce aceasta considerã ca fiind o
limitã acceptabilã sau prag de semnificaþie cu scopul
de a determina natura opiniei ce trebuie exprimatã.
Atunci când, în urma testãrii sistemelor de
supraveghere ºi control, acestea sunt considerate
ca fiind fiabile, Curtea de Conturi poate audita un
numãr mai mic de operaþiuni pentru a ajunge la
concluzia valabilã privind legalitatea ºi
regularitatea acestora. Curtea de Conturi utilizeazã,

de asemenea, ºi alte surse, cum ar fi activitatea
altor auditori, în sprijinul concluziilor sale.

 Auditul performanþei

Auditul performanþei are în vedere utilizarea
optimã a resurselor, respectiv dacã fondurile au
fost gestionate în mod economic, eficient ºi
eficace, astfel încât sã garanteze cetãþenilor
Uniunii utilizarea optimã a resurselor.
Obiectivul constã în evaluarea mãsurii în care
Comisia ºi statele membre au aplicat în mod corect
principiile performanþei gestiunii financiare  economicitate, eficienþã ºi eficacitate  în ceea ce priveºte
gestionarea fondurilor Uniunii Europene. Acest tip
de audit mai este denumit ºi auditul bunei gestiuni
financiare sau auditul valorii pentru bani.
Conform Regulamentului financiar, fondurile Uniunii Europene se gestioneazã pe baza a
trei principii:
 economicitate: utilizarea unui minim de resurse
pentru atingere unui anumit rezultat sau obiectiv;
 eficienþã: atingerea performanþei prin
utilizarea fondurilor alocate;
 eficacitate: atingerea obiectivelor politicii
Uniunii Europene.
La fel ca ºi celelalte
instituþii de audit al
finanþelor publice, Curtea
de Conturi Europeanã
practicã douã tipuri de
abordãri în materie de
audit al performanþei:
a) abordarea în funcþie
de obiectul supus auditului,
care constã în evaluarea
administrãrii cheltuielilor ºi,
mai mult, a mãsurilor luate
pentru a garanta utilizarea
optimã a resurselor.
Acest lucru implicã:
 evaluarea strategiei adoptate de
conducerea entitãþii auditate, precum ºi a
sistemelor utilizate pentru a asigura performanþa;
 verificarea deciziilor luate în scopul
evaluãrii strategiei adoptate de conducerea
entitãþii auditate ºi a sistemelor utilizate pentru
a asigura performanþa.
Auditul stabileºte dacã abordarea pe care a
adoptat-o conducerea entitãþii a fost în mãsurã
sã asigure performanþa ºi, în caz contrar, cum ar
putea fi îmbunãtãþitã;
b) abordarea în funcþie de riscurile care
pot apãrea. Aceastã abordare constã într-o
evaluare menitã sã stabileascã dacã un anumit
program sau proiect a atins obiectivul propus ºi
a dus la atingerea performanþei.
În speþã, se analizeazã dacã obiectivele unei
anumite cheltuieli alocate au fost atinse ºi prin
ce mijloace ºi dacã rezultatul a fost atins cu
minimum de resurse necesare.
Concluziile auditului stabilesc dacã s-a atins
performanþa în cadrul programului ºi, în caz
contrar, în ce fel ar putea fi îmbunãtãþitã situaþia.
În auditul performanþei, Curtea de Conturi
utilizeazã o gamã variatã de metodologii de audit
pentru a evalua sistemele de gestionare ºi de
monitorizare, precum ºi informaþiile privind
performanþa pe baza unor criterii derivate din legislaþia
ºi din principiile unei bune gestiuni financiare.
Atunci când selecteazã auditurile
performanþei care sã fie efectuate, Curtea de
Conturi urmãreºte sã identifice subiectele de
audit care pot produce impactul cel mai puternic
în ceea ce priveºte posibilele îmbunãtãþiri legate
de economicitatea, eficienþa ºi eficacitatea
cheltuielilor Uniunii Europene.

FUNDAMENTELE DEMOCRAÞIEI DEMOCRAÞIA PARTICIPATIVÃ
Prof.univ.dr. ªtefan COSTEA
Politica, în situaþia sa de realitate socialã concretã, poate fi
abordatã din multiple puncte de vedere. În esenþã, ea este o cursã
a unor persoane sau grupuri sociale pentru cucerirea unui trofeu,
în cazul politicii, acesta fiind puterea politicã.
Ca orice cursã, lupta pentru cucerirea puterii este, în fond, o
competiþie care se realizeazã în condiþii precis stabilite ºi
elaborate. Între acestea, fundamentale sunt:
 organizarea ºi desfãºurarea ei în condiþii de ordine, potrivit
unui sistem de norme, pe care toþi competitorii (coechipieri sau
adversari) le recunosc ºi se angajeazã sã le respecte;
 existenþa unui consens asupra manierei de joc ºi a conduitei
rezultate din aceasta;
 recunoaºterea mizei, competiþiei, a valorii acesteia, dar ºi a
preþului ce trebuie plãtit pentru cucerirea trofeului;
 existenþa unor parteneri de întrecere de forþe ºi valori
aproximativ egale, în sensul cã cei mai slabi sã aibã, totuºi, cel
puþin teoretic, o ºansã cinstitã de a cuceri trofeul pus în disputã;
 interzicerea oricãror comportamente sau acþiuni care
altereazã conþinutul întrecerii, nu respectã regulile sale ºi fac
imposibilã reluarea ei;
 asigurarea condiþiilor necesare pentru ca adversarii eliminaþi
(eliminarea fiind o parte componentã organicã a luptei) sã nu fie
definitiv înlãturaþi, pentru ca aceasta ar echivala cu
imposibilitatea reluãrii competiþiei ºi, deci, a luptei loiale,
deschise, democratice, pentru putere.
Acestea reprezintã principiile fundamentale pe care trebuie
sã se întemeieze structurile, luptele ºi viaþa politicã într-o societate
democraticã. Orice abatere de la ele echivaleazã, cu încetarea
fair-play-ului ºi distrugerea competiþiei ca o întrecere ordonatã,
coerentã, loialã, ea fiind înlocuitã cu loviturile sub centurã,
manevrele de culise, defãimãrile, denigrãrile, grupele de presiune
ºi alte asemenea categorii de mijloace, acestea devenind regulile
reale, efective, care definesc competiþia politicã viitoare.
În acest fel, se creeazã o dihotomie, între competiþia politicã
idealã, aºa cum ar trebui ea sã se realizeze, ºi politica adevãratã,
realã, importantã, care conteazã efectiv, atât în momentele de
acalmie socialã, de desfãºurare relativ coordonatã a unei politici
rutiniere, cât ºi, mai ales, în momentele calde, revoluþionare
ale dezvoltãrii sociale ºi politice.
Analiza ºi comprehensiunea politicii, din acest punct de
vedere, ridicã în faþa analistului ºi militantului politic un ansamblu
de probleme nu numai teoretice, ci ºi, mai ales, practice, de tipul
celor ce urmeazã:
 identificarea ºi cunoaºterea aprofundatã a actorilor, adicã a
celor ce fac politicã, în toate dimensiunile ºi caracteristicile lor;
 descifrarea manierelor în care aceºtia îºi atrag, menþin ºi
recompenseazã partizanii;
 cum îºi organizeazã activitatea, cum conduc, cum iau decizii
ºi cum acþioneazã pentru implementarea lor;
 cum îºi trateazã ºi rezolvã disensiunile ºi conflictele interne;
 care sunt regulile dupã care se conduc aceºtia în perioadele
revoluþionare ºi cum înþeleg ei sã lupte pentru a contribui (sau
nu) la realizarea revoluþiilor (a lovitorilor de stat ºi altele) evident,
nu regulile normative (acelea privind directivele morale,
mutuale, acceptate de cãtre toþi adversarii, exprimând valorile ºi
aspiraþiile comune tuturor membrilor colectivitãþii sociale), ci
regulile pragmatice (cele ce ghideazã pe toþi cei ce îºi pun
problema cum sã joci pentru ca sã câºtigi, respectiv, cele ce se
dovedesc a fi cele mai eficace).
Concluzia ce se degajã de aici este uºor de descifrat:
a. peste tot ºi, întotdeauna, politica are douã feþe: una
publicã, exprimatã în idealuri, obiective, aspiraþii comune,
generale, stabilite ºi dorite de cãtre înºiºi membrii colectivitãþii
sociale, ºi una privatã, care, pornind de la aceste aspiraþii ºi
idealuri comune, priveºte modul în care diferite grupuri sociale

(partide) se organizeazã ºi îºi elaboreazã strategii ºi tactici pentru
a câºtiga dreptul de a pune în luminã idealurile ºi obiectivele lor
particulare (potrivit regulilor pragmatice), de a le promova ºi
de a le impune întregii colectivitãþi sociale, conform propriilor
lor viziuni ºi interese;
b. distanþa dintre cele douã feþe (ipostaze) ale politicii
creeazã un spaþiu de acþiune ºi de manevrã, în care se produc ºi
se petrec cele mai contradictorii, nedorite ºi neaºteptate procese,
fenomene, fapte ºi evenimente.
c. în acest context, esenþial este faptul de a descifra mobilurile,
mecanismele ºi semnificaþiile miºcãrilor ce se înregistreazã
pe eºichierul politic, în fiecare moment ºi etapã concretã.
Acestea sunt doar câteva dintre coordonatele esenþiale care
contureazã orizontul ºi câmpul vieþii politice, a cãror valorificare
presupune descifrarea, în substanþa lor, a componentelor
fundamentale ale sistemului politic, structura, funcþionalitatea ºi
semnificaþia lor în societãþile democratice.

PUTEREA POLITICÃ

Atât din punct de vedere istoric, cât ºi logic, aceastã
componentã a sistemului politic este prima, constituindu-se în
ceea ce se denumeºte a fi trofeul luptelor politice. Ce este
puterea politicã, ca realitate socialã ºi politicã, ºi de ce ea este o
verificabilã fascinaþie pentru toþi militanþii politici ºi nu numai
pentru ei?
În orice grup social, de la cel mai mic ºi pânã la cel mai
mare, existã o distincþie fundamentalã, între oamenii care
comandã ºi oamenii care ascultã, între guvernanþi ºi
guvernaþi, respectiv între indivizii care deþin anumite atuuri
(din care derivã o serie de drepturi) ºi cei care nu au asemenea
atribute.
Iniþial, la începuturile umanitãþii, unii (Emile Durkheim)
susþin cã aceastã distincþie nu exista, puterea nu era exercitatã de
unii indivizi, ea era difuzatã în interiorul întregului grup social,
fiecare membru al sãu ascultând, subordonându-ºi aspiraþiile,
atitudinile ºi idealurile unor principii general acceptate, impuse
de întreaga colectivitate, nu de una sau alta din pãrþile sale
componente. În acest stadiu de evoluþie al umanitãþii, toatã lumea
era guvernatã ºi nimeni nu era guvernant.
Ulterior, aceste principii generale au început sã fie încarnate
de cãtre unii dintre membrii grupurilor sociale, în virtutea unor
însuºiri, capacitãþi, abilitãþi în soluþionarea problemelor, cu care
se confruntau colectivitãþile umane, ceea ce le-a permis sã înceapã
sã comande în numele principiilor ºi necesitãþilor comune. A
început, ceea ce se cheamã procesul personalizãrii puterii,
determinat de faptul cã în toate societãþile, începând cu cele
primitive, s-au putut observa trãsãturi de putere personalizatã
(la bãtrâni, la ºefii de familie, preoþi, magi etc.). Ca o consecinþã,
au început sã aparã, în fiecare colectivitate, mici grupuri de
oameni, care se preocupã de problemele generale ale colectivitãþii,
care guverneazã ansamblul colectivitãþii.
Aceasta a condus la accentuarea diferenþierii sociale, la
perfecþionarea procesului de organizare a puterii, confirmând,
ceea ce încã din antichitate s-a observat (Aristotel), cã puterea
îºi are sursele esenþiale în faptul cã omul este zoonpolitikon,
respectiv în existenþa politicã a oamenilor ºi în caracterul politic
al oricãrei relaþii umane.
Analiza istoricã a puterii ºi evoluþiei sale, demonstreazã cã,
în fond, existã trei tipuri de putere (Max Weber):
 puterea tradiþionalã
 puterea raþionalã ºi
 puterea charismaticã.
Primul tip derivã din ºi se bazeazã pe cutumã, al doilea pe
raþiune, al treilea pe elanurile credinþei sau ale devotamentului.
De aceea, în literaturã se ºi spune: Regele domneºte în numele
trecutului, funcþionarul aplicã norme, dictatorul îºi extrage
autoritatea din aclamaþiile pe care le primeºte sau le provoacã.

În statele ºi regimurile moderne se regãsesc, întotdeauna,
elemente din toate cele trei tipuri de putere. Ceea ce le diferenþiazã
este maniera în care aceste elemente sunt combinate. Aºa se face
cã cea mai mare parte a statelor democratice stabilizate sunt acelea
în care elementul charismatic este integrat în organizarea ºi
funcþionarea regulatã a instituþiilor. Sub acest raport, este clar cã
electorul american are sentimentul cã voteazã direct, pentru un
om; cel englez cunoaºte pe Primul Ministru, cãruia îi acordã votul
sãu în mod indirect. Oricum, fiecare partid îºi pune în valoare
liderul sãu ºi, pentru creºterea popularitãþii ºi ariei de cuprindere
a ºefului sãu, utilizeazã toate procedeele clasice ale publicitãþii.
De aceea, cea mai mare slãbiciune a unui regim politic este
anonimatul puterii. Despotismele ºi dictaturile se explicã, între
altele, tocmai prin exacerbarea elementului charismatic în dauna
celui tradiþional ºi raþional ºi prin slãbirea încrederii în instituþiile
politice, ca atare. De aceea, nu de puþine ori, deþinãtorii puterii
politice sunt ofiþerii, intelectualii, oamenii politici de profesie.
O realitate fundamentalã, ce se impune a fi luatã în
considerare cu toatã seriozitatea, este aceea cã, prin natura sa
esenþialã, puterea corupe, iar gradul corupþiei variazã în funcþie
directã de absolutismul puterii. Ea corupe, pentru cã exerciþiul
puterii aduce numeroase avantaje, deºi ea reprezintã ocazia de a
servi eficace naþiunea. Pe de altã parte, absolutismul puterii este
posibil datoritã neputinþei opiniei publice. Când nepotismul, reaua
gestiune, corupþia ating un anume grad, întregul sistem politic ºi
administrativ riscã sã se înfunde în anarhie.
Toate acestea demonstreazã cã tocmai datoritã specificului
ºi esenþei sale puterea reclamã ºi atrage necesitatea organicã de
restrângere a sa. Restricþiile în exercitarea puterii sunt multiple
ºi, tipologic, diverse, între care:
 restricþiile tradiþionale (de la universalismul bisericii la
emergenþa statului modern);
 vechile baze ale autoritãþii;
 statul-naþiune ºi raþiunea de stat;
 restrângerile interne ºi cele externe ale puterii;
 constituþionalismul modern, ca efort de restaurare a
echilibrului în exercitarea puterii;
 multiplele mecanisme ale controlului puterii, prin
intermediul presiunii politice ºi a modalitãþilor sale de aplicare.
Ceea ce rãmâne fundamental, în toate discuþiile referitoare
la putere, este adevãrul esenþial cã, în realitate, sursa veritabilã
unicã ºi de neînlocuit a puterii o constituie poporul, care, în toate
aspiraþiile, opþiunile ºi idealurile sale, se conduce dupã criterii
riguroase, generate de profunde legi nevãzute ale sufletului sãu,
care cuprinde totul, atât ceea ce este personal ºi tangibil, cât ºi
ceea ce este impersonal ºi intangibil.

DEMOCRAÞIA ªI PUTEREA POLITICÃ

La prima vedere, doctrinele democratice par a se opune
fenomenelor ºi proceselor generale tratate în paragraful anterior.
Pentru cã, democraþia este definitã dintotdeauna ca guvernarea
poporului de cãtre popor, deci, o negare funciarã a diferenþierii
dintre guvernanþi ºi guvernaþi. Dar, se pare cã a vorbi astãzi de
guvernarea poporului de cãtre popor echivaleazã cu a vorbi fãrã
a spune nimic. Pentru cã, oriunde, începând chiar cu vechile cetãþi
greceºti sau romane, ca ºi în cantoanele elveþiene, afacerile
colective sunt gestionate în mod permanent de câþiva oameni, ce
sunt guvernanþi veritabili. Aceasta, deoarece:
 adunãrile generale ale popoarelor nu se reunesc decât periodic;
 ele nu pot rezolva decât foarte rar, efectiv, problemele;
 chiar în sânul lor se constituie o minoritate, care acþioneazã
ºi antreneazã masele (deci apare o altã categorie de guvernanþi,
distinctã de cea a guvernaþilor).
În aceastã privinþã, în lucrarea sa, Contractul social,
Rousseau spunea: A lua termenul (democraþie), stricto senso,
n-a existat niciodatã o veritabilã democraþie ºi nu va exista
niciodatã aºa ceva. Este împotriva naturii umane ca numãrul mare
sã guverneze ºi numãrul mic sã fie guvernat.
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oameni pentru a-ºi organiza ºi
exprima viaþa într-un mod
creativ; 3) ansamblu de
credinþe ºi parametri de
comportament acceptaþi de
societate; 4) imagine a
realitãþii pe care atât individul,
cât ºi grupul o percep valoric
ºi ca ghid al existenþei;
5) calitate a activitãþilor vieþii;
6) sumã a valorilor creaþiei
artistice ºi 7) mod de viaþã.
Cultura nu seamãnã cu un
coº de gunoi în care se poate
arunca orice. Unii au impresia
cã absolut totul înseamnã
culturã.
André Malraux aratã cã
suma tuturor valorilor artei,
gândirii ºi dragostei alcãtuieºte
cultura. Deºi cultura se
schimbã încet, totuºi o
însufleþeºte, aºa cum spune
Eugene Ionesco, o puternicã
voinþã de reînnoire.
Dacã pentru tine spiritul
guverneazã, nu materia, dacã
Nu-i mai recunoaºtem cãrãrile, eºti creativ/ã, dacã îþi conduci
cãci ne miºcãm doar printre viaþa dupã valori ºi principii,
blocuri. Nu mai ºtim sã iubim.
Ceasul s-a oprit pentru o
clipã. Este timpul culturii...
Fundament al existenþei
umane, cultura reprezintã un
« Weltanschauung », o privire
de ansamblu asupra lumii ºi o atunci preþuieºti cu adevãrat
perspectivã asupra realitãþii. cultura. Mintea ºi spiritul se
Cultura poate fi înþeleasã prin întâlnesc în culturã. Tradiþia ºi
diverse interpretãri, cum ar fi: umanitatea se gãsesc la baza
1) mituri ºi simboluri prin care culturii. Naþionalul ºi unioamenii obiºnuiesc sã-ºi versalul îi dau culoare.
comunice istoria ºi valorile lor;
Nici o culturã nu mai este
2) sistem întrebuinþat de astãzi o insulã. Cu toþii trãim

Epistola a XVII-a
Iubitã cititoare,
iubite cititorule,
Ce mai faci? Cum o mai
duci? Nãdãjduiesc cã îþi merge
bine, în ciuda vânturilor ºi
valurilor...
Bla, bla, bla... Adesea ne
ascundem dupã cuvinte. Ne
pierdem dupã hârþoage. Ne
complicãm viaþa inutil. Am
uitat sã zâmbim. Cerul este
mult prea departe ºi ni se pare
cã nu mai are rost sã-l
contemplãm. Pentru noi natura
devine rece ºi întunecoasã.
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într-o lume multiculturalã. Dacã
multiculturalitatea evidenþiazã
aspectul static, pluralitatea,
diferenþele, interculturalitatea
este dinamicã, subliniazã
diversitatea întru unitate,
precum ºi interacþiunea.
Este nevoie sã înþelegem
rolul culturii în lumea contemporanã, iar, în acest sens, îþi
recomand cercetarea ºtiinþificã
de excelenþã concretizatã în
cãrþi ºi studii publicate de
sociologii Carmen Furtunã
despre sociologia culturii ºi
Florian Tãnãsescu despre
sociologia religiei.
Potrivit lui Lucian Blaga:
cultura rãspunde existenþei
umane întru mister ºi revelare,
iar civilizaþia rãspunde
existenþei întru autoconservare
ºi securitate. Între ele se cascã,
deci, o deosebire profundã de
naturã ontologicã. Perspectiva
asupra existenþei ºi realitãþii,
dar mai ales scopurile diferenþiazã cultura de civilizaþie.
Apa trece, pietrele rãmân.
Dupã ce au fost spãlate resturile
civilizaþiei, rãmâne doar
cultura. Toate sunt vremelnice.
Doar cultura dãinuieºte peste
veacuri.
Dacã sunt interdependente
sau paralele cultura ºi civilizaþia vom vedea în epistola a
optsprezecea! Sãnãtate ºi
serenitate!

PODUL DE LACRIMI

Lãcrimãm la bucurie, o facem mai ales la tristeþe. cel mare ce strãlucea în înaltul palatului unde ne
Aºa este, durerile ne înfrâng, chemând mereu aproape aflam. Am în memorie lucirea ochilor poetului la
lacrima.
fiecare nouã petalã de luminã adusã la vedere pentru
Au fost destule motive sã simþim, acolo la a statua un nou început de istorie. Cãutam a-l
spectacol, starea de mulþumire ce vine din frumos, surprinde pe îndrãgostitul împãtimit de Patria Noastrã
dinspre lumina, vraja de cântec ºi vers. Întâmplarea Limba Românã.
de la Sala Palatului era dedicatã unui poet, iar el,
Discuþiile dintre noi s-au prelungit în faþa
Grigore Vieru, a reuºit sã îndestuleze sufletul nostru casetofonului purtat cu mine pe oriunde ne-am aflat.
cu supramãsurã, când venea vorba de notele Interviului solicitat atunci i-am gãsit locul într-un
armonioase ºi parfumate ale existenþei. De câte ori volum publicat la scurtã vreme, numit Români la
nu ne-am trezit ºoptind cu iubire propriile ºoapte de nord ºi la sud de Ecuator.
viaþã, tandre ºi nãucitor de pricepute în a te câºtiga?
Aveam sã ne revedem acolo, dar mai ales aici.
Ne-am dus spre el cu inima de frate ºi ochi deschiºi a Ultima datã, în octombrie anul trecut, în decor de
mirare. Într-atât de aproape l-am simþit ºi de toamnã prahoveanã, la ora bobului de strugure
nepregãtiþi sã-i anticipãm vrerile ºi zicerile.
ademenit de brumã. Eram aproape de momentul când
Dar mai ales Podul de lacrimi se arãta prietenos ne-ar fi prins din urmã vorbele cuiva: tot mai miroase
cu noi ºi ne ajuta sã ne apropiem, sã ni-l apropiem , a tãmâios ºi a coarnã .. Tras la faþã, cu ochii duºi
sã-l simþim al nostru prin ce încredinþeazã strofelor, în adânc, cu pletele-i puþine luate de vânt. Zâmbet
frazelor, cuvintelor, silabelor. Pentru cã  nu-i aºa?  prietenesc de om suferind. Abia venise de la Chiºinãu,
lacrima face ºi desface în suflet mai cu uºurinþã decât de pe pat de spital. Ne-am rostit vorbe frumoase, am
oricare altele
exprimat speranþe în revederi viitoare.
Taina care mã apãrã s-a numit spectacolul de
Spectacolul de azi îmi vine ca o pãrere, revederea
poezie ºi muzicã desfãºurat la Sala Palatului cu noastrã are loc. Acolo, pe fundalul scenei, adultul cu
binecuvântarea Preafericitului Pãrinte Daniel  zâmbet pe faþã ºi frunte ieºitã în relief ne priveºte pe
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în colaborare sub gene stufoase pe toþi câþi ne-am adunat astã seara.
A ars ca o fãclie de esenþã rarã cât sã rãspândeascã
cu Ministerul Culturii, Cultelor ºi Patrimoniului El ne-a aºteptat sã ne vorbeascã. Noi am venit sã-l
Naþional. (Se afla însuºi patriarhul în loja sãlii de ascultãm. Sã înotãm la pas prin omãtul strãlucitor al spre toate zãrile dragostea de mamã. Uºoarã, maicã,
spectacole, lojã mai goalã ca oricând, vãduvitã se pare versului sau cantabil, cadenþat ca un cântec de leagãn uºoarã / C-ai putea sã mergi cãlcând / Pe seminþele
de ºansa de a concura cu tribuna zero a stadioanelor; nãscut sã mângâie, sã sperie duhul cel rãu, sã apropie ce zboarã / Între ceruri ºi pãmânt / În priviri cu-n fel
de teamã / Fericitã totuºi eºti - / Iarba ºtie cum te
cum ºtim, împãraþi ºi regi se-adunã pentru cuvenitele binele, sã-l cheme de pe unde ar fi fost plecat.
bãi electorale de mulþime.)
Artiºti de pe o parte ºi de pe alta a Prutului ºi-au cheamã / Steaua ºtie ce gândeºti.
A tãiat valurile vieþii compunând Legãmântul
L-am cunoscut personal pe Grigore Vieru cu ani dat mâna pentru a face posibilã, deasuprã-ne, fâlfâirea
în urmã. Prima datã la Chiºinãu am stat alãturi în Sala aripilor de îngeri stârniþi cu ochi calzi de duioºie, cunoscut. ªtiu cândva la miez de noapte, / Ori la
rãsãrit de Soare / Stinge-mi-s-or ochii mie / Tot
Parlamentului, unde se vota cu entuziasm calendarul de poet.
sãrbãtoresc al românismului de peste Prut. Îºi gãseau
Am tresãrit la spusele lui. Ne-am înãlþat pe cãlcâie deasupra cãrþii Sale .... Cunoaºtem ºi dorinþa 
loc în aceastã generoasã listã de altare spirituale Ziua sã-i putem înþelege rostirile. Ne-am strâns pe lângã testament:  Aºezaþi-mi-o ca pernã / Cu toþi codrii ei
în zbucium ....
Cu prietenie, Eminescu, Ziua ªtefan cel Mare, Ziua Limbii Române. corp gândurile pentru a ne putea þine aproape.
Grigore Vieru a adormit cu gândul la Limba
Dar mai ales, am plâns. Un Pod de lacrimi a fost
al domniei tale, ªi câte altele. Aplauze furtunoase ºi semnificative
subliniau votul majoritar exprimat de salã. Am zis aceastã întâlnire cu Grigore Vieru, luat de lângã noi Noastrã. Fusese cântat acest imn electrocutant pentru
Mircea ITU majoritar ºi nu unanim. La propunerile rostite de la de Cel de Sus, dar aºezat definitiv între noi de simþuri. Spectacolul In memoriam s-a încheiat cu acele
pupitru de poetul Ion Vatamanu, de la acelaºi colþ de rostirile-i pãtimaºe, la rãscrucea de drumuri prin care strofe cântate, din nou, la cererea expresã a Sãlii.
N-am vorbe sã le spun tot ce gândesc iniþiatorilor
tribunã tresãrea opozant aceeaºi voce a liderului de s-a prelins spre Eternitate. Câte o troiþã albã în bãtaia
grup. Se numea Krlov ºi avea de partea lui pe rusofoni. vântului a crescut pe oriunde a cãlcat pasul lui de ins acestei întâlniri cu Grigore Vieru, cãrora le
Eram în ziua de Crãciun ºi mi se pãreau acele voci subþirel, ºtiutor sã se apropie fãrã sã deranjeze ºi mulþumesc. Pe ei îi rog sã ne spunã de pe acum unde
aprobatoare faþã de câte se propuneau, o ghirlandã pe priceput sã se depãrteze ca ºi cum nimeni n-ar fi vor aºeza bustul poetului.
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pãstrate, întrucât dezbateri cât de bine venitã pe atât de potrivitã pentru bradul trebuit sã-i cunoascã mersul.
serioase între membrii comisiilor pot determina depãºirea
intereselor personale ºi luarea
unor decizii mai bune. Sugeratã
sistematic în ultima vreme,
evaluarea online ce s-ar finaliza
prin încadrarea proiectelor în
Valeriu RÂPEANU
niºte coordonate tehnice fixate
de computer nu ar þine cont de
N. Iorga avea însuºiri extraordinare de gazetar: liric,
flexibilitatea necesarã cerutã de
dinamica pieþei de idei ºi de vehement, patetic, gãsind o formulã în care sã sintetizeze o
fluxul principal de teorii care situaþie, dispunând de vastitatea unei culturi, servit de o memorie
ies din tiparele a ceea ce este fenomenalã, pasionat, de o capacitate de urã care dãdea articolelor
accentul pasional, N. Iorga aduce în paginile Neamului Românesc
anticipabil.
Investigaþia întreprinsã de o notã nouã în presa româneascã. Caracterizarea celui care, dupã
Lamont este un argument Eminescu a ridicat ziaristica româneascã pe cele mai înalte culmi,
incontestabil în favoarea prin conciziunea exemplarã, prin sinceritatea nereticentã, prin
multitudinii de practici ale formulele artistice de percutanþã unicã se datoreazã lui Pamfil
variatelor domenii ale ºtiinþei. ªeicaru. Nicolae Iorga (1871-1940) nu a fost numai savantul
Organismele pe care le-a marilor sinteze despre istoria Românilor ºi nu a fost numai cel
analizat Lamont stabilesc cãruia i se datoreazã sinteze de istorie ºi literaturã universalã, ci
criterii pentru finanþãri (precum ziaristul care a înþeles aceastã profesiune ca o datorie socialã, ca
originalitatea sau relevanþa), o modalitate de a-ºi afirma convingerile, indiferent de rangul ºi
fixeazã prevederi împotriva poziþia în stat a persoanei care cãdea sub incidenþa nemulþumirii
celor care tind sã-ºi impunã sale. N. Iorga a acþionat ca un individ social, care reprezenta
interesele (reguli de participare) durerile ºi revoltele celor nãpãstuiþi, celor aflaþi în suferinþã, celor
ºi selecteazã evaluatori pres- asupra cãrora se abãteau nedreptãþile. Din acest punct de vedere,
tigioºi ºi flexibili. Totuºi, N. Iorga a fost de o consecvenþã neabãtutã.
Publicãm acum ceea ce credem cã reprezintã modelul
procesul este imperfect,
îndeosebi când existã posi- pamfletului românesc, expresia cea mai înaltã a artei ziaristului de
bilitatea unui dezacord, ºi existã la noi, comparabil doar cu celebrul Jaccuse al lui Émil Zola,
tendinþa de a ne promova ariile tipãrit doar cu câþiva ani înainte. Despre geneza ºi semnificaþia
de interes, de a nu fi receptivi articolului Dumnezeu sã-i ierte vorbeºte chiar N. Iorga în
DUMNEZEU SÃ-I IERTE!
la propunerile colegilor din alte autobiografia O viaþã de om. S-a tras asupra nenorociþilor a cãror
Dumnezeu
sã-i
ierte pe cei patru þãrani români împuºcaþi
domenii ºi de a monopoliza durere gãsise o clipã glasul pentru a se exprima. Cu nemãrginitã
în oraºul românesc Botoºani de oastea româneascã în ziua de
discuþiile. Lamont crede cã nu indignare pentru acest act sãlbatec am scris acel Dumnezeu sã-i
5 Mart 1907.
existã un proces mai echitabil ierte, blãstãm contra unei întregi clase parazitare, care va deveni
Sã-i ierte Dumnezeu pentru câtã muncã de robi au muncit,
de desemnare a calitãþii (altele apoi, rãspândit larg de mâni nevãzute, împreunã cu Noi vrem
pentru
ce trai de dobitoace nenorocite au dus, pentru câtã înºelare
acoperã aprecieri cantitative în pãmânt a lui George Coºbuc, unul din strigãtele unei teribile revolte,
au suferit, pentru câtã jignire au îndurat, sã-i ierte pentru viaþa lor
care a cuprins þara de la un capãt la altul.
cadrul unor chestionare).
de suferinþe, sã-i ierte pentru clipa de disperare când s-au ridicat
vãrsând pe stradã, nu sânge omenesc, ci rachiul cu care erau otrãviþi.
Sã ierte Dumnezeu pe ostaºii care, de frica poruncii, au
împuºcat pe fraþii lor, cel mai greu pãcat ce poate împovãra o inimã
omeneascã.
ªi sã nu ierte Dumnezeu pe strãinul fãrã inimã care a stors
În al treilea rând, în politica
propriu-zis ºi toate formele de ci, asemenea alienãrii, angajeazã
vlaga o sutã de ani ºi astãzi vrea ºi sângele, pe stricãtorii pãmântului,
expresie este limba poeticã, ambii termeni alienanþi ºi, deci, sa culturalã, este necesar sã
pe risipitorii gospodãriilor, pe ticãloºitorii oamenilor, pe pângãritorii
încurajeze nu numai dezvoltarea
tocmai pentru cã, prin transformarea amândurora.
femeilor; sã nu ierte Dumnezeu pe ciocoimea obraznicã ºi proastã;
ambiguitatea ei, prin imagini
În ce priveºte sistemul social culturii materiale, ci ºi a celei
care n-a ºtiut ºi nu ºtie a-ºi înþelege, iubi, apãra ºi mãcar cruþa pe
cereºti, poate sugera caracterul în ansamblul sãu, dat fiind faptul spirituale, iar în sfera celei din
cei de o lege ºi de un neam cu dânºii; pe hâzii politicieni mâncaþi
enigmatic al fiinþei, faptul cã cã nici un sistem contemporan urmã, sã acorde atenþie tuturor
de pofte ºi nevolnici; sã nu ierte Dumnezeu pe cârmuitorii neghiobi
aceasta se dezvãluie ºi se nu este perfect, dar cel al formelor creaþiei spirituale.
sau vânduþi, înaintea cãrora, cufundaþi în orgii budgetare, fumegã
ascunde, relevându-ºi caracterul proprietãþii private ºi al statului
Desigur, pe lângã instituþia
acuma acest sânge nevinovat.
enigmatic. În plus, prin cuvinte capitalist s-a dovedit a fi mai statului, existã ºi alte forþe ºi
În vecii vecilor, cât va mai dãinui suflarea româneascã pe acest
simple ºi înalte, ea dã indicaþii eficient, ne vom concentra instituþii sociale chemate sã
pãmânt, sã nu-i ierte Dumnezeu pe netrebnicii ºi pe fãcãtorii de rele.
despre esenþa lucrurilor.
atenþia asupra acestuia.
contribuie la afirmarea autentic
Sã fie în casa lor atâta belºug ca în bordeiele celor ce au murit,
Din caracterizarea datã
Întrucât nici un subsistem al umanã. Dacã în plan economic
atâta fericire în viaþa lor câtã a fost în viaþa celor ce sau vârcolit
limbii ºi definirea omului prin sistemului social, nici cel ºi social-politic importã, mai
de gloanþe, sã fie atâta cinste ºi atâta demnitate, câtã li s-a lãsat
limbã, rezultã cã numai cei care economic, nici cel politic, nici ales, categoriile sociale cu
acelor sãrmani ce s-au dus ca niºte pârâºi veºnici înaintea Scaunului
ar cultiva poezia s-ar afirma în cel cultural, nu se perfecþioneazã organizaþiile lor politice ºi
judecãþilor celor mari; sã mântuie cu dânºii vãrsându-ºi sângele
chip autentic : ,,Construirea de la sine, prin simpla profesionale etc., în schimb, în
inimii în þernã ºi pe urma lor sã rãmâie ca pe urma împuºcaþilor
autenticã survine acolo unde funcþionare, automat, ci necesitã sfera culturii spirituale,
copiii ca sã moarã de foame.
existã poeþi  (Ibidem). acþiunea forþelor sociale de care instituþiile de învãþãmânt, de
Aºa sã dea Dumnezeu.
Ceilalþi, fie ºi oameni de ºtiinþã sunt animate, rezultã cã statul cercetare, de culturã, biserica
N. IORGA
sau chiar filosofi (de facturã democratic, ca principalã forþã sunt cele care au un rol
tradiþionalã), n-ar reuºi sã socialã activã ºi reglatorie, important în afirmarea echiscoatã fiinþa din uitare.
constituie ºi principalul factor libratã a valorilor, a tuturor
Teoria heideggerianã a social care poate contribui cel formelor creaþiei spirituale, atât
omului este merituoasã atât prin mai mult la dezalienarea omului în specificitatea, cât ºi în
descrierea înstrãinãrii umane, contemporan.
armonia fiecãreia cu celelalte.
cât ºi prin descifrarea unor
În primul rând, în ce priveºte
În legãturã cu rolul omului
,,existenþiale care prezideazã politica sa economicã, este însuºi, fiecare are, la rândul sãu,
inautenticitatea, sau care oferã necesar ca statul democratic sã un cuvânt hotãrâtor în ce
posibilitatea trecerii de la fie un stat asistenþial, pentru a priveºte scara sa de valori,
inautentic la autentic. În aceastã asigura afirmarea armonioasã a pentru cã, oricât ar fi înrâurit de
perspectivã, dezalienarea tuturor membrilor societãþii, iar mediul sãu social ºi familial, el
presupune un efort de nu unul al protejãrii exclusive a
nu este cauzat mecanic, automat,
dezvãluire, în principal, marii proprietãþi private. În
nici sã se realizeze, nici sã se
cognitivã a lumii, a fiinþãrii în
consecinþã, axat pe proprietatea derealizeze. În fond, societatea
genere. Dar Heidegger reduce
privatã, care s-a dovedit a fi cea îi oferã fiecãrui membru al ei
dezînstrãinarea, ca, de altfel, ºi
mai performantã, este necesar sã aceeaºi gamã de creaþii valorice,
înstrãinarea, la un joc
urmãreascã, prin mãsurile sale, rãmânând însã ca fiecare sã aibã
preponderent reflexiv sau preCred cã avem nevoie de o modificare a Convenþiei privind Statutul Refugiaþilor.
ºi dezvoltarea proprietãþii mici o viaþã echilibratã ºi armonioasã,
reflexiv între om ºi lume. De
Într-un articol de început se va menþiona cã refugiatul este o persoanã care, în urma unor
ºi
mijlocii,
sau
ºi
a
proprietãþii
sau, dimpotrivã, dezechilibratã
aici, ºi concluzia sa elitistã,
temeri justificate de a fi dezamãgitã datoritã serviciului, ºanselor ºi trecerii timpului, se aflã în
de
stat,
cel
puþin
în
domeniile
ºi
dizarmonicã,
în
funcþie
de
dupã care existenþa autenticã ar
afara vârstei lui ºi nu doreºte, datoritã acestor temeri, sã se întoarcã la ea.
putea fi realizatã numai de cei economice strategice, de opþiunea ºi decizia sa de a se
Li se va recunoaºte astfel adulþilor statutul de refugiat.
siguranþã
naþionalã.
preocupa
aproximativ
egal,
sau,
aleºi, care ajung la adevãrurile
În taberele de refugiaþi existã locuri pentru toþi, deoarece fiecare îºi are copilãria lui. Organizaþiile
În al doilea rând, în politica dimpotrivã, destul de inegal, de
cele mai profunde ºi la
internaþionale trebuie sã asigure persoanelor refugiate în copilãrie cele necesare supravieþuirii.
sa
privind
viaþa
politicã,
se
trup
ºi
de
suflet.
Firesc
ar
fi
ca
expresiile cele mai înalte,
Dacã vorbiþi cu aceºti oameni, veþi afla cã ºi-au pãrãsit vârsta pentru cã nu mai vor sã munceascã.
poetice sau de sorginte poeticã. impune ca guvernanþii sã asculte fiecare membru al societãþii sã Dupã ce îi cunoºti mai bine, înþelegi cã adulþii nu suferã de lene, ci pur ºi simplu s-au sãturat sã
ºi glasul opoziþiei ºi al societãþii se edifice deopotrivã ca fiinþã
civile ºi, mai ales, sã creeze materialã ºi ca fiinþã spiritualã, munceascã, s-au sãturat sã îºi câºtige existenþa.
O concepþie
Nici unul dintre ei nu regretã cã la 10 ani lucra zile întregi pentru a înãlþa un zmeu sau pentru
condiþiile necesare de exercitare iar în aceastã calitate, nu numai
a construi un castel. Efortul de a-ºi face un colþ de grãdinã este o frumoasã amintire.
totalizatoare
efectivã a drepturilor politice ºi profesional, ci ºi politic, juridic,
Atunci, adulþii de azi credeau cã existenþa le-a fost dãruitã de pãrinþi ºi cã nu trebuie sã ºi-o
Dezalienarea nu se poate civile, cum sunt dreptul la teoretic (ºtiinþific ºi filosofic),
câºtige
în fiecare zi.
produce nici numai prin exprimarea liberã a opiniei, moral, artistic, religios, fie ºi
Modificarea Convenþiei este într-o mare întârziere. Primii refugiaþi au apãrut odatã cu lumea;
revoluþionarea societãþii, nici dreptul la întrunire, la orga- numai ca receptor, dacã nu ºi ca
numai prin revoluþionarea nizare, secretul corespondenþei, demiurg într-un anumit domeniu alungaþi din Paradis, Adam ºi Eva au fost pedepsiþi sã munceascã pentru a-ºi duce zilele
moralã sau cognitivã a omului, libertatea presei etc.
Alexandru LUCINESCU
al creaþiei spirituale.

Evaluarea cercetãrii ºtiinþifice (VI)
Lector univ. dr.
George LÃZÃROIU
Lamont observã cã majoritatea comisiilor de evaluare
acordã atenþie redusã acelor
proiecte ce vin cu sprijin
financiar (fie el substanþial sau
redus), fiind interesate mai
curând de setul de proiecte ce
conþin deficienþe de diverse
tipuri. La deliberãri, mulþi
membri admit cã alcãtuiesc
alianþe cu specialiºti ce au
aceleaºi opinii în vederea
susþinerii sau respingerii
proiectelor ºi cã folosesc
votarea strategicã, demers în
care pot porni cu un grant ca sã
obþinã sprijin pentru un altul.
Mulþi admit cã supraliciteazã
proiectele care le sunt pe plac,
evaluându-le mai avantajos
decât meritã, ca o modalitate
de a pãstra un proiect în
competiþie. Dar relativ puþini
sunt de acord cã subliciteazã, ºi
se contureazã un consens
general împotriva unei
asemenea atitudini. Cele mai
intense discuþii se produc odatã
cu trecerea de la un proiect la
altul ºi relativ rar se revine la
unul
propus
anterior.
Majoritatea evaluatorilor
afirmã cã nu au fost vreodatã
incorecþi ºi cã nu s-au angajat
în favorizare explicitã bazatã pe
relaþii personale, analizând
proiectul unui student, prieten

sau coleg, dar când se ajunge
la o afinitate pentru un demers
similar cu al lor sau care
reflectã interese personale ce
nu au legãturã cu finanþarea,
mulþi solicitanþi sunt avantajaþi
semnificativ. Lamont subliniazã
cã a întâlnit situaþii halucinante.
Un antropolog îºi justificã
sprijinul pentru un proiect

Michele Lamont
despre pãsãrile cântãtoare,
întrucât tocmai s-a întors din
Tucson, unde a fost încântat de
armonia sonorã a acestora. Un
cercetãtor britanic susþine
valoarea unui proiect despre
corpul uman pe temeiul cã în
liceu a fost un remarcabil
jucãtor de tenis. O membrã
justificã opoziþia sa la un
proiect despre Viagra prin
aceea cã este lesbianã. Ca

atare, se pare cã echivalarea
ceea ce intrã în sfera mea de
preocupãri cu excelenþa se
produce din reflex, astfel cã nu
surprinde pe evaluatori. Când
vorbesc despre excelenþã în
deliberãrile lor, evaluatorii îºi
relaþioneazã frecvent opiniile
de atitudinea solicitanþilor în
raport cu proiectele pe care le
propun aceºtia (fãrã mare
legãturã cu tipul de grant
vizat). Existã încercãri
frecvente de a sprijini
proiecte de la cei care îºi
asumã riscuri ºi de a
respinge idei venite dinspre
conformiºti previzibili.
Sunt apreciate, totodatã,
calitãþi precum hotãrârea,
subordonarea ºi autenticitatea.
Lamont identificã
situaþii în care îndoielile
apar de la evaluatori
afiliaþi la universitãþi
prestigioase, fãrã o
justificare riguroasã în
termenii criteriilor fixate
de organizaþiile finanþatoare, ºi
citeazã în acest sens o
formulare sugestivã a unui
asemenea recenzor: ªtiu cã la
Universitatea din Pennsylvania
literaturii chineze i se acordã
multã atenþie, aºa cã acest
proiect nu poate ieºi prost. Dacã
propunerea ar fi venit de la un
colegiu irelevant, nu aº fi
sprijinit-o. Întrevederile, cu
toate deficienþele lor, trebuie

O istorie a presei româneºti în pagini antologice

NICOLAE IORGA (1871-1940)

PROCESUL DEZALIENÃRII OMULUI CONTEMPORAN
(Urmare din pag. 1)

Explicaþii ale
dezalienãrii
Concepþii
sociologizante
Aºa cum explicã alienarea
fie prin factori sociali, fie prin
omul însuºi, tot aºa filosofii
respectivi considerã cã
dezalienarea este posibilã fie
prin transformarea societãþii,
fie, respectiv, printr-o prefacere
a omului însuºi. Dintre concepþiile sociologizante privind
procesul dezalienãrii, cele mai
proeminente rãmân, ca ºi în
explicarea alienãrii, marxismul
ºi freudo-marxismul.
Marxismul, care a criticat
alienarea omului în cadrul
societãþii capitaliste, a susþinut
cã emanciparea umanã este
posibilã prin înlocuirea statului
burghez cu statul socialist, iar
proprietatea privat-capitalistã
cu proprietatea socialistã.
Iniþial s-a susþinut cã trecerea
la socialism s-ar realiza pe cale
revoluþionarã, fie în þãrile cele
mai dezvoltate economic,
pentru a putea asigura un trai
decent, aºa cum a gândit Marx,
fie în ,,veriga cea mai slabã a
sistemului capitalist, adicã într-o
þarã nedezvoltatã economic, dar
în care s-au acutizat toate
contradicþiile sociale, cum a
adãugat Lenin. Concepþia lui a
dus la apariþia primului stat
socialist din istorie, de unde,
dupã sfârºitul celui de-al doilea
rãzboi mondial, revoluþia a fost
exportatã ºi în þãrile sud-est
europene, foste socialiste.
Ulterior, sub influenþa ideilor
marxistului italian Antonio
Gramsci, s-a conturat ºi ipoteza
trecerii la socialism pe cale
paºnicã, parlamentarã, prin
câºtigarea alegerilor de cãtre un
partid socialist, care sã iniþieze
transformãri socialiste.

Concepþia freudo-marxistã
a lui Herbert Marcuse a
constatat însã faptul cã, în
societãþile de consum, muncitorimea ºi-a pierdut capacitatea
revoluþionarã, protestatarã,
fiind integratã în respectivul
sistem economic, socio-politic
ºi cultural. De aceea, a conchis
cã schimbarea acestui sistem nu
poate fi înfãptuitã decât de cãtre
pãturile neintegrate sistemului,
cum ar fi ºomerii, minoritãþile
persecutate rasial, sexual etc.,
la care se pot ralia ºi acei
muncitori care renunþã la
spiritul conservator.
Deocamdatã, o teorie a
trecerii inverse, de la socialism
la capitalism, nu s-a elaborat,
deºi trecerile care au avut loc
permit deja o teoretizare.

Concepþii
antropologizante
Dintre orientãrile care
considerã cã omul însuºi este
principalul factor al dezalienãrii,
ca ºi al alienãrii sale, se disting
personalismul ºi existenþialismul.
În spirit personalist,
Emmanuel Mounier, Jean
Lacroix au susþinut cã
dezalienarea este posibilã prin
reformarea moralã a omului,
ceea ce ar atrage dupã sine ºi
eliminarea conflictelor existente
între oameni în viaþa socialpoliticã ºi în cea economicã.
În altã variantã antropologizantã, existenþialismul
ateu, Martin Heidegger a
susþinut cã, în condiþiile
Anonimatului, omul ajunge la
conºtiinþa limitei sale, a faptului
cã este limitat de cãtre lume. El
a argumentat cã, pe drumul
acestei conºtientizãri, se nasc
progresiv ºi alte stãri generice,
,,existenþiale, ºi anume: frica,
teama sau angoasa, nimicul,
grija, înþelegerea, libertatea ºi,
în fine, temporalitatea.

Distingând speciile timpului,
filosoful repetã analiza diferitelor stãri structurale ale
existenþei umane, indicându- le
ºi formele de timp pe care se
întemeiazã. El considerã cã
existenþa neautenticã se
caracterizeazã prin timpul
prezent, iar existenþa autenticã
 prin viitor. Triumful viitorului
ar începe cu starea de anxietate
care ar pregãti deja trecerea de
la neautentic la autentic. Este
însã doar o trecere posibilã, nu
ºi una realã. Ca realitate,
existenþa
umanã
este
neautenticã. Dat fiind cã
neautenticitatea este generatã
ea însãºi de o caracteristicã
structuralã a fiinþei umane, de
faptul de a fi-în-lume, ca omul
sã treacã la autentic, ar trebui
ca el sã-ºi depãºeascã socialitatea, ceea ce este imposibil.
Aºadar, existenþa lui rãmâne
una dramaticã.
De aceea, ulterior lucrãrii
Sein und Zeit, Heidegger va
argumenta cã dezvãluirea fiinþei
în genere se bazeazã pe încã
douã structuri complementare,
pe adevãr ºi limbã, care acced
în cea mai mare mãsurã la fiinþa
în genere. El va susþine cã limba
este mai fundamentalã decât
adevãrul, pentru cã omul nu se
poate dezvãlui, nu poate
comunica, decât prin limbã. Mai
mult, va considera cã limba, iar
nu timpul, ar fi ultimul
fundament al fiinþei umane.
Limba este aceea care
dezvãluie nu numai fiinþa
umanã, ci ºi celelalte fiinþãri în
raport cu omul, având funcþia de
a numi fiinþarea ºi de a o apropia
omului. Prin ambivalenþa ei,
prin care dezvãluie atât fiinþa
umanã, cât ºi fiinþa în genere,
,,limba este deopotrivã loc de
adãpost al fiinþei ºi lãcaº al
esenþei omului. (M. Heidegger,
Repere pe drumul gândirii, ed.
cit., p. 340). ªi anume, limba pe
care se întemeiazã limbajul

Reflecþii
sãptãmânale

Cum se
înalþã un
zmeu

482  1 iunie 2009

Telespectatori profesioniºti

Un rãsãrit fãrã sfârºit

AUDIENÞA ªI MÃSURAREA EI

Asist. univ. dr. Maria CERNAT
Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice
Audienþa canalelor mediatice ºi, în special, mãsurarea acesteia
reprezintã componente centrale ale comunicãrii mediatice. Goana
dupã audienþe cât mai mari reprezintã una dintre cele mai presante
aspecte ale muncii de jurnalist, în special dacã este vorba despre
jurnalistul care lucreazã în televiziune. Existã o competiþie
constantã a producãtorilor de emisiuni pentru a capta ºi a menþine
atenþia noastrã, a publicului spectator. În timp, tehnicile de
mãsurare a audienþei s-au rafinat semnificativ.

Ce îi intereseazã în principal pe cei care se ocupã
cu realizarea planului media?

În primul rând, în televiziune existã niºte intervale de timp
canonice, descrise cu ajutorul unei terminologii preluate din limba
englezã, despre care ne-am obiºnuit sã auzim vorbindu-se:
 day time: reprezintã intervalul orar care cuprinde orele
dimineþii, dupã-amiezii, pânã la ora 18;
 acces prime time reprezintã orele cuprinse între day time
ºi prime time: reprezintã un interval orar foarte important, în
special pentru televiziunile generaliste, deoarece marea audienþã
din prime time se pregãteºte în acest interval (motiv pentru care
sunt anunþate temele ºi emisiunile importante din prime time);
 prime time, numit ºi peak time, reprezintã intervalul de
vârf al audienþelor. Începe cu ora 20 ºi se terminã în jurul orei 22.30;
 night time cuprinde orele de noapte, de dupã ora 22.30.
În ceea ce priveºte radioul, existã o distribuþie diferitã a
momentelor de concentrare maximã a audienþei: ceea ce în
televiziune se numeºte day time se suprapune în parte peste
prime time-ul radioului, situat între orele 7 ºi orele 9. Interesul
pentru audienþe nu cuprinde, fireºte, doar aceste intervale orare,
care sunt, mai degrabã, repere generale în elaborarea unui plan
media. Cheia succesului unui
asemenea demers este realizarea
unei optime conexiuni între tipul
de produs promovat, canalul
potrivit, emisiunea potrivitã ºi o
parte cât mai mare a publicului
þintã. Este astfel foarte important
nu doar ca emisiunea sã fie în
prime tine (sã atragã un public
cât mai numeros), ci ºi ca
publicul
emisiunii
sã
corespundã publicului þintã
vizat: e important dacã o
emisiune atinge 20% sau 40%
pe þinta de public cu vârsta între
15 ºi 26 de ani. Deºi cercetãrile
în domeniu au evoluat foarte
mult, instrumentele psihosociologice
rafinându-se
constant, este evident cã încã nu
s-a ajuns, ºi poate cã nici nu se
va ajunge vreodatã, la un aparat
teoretic atât de dezvoltat încât sã
se poatã prezice cu acurateþe absolutã comportamentul publicului
spectator. Aceasta cu atât mai mult cu cât, în cazul tuturor
emisiunilor, oricât de bine realizate ºi captivante ar fi, se remarcã
mereu fluctuaþii ale audienþei, deplasãri ale audienþei. Un fenomen
interesant legat de acest aspect al fluctuaþiilor audienþei se leagã
de faptul cã o emisiune nu poate sã facã o separaþie pe atât de
netã pe cât ºi-ar dori în cadrul publicului general. Cu alte cuvinte,

Este interesant de remarcat faptul cã audienþele televiziunilor sunt într-o continuã dinamicã. Fidelitatea publicului de
televiziune este cel mai dificil de menþinut. La nivel mondial, s-au realizat numeroase studii ample, care indicã una dintre
tendinþele de comercializare a comunicãrii, prin utilizarea tehnicilor performante de informare ºi comunicare. Astfel, aºa
cum aratã ºi Ion Drãgan (2007), numeroasele studii realizate de diferite instituþii (Eurodata, Conseil Superieur de
laudivisuel, Departamentul de Sociologie al Universitãþii din Bucureºti), în ultimele decenii, atenþia publicului a migrat
dinspre televiziunile publice cãtre televiziunile private. În anii 70-80, televiziunile generaliste, bazate pe un bun echilibru
între informaþie, educaþie ºi divertisment, aveau un mare succes la public. În timp, s-a constatat o concentrare a televiziunilor
specializate înspre doi poli importanþi: informarea (canalele de ºtiri) ºi divertismentul. Se vorbeºte chiar de o crizã de
identitate a emisiunilor publice, care sunt concurate de televiziunile private, care dispun de bugete mult mai însemnate,
de o responsabilitate socialã mai micã ºi de o mult mai mare flexibilitate instituþionalã. Iatã, deci, cã ultimele decenii ne
aratã cã regimul de serviciu public este tot mai mult pus în umbrã de regimul comercial, în care funcþioneazã televiziunile.
Acesta este un factor menit sã îi îngrijoreze pe majoritatea cercetãtorilor care au ca obiect de studiu fenomenul media,
efectele fiind goana dupã senzaþional, care atrage dupã sine o serie de inconveniente majore, cum ar fi bombardarea cu
informaþii ºocante, care duc la bagatelizarea suferinþei semenilor, ingerinþele în spaþiul privat al persoanelor publice, dar
ºi al oamenilor obiºnuiþi, lipsa de pe agenda media a problemelor serioase, de interes general, care sunt înlocuite de
divertismentul facil ºi, cu siguranþã, lista poate continua. Totuºi, fenomenul este explicabil, dacã luãm în considerare
conservatorismul instituþional al televiziunilor publice, rigiditatea, inerþia, dar ºi o mare presiune socialã, eticã, care
obligã de la bun început aceste organizaþii sã funcþioneze în slujba cetãþeanului ºi nu în scopul profitului financiar. Or,
acesta este un lucru care, oricât de lãudabil ar putea pãrea, nu reprezintã o cauzã la care sã adere foarte mulþi dintre
jurnaliºtii profesioniºti, tentaþi cu venituri mult mai mari în domeniul privat.
o emisiune nu poate sã realizeze o foarte bunã audienþã pe publicul
þintã dat ºi sã neglijeze cu desãvârºire celelalte categorii de public.
Este foarte important sã evaluãm emisiunile ºi din punctul
de vedere al audienþei, întrucât este ceea ce va aduce cele mai
importante contracte de publicitate, deci cele mai însemnate surse
de finanþare.

Indicatori ai audienþei

 Indicatori care privesc mãsurãtorile globale. În aceastã
categorie integrãm Ratingul, rata de audienþã propriu-zisã, Share
 cota de piaþã, P.U.T. (people using television) sau 7 (household
using television), indicele alfa, indicele beta, frecvenþa;
 Indicatori care privesc mãsurãtorile
cumulative. Mãsurãtorile cumulative fac
apel la indicatori de tipul: Reach ºi
G.R.P. (Gross Rating Point), adhesion.
Unul dintre cei mai importanþi indicatori,
considerat ca atare ºi de cãtre majoritatea
oamenilor care lucreazã în publicitate, este
Ratingul. El reprezintã numãrul mediu pe
minut al indivizilor care vizioneazã un
anumit program sau canal într-un interval de
timp precizat, raportat la numãrul total de
indivizi, care au privit la televizor în
momentele respective. Numãrul total de
indivizi care posedã un televizor reprezintã,
fireºte, cifra de referinþã, universul la care
ne raportãm atunci când calculãm Ratingul.
Ratingul poate fi exprimat numeric (din 10
milioane de oameni care posedã televizor,
douã milioane au urmãrit emisiunea X) sau
procentual (20% dintre cei care posedã
televizor au urmãrit emisiunea X).
Un alt indicator, la fel de important, este
cota de piaþã sau Share. El se exprimã tot cu
ajutorul unui raport între numãrul indivizilor care urmãresc un
anumit canal ºi numãrul indivizilor care au televizorul deschis
în acel interval orar, pe oricare dintre canalele disponibile.
Un indicator, utilizat în principal de directorii de programe
ai televiziunilor, în scopul de a determina distribuþia publicurilor
þintã, este P.U.T. (people using television) sau H.U.T. (household
using television), folosit cu precãdere în þara noastrã. Acesta

iniþiativa unor poeþi de limbã
spaniolã ºi acceptat prin
consens de poeþi din mai multe
þãri.
În cadrul acestui inedit
Festival
Internaþional,
numeroase instituþii de culturã

din diferite þãri organizeazã în
aceeaºi perioadã de timp - în
acest an, între 14 ºi 17 mai întâlniri ale poeþilor cu iubitori
de Poezie, mese rotunde,
spectacole de muzicã ºi poezie.
Prin ediþii succesive, numãrul

& & & &
Conf. univ. dr. Valeriu MARINESCU
Decanul Facultãþii de Limba ºi Literatura Românã
Este o realitate faptul cã
tinerii de astãzi îºi parcurg anii
de ºcoalã în condiþiile unei
explozii informaþionale fãrã
precedent.
Dimensiunile
schimbãrilor care se petrec
permanent în societatea
contemporanã reprezintã o
provocare serioasã pentru
dascãli, responsabili de
pregãtirea copiilor ºi tinerilor
din mileniul al treilea. Fostul
ministru al Tineretului,
Alexandru Mironov, într-un
articol intitulat E-book, carte
electronicã (publicat în
prestigioasa revistã Tribuna
învãþãmântului), referindu-se la
concurenþa fãcutã cãrþii de
computer ºi de Internet,
noteazã: simt cã pãmântul ne
fuge de sub picioare celor
învãþaþi cu dulceaþa cãrþii,
crescuþi în respectul pentru cel
mai important monument al
civilizaþiei umane. Acelaºi
cunoscut realizator de emisiuni
de radio ºi de televiziune
pomeneºte un articol intitulat
Viitorul lecturii? ºi publicat
în The New York Times,

constatând: ºi ei, americanii,
au aceleaºi probleme ca ºi noi,
europenii: copiii le sunt din ce
în ce mai puþin atraºi de carte.
Ce poziþie ar trebui sã
adopte, într-o asemenea
situaþie, cadrele didactice,
confruntate cu provocarea de a-i
pregãti pe elevi ºi pe studenþi
cât mai bine pentru a reuºi într-un
viitor care nu poate fi prevãzut
în detaliu? Considerãm cã
dascãlului îi revine o misiune
mai grea ca oricând: aceea de a
gãsi calea prin care elevii sau
studenþii sãi sã fie pregãtiþi sã
foloseascã multitudinea de
informaþii din jur bazându-se pe
o gândire criticã formatã în
ºcoalã, dar care sã nu-i
îndepãrteze de lecturã, vãzutã
ca un eveniment al cunoaºterii. În prezent, în condiþiile
în care vorbim despre reformã
în învãþãmânt (ºi încercãm sã
facem aceastã reformã),
disciplina Limba ºi literatura
românã pune accentul, aºa
cum se ºtie, pe modelul
comunicativ-funcþional, pe
transmiterea unei culturi

þãrilor, al localitãþilor din þãrile
respective, al instituþiilor ce
organizeazã aceste întâlniri
poetice creºte de la an la an,
organizatorii propunându-ºi
continuarea acestui proces
pânã ce va fi imposibil sã nu
fie receptatã forþa Cuvântului în
Lume.
În Amfiteatrul Stoilov din
sediul facultãþii de Matematicã
ºi Informaticã, Universitatea
din Bucureºti, a avut loc un
reuºit MOMENT POETIC,
marcând prezenþa României la
acest inedit festival prin poeþii
invitaþi, care au oferit o lecturã
poeticã din creaþiile lor unui
public atent ºi entuziast.
Elena Liliana Popescu,
profesor universitar la
Facultatea de Matematicã a
Universitãþii din Bucureºti,
membru în comitetul de
coordonare al Festivalului
internaþional de poezie Palabra
en el mundo, a organizat,
împreunã cu studentul Ciprian
Bercan

preºedintele
Asociaþiei Studenþilor din
Universitatea
Bucureºti
(ASUB) ºi cu Daniel Preoþiuc
 preºedintele Asociaþiei
Studenþilor de la secþia
Informaticã a Facultãþii de
Matematicã ºi Informaticã

reprezintã numãrul de persoane care au televizorul deschis într-un
anumit interval de timp.
Pe lângã aceºti indicatori, existã ºi:
 Indicele alfa: ce a obþinut un canal printr-un program în
comparaþie cu ce au obþinut alte canale cu alte programe. Este
deci o comparaþie între programele de televiziune ºi se calculeazã
cu raportul dintre Reception Share, calculat în funcþie de
importanþa programului pentru canalul respectiv, ºi Reception
Share, calculat pentru importanþa programului pentru intervalul
orar în care este difuzat. De pildã, o emisiune care atrage cea
mai mare audienþã în raport cu alte emisiuni alte TVR1 este
raportatã la celelalte emisiuni difuzate în acelaºi interval orar.
 Indicele beta: acesta este raportul dintre Reception Share ºi
Emision Share. Acest indice nu ia în considerare lungimea programului
ºi vizeazã raportul dintre programele unei singure televiziuni, pentru
a stabili o ierarhie între acestea. Se raporteazã audienþa realizatã de un
program în raport cu alte programe ale aceluiaºi canal.
 Frecvenþa: se referã la numãrul de expuneri succesive la un
spot publicitar. Fireºte, intenþia este ca un numãr cât mai mare
de indivizi sã fie expus de cât mai multe ori la un anumit spot.
Se vorbeºte adesea de calcularea anumitor indici într-un interval
de timp. Ne putem întreba care sunt, în general, limitele acestui
interval. Existã indici care nu au o limitã de timp superioarã. În
ceea ce priveºte limita inferioarã, aceasta este mai clar stabilitã,
un minut. Cu alte cuvinte, nu se iau în calcul persoanele care
urmãresc mai puþin de un minut un anumit program.
În ceea ce priveºte mãsurãtorile cumulative existã, aºa cum
precizam anterior, câþiva indici importanþi:
 Reach: numãrul persoanelor diferite care au vizionat cel
puþin un minut un program.
 G.R.P. (Gross Rating Point) este un indicator care vizeazã
exclusiv spoturile publicitare ºi cumuleazã Rating-urile adunate
pentru fiecare spot din campania respectivã. Acesta este un
indicator foarte important, deoarece în funcþie de valoarea
acestuia se calculeazã ºi preþul plãtit unei televiziuni. Astfel, dacã
într-o campanie publicitarã avem trei spoturi publicitare, A, B,
C, ºi fiecare dintre acestea a acumulat un anumit rating, sã spunem
3, 6, 5, atunci G.R.P.-ul va fi suma acestor rating-uri, adicã 14.
Un indicator foarte important este ºi adhesion, care ne indicã
structura audienþei, în funcþie de diferite criterii: vârstã, sex,
ocupaþie, arie geograficã, educaþie etc.

(AS-MI), aceastã întâlnire cu
Poezia, care s-a desfãºurat în
cadrul Festivalului organizat de
Asociaþia Studenþilor din
Universitatea Bucureºti.
Dupã un cuvânt de bun
venit adresat de Ciprian Bercan
tuturor
celor
prezenþi
(profesori, studenþi de la
diferite
facultãþi
din
Universitatea din Bucureºti ºi
din alte universitãþi, precum ºi
alþi invitaþi), care, prin
participarea lor entuziastã, au
dovedit interesul pentru
literaturã în general ºi poezie în
special, Daniel Preoþiuc a
prezentat câteva date din
activitatea literarã a Elenei
Liliana Popescu, invitatã în
calitate de poet, care a fost ºi
moderatoarea acestei întâlniri.
În continuare, Elena Liliana
Popescu a prezentat pe ceilalþi
invitaþi: Dan Mircea Cipariu,
Horia Gârbea, Ioan N. Roºca,
Varujan Vosganian, Baki
Ymeri.
Din prezentarea, pe rând, a
realizãrilor, în special literare,
ale fiecãrui invitat, a reieºit cã
aceºtia s-au remarcat nu numai
prin activitatea profesionalã, fie
în calitate de cadre didactice
universitare, fie prin activitatea
jurnalisticã, sau de traducere de

poezie, ci ºi prin faptul cã toþi
au scris ºi publicat volume de
poezie, unii fiind recompensaþi
pentru activitatea literarã prin
premii, diplome sau alte
distincþii, majoritatea fiind
membri ai USR. De asemenea,
deºi invitaþii sunt absolvenþi ai
unor facultãþi de profil diferit
(Matematicã, Politehnicã,
Filosofie, Jurnalism sau Litere),
toþi cred în Poezie. În plus, unii
dintre ei s-au dovedit ºi buni
organizatori, fiind iniþiatori de
proiecte literare ºi ocupând
poziþii importante în Uniunea
Scriitorilor din România
(USR).
Fiecare invitat a citit din
propriile poezii, poetul ºi
traducãtorul Baki Ymeri a citit
ºi câte o poezie în albanezã,
reprezentând traduceri din
poeziile lui Horia Gârbea, ale
Elenei Liliana Popescu ºi ale lui
Varujan Vosganian, iar primii
doi traduºi în albanezã au citit
câte o poezie a lui Baki Ymeri
în limba românã.
Întâlnirea întru dragoste de
Poezie s-a bucurat de un
deosebit succes, fapt ilustrat prin
numãrul mare de participanþi,
care au aplaudat cu multã
cãldurã pe fiecare poet invitat.
(R.I.)

NEVOIA DE LECTURÃ
Pentru nevoia acutã de lecturã a pledat, prin întreaga desfãºurare, Simpozionul internaþional Lectura 
modalitate de armonizare interculturalã, organizat de Inspectoratul ªcolar al Municipiului Bucureºti, Casa Corpului
Didactic Bucureºti, Comisia metodicã a profesorilor de limba ºi literatura românã din Sectorul 4, Bucureºti ºi
Colegiul Naþional Ion Creangã din Bucureºti. Printre partenerii acestei manifestãri, s-a numãrat ºi Facultatea de
Limba ºi Literatura Românã din cadrul Universitãþii Spiru Haret; decanul acestei instituþii, conf. univ. dr. Valeriu
Marinescu, a fãcut parte din comitetul ºtiinþific al simpozionului, iar conf. univ. dr. Mioriþa Got a fost preºedinte
executiv.
Reprezentanþii Facultãþii de Limba ºi Literatura Românã (cadre didactice ºi studenþi din anul al II-lea) au fost
onoraþi sã participe la aceastã foarte frumoasã manifestare, alãturi de personalitãþi ale culturii române (precum
acad. prof. univ. dr. Eugen Simion, mulþi ani preºedinte al Academiei Române) ºi alãturi de adevãraþi maeºtri ai
catedrei de limba ºi literatura românã veniþi din România, dar ºi din afara graniþelor þãrii noastre. S-a urmãrit
realizarea unui util schimb de experienþã, care sã contribuie la modificarea atitudinii avute de tinerii de astãzi
faþã de lecturã, s-a cãutat stabilirea unor noi repere în procesul de reconsiderare a importanþei lecturii, s-a încercat
gãsirea unui echilibru între scop ºi mijloace.
În cadrul simpozionului, s-au prezentat comunicãri deosebit de interesante ºi activitãþi ce pot fi organizate cu
elevii pentru a-i apropia de lecturã. Iatã câteva titluri: Cuvântul  modalitate de a construi ºi de a învinge; Un mit
fals: moartea lecturii; Rolul ºcolii în promovarea valorilor educaþiei interculturale; Carte  lecturã  informare;
Lectura  modalitate de armonizare interreligioasã; Biblioteca  o mare prietenã ºi altele. Roadele simpozionului vor
fi adunate într-o lucrare ce se va publica pânã la sfârºitul anului ºcolar 2008-2009, dupã cum a arãtat doamna
conf. univ. dr. Mioriþa Got, preºedinte executiv al manifestãrii.
Participanþii la simpozionul dedicat lecturii ºi-au propus sã sprijine dialogul intercultural, plecând de la ideea
cã textele abordate cu elevii ºi cu studenþii constituie o modalitate de armonizare interculturalã.
adaptate la realitãþile societãþii
contemporane ºi pe conºtientizarea identitãþii naþionale ca
premisã a dialogului intercultural ºi a integrãrii europene.
Profesorul de românã de astãzi
este pus în situaþia de a instrui
ºi de a educa elevi care dispun
de mijloace moderne de
informare, au mai mult timp

liber ºi utilizeazã un limbaj ºi
mai liber. Din pãcate, însã, mai
mult timp liber nu înseamnã
mai multã lecturã, ci mai multã
distracþie, cu toate consecinþele acestui fenomen. Elevii
acordã tot mai puþin timp citirii
unei cãrþi, iar sursele de
inspiraþie utilizate în rezolvarea
unor cerinþe impuse la ºcoalã

sunt, cel mai adesea, gãsite prin
intermediul Internetului.
În urma unor sondaje
efectuate, s-a constatat cã, pe
mãsurã ce cresc, elevii citesc din
ce în ce mai puþin. În plus, dacã
elevii din clasele mai mici citesc
din plãcere, elevii de liceu o fac
mai mult din obligaþie. Sunt,
oare, elevii de gimnaziu, mai

Literatura Românã ºi domnul omeniei ºi tradiþiei culturale locale
prof. univ. dr. Mircea Itu, decanul ºi naþionale.
Corul Credo in Deum de la
Am participat recent la prima Facultãþii de Jurnalism, Comuediþie a Concursului Internaþional nicare ºi Relaþii Publice, au vorbit Seminarul Teologic Chesarie
de Creaþie Literarã Ioan
Alexandru, desfãºurat la Buzãu.
Concursul a constat în creaþii
literare divizate în secþiuni ca:
poezie, prozã, teatru în limba
românã, precum ºi traduceri ºi
creaþii în englezã ºi francezã. Un
numãr impresionant de 700 de
lucrãri s-au înscris în competiþie,
provenind din România, însã ºi
din strãinãtate. Au corectat
comisii formate din cadre
didactice preuniversitare ºi universitare din mai multe localitãþi
din România, Franþa, Portugalia,
Serbia ºi Republica Moldova.
Vulcanii noroioºi
Cadre didactice de la
Universitatea Spiru Haret au
participat la organizarea ºi des- în calitate de membri ai episcopul, dirijat de maestrul
fãºurarea concursului interna- comitetului ºtiinþific de evaluare Stãnescu, ansamblul folcloric
þional de la Buzãu. Doamna conf. ºi au evidenþiat calitatea lucrãrilor de la Liceul Borislav Petrov
univ. dr. Mioriþa Got a fost inima premiate la concurs, organizarea Vraca din Vârºeþ, Serbia,
acestei manifestãri pe care a exemplarã a gazdelor ºi, în special, condus de Ioan Vârlovan,
condus-o cu dãruire ºi profesio- a profesorilor de la Seminarul ansamblul folcloric de la
nalism. Doamna prof. univ. dr. Teologic Chesarie episcopul din Ghimiceºti, judeþul Vrancea,
Valentina Curticeanu a confe- Buzãu, programele culturale, condus de preotul Dabija,
spiritul româ- Doina Chiseliþã de la Liceul
nesc autentic, Prometeu din Chiºinãu,
prezenþa româ- Republica Moldova, muzica
nilor din Repu- popularã ºi horele încinse pe
blica Moldova ºi platoul de la Poiana Pinului,
Serbia, slujbele apreciate de toþi participanþii,
religioase ºi mã- au creat o atmosferã înãlþãtoare
nãstirile vizitate de unitate ºi seninãtate.
de la Rãteºti ºi
Manifestarea culturalã de la
Ciolanu, dar ºi Buzãu a impresionat prin orgaVulcanii noronizare impecabilã, amploare,
ioºi, unici în
Europa. Totoda- participare internaþionalã, spectatã, ei au îndem- cole folclorice ºi coruri religioanat tinere ºi tineri se, dar mai ales unire în cuget ºi
sã se înscrie la sentimente. Au fost acordate
facultãþile Uni- diplome ºi premii substanþiale în
versitãþii Spiru cãrþi, manuale ºi hãrþi.
Mãnãstirea Ciolanu
Dacã este sã caracterizãm
Haret. Profesoaîntreaga
întâlnire de la Buzãu,
ra
de
românã
Oana
Pleºea,
renþiat despre Ioan Alexandru,
împletind discursul teoretic cu pãrintele-director Gheorghe Sava invocând douã versuri din poezia
amintiri duioase ale luminoasei Popa, pãrintele Mihai Milea, lui Ioan Alexandru, am spune:
personalitãþi a poetului. Domnul pãrintele Paul Negoiþã au meritul Un rãsãrit ce nu se mai terminã/
conf. univ. dr. Valeriu Marinescu, de a fi reunit atâtea suflete tinere Luminã linã din luminã linã
decanul Facultãþii de Limba ºi la Buzãu în spiritul credinþei, (Ioan Alexandru, Luminã linã).

Mircea ITU

Festivalul de poezie Palabra en el mundo  Cuvânt în lume 
ASUBfest Primãvara Culturalã Universitarã, Bucureºti 2009

Este a treia ediþie a
Festivalului Internaþional Word
in the world  Palabra en el
mundo  Parola nel mondo 
...  Cuvânt în lume  Parole
dans le monde ...  Palabra no
mundo..., care s-a nãscut la
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conºtiincioºi decât cei de liceu?
Au profesorii de gimnaziu mai
multã putere de convingere
decât profesorii de liceu? Massmedia îi influenþeazã mai mult
pe liceeni decât pe elevii din
clasele mici? Din fericire, cei
mai mulþi profesori au înþeles cã,
în predare, nu trebuie sã se
limiteze la banala povestire a

Poate vã intereseazã!

Confesiuni despre viaþã ºi artã
Dupã mai bine de 70 de ani, în care s-a dedicat cu desãvârºire
teatrului ºi cinematografiei româneºti, Radu Beligan va face, pe 4 ºi
5 iunie 2009, începând cu orele 19.00, la Sala Micã a Palatului, o
confesiune ce va include frumoase povestiri despre personalitãþile
lumii teatrale care i-au marcat destinul ºi cariera de-a lungul timpului,
dar ºi mãrturisiri sau pãreri privind teatrul românesc din ziua de astãzi.
Iubesc teatrul, care este arta de a povesti opoziþiile. Teatrul te
învaþã sã-l cunoºti ºi sã-l iubeºti pe celãlalt. Aºa îºi începe maestrul
Radu Beligan manuscrisul Note de insomniac, volum plin de
destãinuiri încã din vremea anilor de liceu ºi pânã în prezent. Lansatã
anul trecut într-un numãr limitat (900 de exemplare), cartea, pe care
admiratorii acestui titanal teatrului au primit-o cu un entuziasm
frenetic, este un volum necesar în biblioteca tuturor ºi poate fi
achiziþionatã la locaþia evenimentului însoþit de autograful original al
autorului. Aceasta conþine o anexã de 40 de pagini, care s-a adãugat volumului iniþial, apãrut în
2001, un jurnal al amintirilor ºi, totodatã, o colecþie de eseuri.

Drayton Bird dezvãluie secretele
marketingului direct
În data de 23 iunie 2009, ora 9.00, renumitul Drayton Bird va
susþine evenimentul Marketing Direct, organizat de compania Inter
Contact Group împreunã cu European Academy Direct and
Interactive Marketing (EADIM). Conferinþa va avea loc la Rin Grand
Hotel, Bucureºti, ºi se va desfãºura sub deviza Totul despre
marketingul direct într-o singurã zi - ziua ta cu Drayton Bird.
Evenimentul Marketing Direct a fost iniþiat pentru a rãspunde
tuturor întrebãrilor actuale legate de marketing. În plinã perioadã de
recesiune, când marile companii ale lumii reduc drastic din bugetele
alocate în aceastã direcþie, un guru al marketingului vine sã
reaminteascã importanþa marketingului direct în România.
Printr-o modalitate interactivã de a comunica ºi de a transmite
informaþii celor din jur, Drayton Bird se va folosi de exemple cât
mai stranii ºi mai neaºteptate pentru a da un sens, veridicitate
celor transmise. Rând pe rând, va trece prin teme care vor acoperi domenii mari precum:
Cercetare, Publicitate, PR, Promoþie, Marketing experimental, Design de produs, Sponsorizare,
Guerilla Marketing etc. Va explica chiar cum reclamaþiile se pot transforma în bani.
Conferinþa se adreseazã tuturor persoanelor interesate de domeniu, dar cu precãdere îºi
îndreaptã atenþia cãtre directorii de marketing, brand manageri, referenþi marketing, directori
de creaþie, directori de strategii, directori de media, manageri de research, manageri de
comunicare, practicieni din advertising ºi tuturor antreprenorilor.
Drayton Bird a scris peste 1000 de articole pentru reviste din Europa, Australia, India, UK
ºi Malaysia, ºi a publicat o serie de cãrþi printre care: Marketing Insights and Outrages,
Commonsense Direct&Digital Marketing, Sales letters that sale ºi este unul dintre fondatorii
Institutului de Marketing Direct.
David Ogilvy însuºi, legenda advertising, afirma: Cartea sa pe aceastã temã este aur pur.
ªtie mai multe despre marketingul direct decât oricine din lume. Discursurile sale nu sunt
numai informative, ci ºi extrem de amuzante.

& & & &

unui text epic sau dramatic, la
inventarierea contabilã a
figurilor de stil dintr-un text liric,
la prezentarea formalã, generalã
a temei, a motivului sau a personajului literar. La întrebarea
Cum îþi alegi o carte?, unii
tineri afirmã cã urmeazã
recomandarea profesorilor, alþii,
pe cea a pãrinþilor sau a
prietenilor. Sunt ºi tineri ce admit
cã îºi aleg cãrþile la întâmplare,
dupã titlu sau chiar dupã culoarea
ºi dupã ilustraþiile de pe copertã.
Se impune ca aceºti tineri sã fie
treziþi din visare, iar dacã vechile
metode nu mai dau rezultate,
trebuie sã se caute altele noi, care
rãspund nevoilor imediate, oferã
feedback, dezvoltã creativitatea
ºi gândirea criticã, independentã,
au caracter activ-participativ,
stimuleazã cross-curricularitatea
(interdisciplinaritatea).
Psihologii afirmã cã intimitatea lecturii ºi memoria
afectivã ce ne leagã de rafturile
unei biblioteci ni se citesc pe
chip, cã unui om îi poþi citi
antecedentele lecturii pe
expresia feþei. Din pãcate, astãzi,
mulþi români copilãresc fãrã
bibliotecã în casã sau au o
bibliotecã doar de formã (pentru

cã aºa se obiºnuieºte). Sorin
Lavric, publicist în reviste de
psihologie, aratã cã, în felul
acesta, unui om i se furã cel mai
important mijloc de îmbogãþire
a imaginaþiei ºi, totodatã, cel mai
eficient instrument de rafinare a
psihicului: cuvântul. A nu fi de
timpuriu în legãturã cu cãrþile
mãreºte riscul de abrutizare
prematurã.
În contextul actual al
reformei din educaþie ºi þinând
cont de rãspunderea pe care
întreaga societate trebuie sã o
manifeste faþã de hrana
spiritualã a copiilor ºi tinerilor,
Facultatea de Limba ºi
Literatura Românã a Universitãþii Spiru Haret a organizat,
pe 25 mai 2009, un Simpozion
naþional ce ºi-a propus
realizarea unui schimb de
experienþã între cadre didactice
din învãþãmântul preºcolar,
primar, gimnazial, liceal ºi
universitar din Bucureºti ºi din
diferite judeþe ale þãrii
(Dâmboviþa, Timiº, Dolj, Ilfov,
Prahova etc.). Dintre obiectivele simpozionului, menþionãm: stimularea iniþiativelor
care conduc la atragerea
elevilor ºi a studenþilor spre

lecturã; strângerea legãturilor
dintre profesorii din învãþãmântul preºcolar, primar,
gimnazial, liceal ºi universitar
în baza scopului comun:
educarea moral-spiritualã a
copiilor ºi tinerilor; încurajarea
schimbului de idei între tânãra
generaþie de cadre didactice ºi
personalul cu vechime ºi cu
experienþã în domeniu; prezentarea unor metode eficiente de
educare a limbajului tinerei
generaþii; conºtientizarea
importanþei armonizãrii interculturale ºi interreligioase.
Simpozionul a avut douã
secþiuni  secþiunea 1 Învãþãmânt preºcolar, primar ºi
gimnazial; secþiunea a 2-a
Învãþãmânt liceal ºi universitar. Comunicãrile susþinute
vor fi publicate în Analele
Universitãþii Spiru Haret 
Seria Filologie. Limba ºi
literatura românã. În numãrul
viitor al sãptãmânalului Opinia
naþionalã, vom face o trecere
în revistã a celor mai importante momente din cadrul
simpozionului organizat de
Facultatea de Limba ºi Literatura Românã a Universitãþii
Spiru Haret.
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Programele Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
TVRM Educaþional
LUNI  1 iunie 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  2 iunie 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  1 iunie 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 drag 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  2 iunie 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 Cultura 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  3 iunie 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  4 iunie 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 Calendar cultural  luna iunie.
Emisiune de Ion Dodu Bãlan
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  3 iunie 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  4 iunie 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. 8)
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  5 iunie 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  7 iunie 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  6 iunie 2009
Emisiune de Dinu Maxer
20:30 Forum Naþional 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  retrospectivã. Emisiune
Emisiune de Dumitru Cucu
de
Georgel Nucã
09:00 Exclusiv pentru premianþi.
23:00 Film artistic: Legendele Dinastiei Han 
Emisiune de Carmen Fulger
Confruntarea (China, 2005). Regia: Wai
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
Han Tao, Huang Wai Ming, Li Ji Qioang.
11:50 Promo
Actori: Jacklyn Wu Chien Lien, Kristi Yeung Yu,
12:00 Agricultura ºi alimentaþia.
Hu Jun, Xiao Rong Sheng. În anul 221 î.Hr.,
Emisiune de Gheorghe Predilã
împãratul Qin Zheng a cucerit ºi unificat cele
12:57 Promo
ªase State aflate ºi a inaugurat dinastia Qin,
13:00 Academica  ªtiinþã.
autointitulându-se Primul Împãrat. Rãzboinicii
Emisiune de Alexandru Mironov
celor ªase State dezmembrate ºi-au unit
14:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
forþele ºi s-au rãsculat împotriva Dinastiei
Emisiune de Valeriu Marinescu
Qin, numai cã a fost nevoie de multe lupte
14:30 Adevãratele stele.
ºi acte de curaj ca sã poatã distruge puternica
Emisiune de Sorin Lupaºcu
Dinastie Qin ºi sã 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  5 iunie 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  6 iunie 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 (II)
(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)
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RADIO ROMÂNIA DE MÂINE  STUDENT FM
LUNI  VINERI

SÂMBÃTÃ  DUMINICÃ
07.00-08.00
NIGHT FEVER

07.00-10.00
BUNÃ DIMINEAÞA USH!
Realizator: George Bonea

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

10.00-13.00
TACHE ªI FACE
Realizator: Robert Tache

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

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

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

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

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

23.00-24.00
CAFE NOCTURN
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-01.00
Luni  BUSSINES HOUR
Marþi  BUCUREªTI AFTER HOUR
Miercuri  OMUL DIN SPATELE
PERSONALITÃÞII
Joi  ÎN CÃUTAREA MICULUI PARIS
Vineri  COCKTAIL TURISTIC
01.00-02.00
Luni  TOP RRM INTERNAÞIONAL
Marþi  CÂNTEC DULCE ROMÂNESC
Miercuri  TOP RRM ROMÂNESC
Joi  Vineri  NIGHT FEVER
02.00-07.00
Luni  Vineri  NIGHT FEVER

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

20.00-21.00
Sâmbãtã  PRINTRE RÂNDURI
Realizator: Otilia Zamfir
Duminicã  OMUL DIN SPATELE
PERSONALITÃÞII
Realizator: Maria Ilie
21.00-22.00
Sâmbãtã  ORA PE BUNE
Realizator: Ionuþ Tardel
Duminicã  80 REMEMBER
Realizator: Robert Tache
22.00-23.00
CAFE NOCTURN
23.00-24.00
NIGHT FEVER

LA MULÞI ANI, COPILÃRIE !
Candoarea, talentul, entuziasmul copiilor, care apar în programele
Televiziunii România de Mâine, ne umplu inimile de bucurie

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

DUMINICÃ  7 iunie 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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Doctor de inimã albastrã
,,Doctor de inimã albastrã este o emisiune de divertisment, nou intratã în grila de
programe a Televiziunii România de Mâine.
Timp de 60 de minute, în fiecare duminicã, de la orele 19,30, realizatorul emisiunii,
Dinu Maxer, încearcã sã ,,trateze dragostea la superlativ.
Filmãrile se realizeazã într-un studio virtual.
Emisiunea a debutat acum patru luni ºi i-a avut ca invitaþi pe Marius Rãdmãnaºteanu,
fost membru al ªcolii Vedetelor, ºi pe iubita sa, Andreea.
În emisiunea existã o rubricã intitulatã ,,Iubesc muzica ta, în cadrul cãreia cântã
persoane mai puþin cunoscute, dar talentate.
La începutul fiecãrei emisiuni, invitaþii sunt prezentaþi într-un mod inedit, prin
intermediul unui video-CV, din care telespectatorii pot descoperi lucruri noi despre
vedetele lor preferate.
De-a lungul celor patru luni de existenþã a emisiunii ,,Doctor de inimã albastrã, au
poposit în platou, timp de 60 de minute, invitaþi precum Irina Popa- câºtigãtoarea trofeului
Mamaia 2008, fetele de la trupa Chik-Go, Amadeus, Betty Stroe - ex Etnic, Benone
Sinulescu ºi mulþi alþii, care ne-au împãrtãºit experienþele lor din domeniul dragostei;
ne-au cântat ºi încântat cu piese din repertoriul lor.
Aºadar, dragi prieteni, nu uitaþi sã urmãriþi emisiunea ,, Doctor de inimã albastrã, în
fiecare duminicã, de la orele 19,30, pe postul de televiziune TvRM Educaþional.

Mihai Marius VOICU,

student, anul II,
Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice
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Profil spiritual

Dinu C. Giurescu - de la normator la academician
Recomandãm cititorilor noºtri cartea De la Sovromconstrucþii nr. 6 la
Academia Românã, de academician Dinu C. Giurescu. O carte bazatã pe
documente. Fiecare afirmaþie îºi aflã rãspunsul sau punctul de pornire în ceea
ce s-a întâmplat, dar reprodus din ziare, din rezoluþii. De aceea, este foarte
exactã, dar având o deschidere cãtre toate structurile societãþii noastre. Într-o
notã liminalã, datatã aprilie 2008, autorul scrie, citez: Aveam 14 ani ºi patru
luni, când armata românã a intrat în luptã pentru a elibera nordul Bucovinei ºi
Basarabia, anexate de Uniunea Sovieticã în iunie 1940, când guvernul de largã
concentrare democraticã, aºa i se spunea, a fost impus de Andrei Ianuarevici
Vîºinski, la 6 martie 1945, împlinisem de foarte curând 18 ani. În anul întâi al
Republicii Populare Române ajunsesem la 21 de ani, la majorat

Valeriu Râpeanu: Domnule academician
Dinu C. Giurescu, scriind despre cartea
dumneavoastrã, am folosit o sintagmã din titlul
unei cãrþi a filosofului, omului politic, omului
de culturã Ion Petrovici, Amintirile unui bãiat
de familie. Dumneavoastrã, în fond, sunteþi un
bãiat de familie, aparþineþi unei familii de
istorici, bunicul, Constantin Giurescu, pe care
nu l-aþi cunoscut, a murit tânãr, la sfârºitul
Primului Rãzboi Mondial, de gripã spaniolã.
Academician Dinu C. Giurescu: Da, gripa
spaniolã l-a doborât, în câteva sãptãmâni, pe un
om de 42 de ani. Atunci nu era penicilinã, nu
erau antibioticele, s-a sufocat ºi s-a sfârºit.
Valeriu Râpeanu: ªi istoricul, membru al
Academiei, care a rãmas ca deschizãtor de
drumuri în istoriografia româneascã, tatãl
dumneavoastrã, Constantin C. Giurescu, pe care
ºi generaþia noastrã l-a cunoscut; a fost istoric,
profesor la Universitatea din Bucureºti între38
ºi40, a jucat ºi un rol politic ºi, aº spune, chiar ºi
un rol pe plan uman. Dacã n-ar fi fost dânsul, ºi
Alexandru Rosetti, Mircea Eliade n-ar fi plecat
în strãinãtate. ªi, dacã Mircea Eliade rãmânea în
þarã, Dumnezeu ºtie ce s-ar fi întâmplat cu
sãnãtatea lui fragilã ºi cu lagãrele care-l aºteptau
în perspectivã. De fapt, Mircea Eliade ºi spune
despre întrevederea ultimã, înainte de a pleca la
Londra, cãci la Londra pleca, cu tatãl
dumneavoastrã, care era atunci ministru al
Propagandei. Deþin de la doamna Irina Eliade,
(cunoscuta traducãtoare, care prin soþul ei era rudã
cu Mircea Eliade), informaþia cã a trecut pe la el
ºi a observat o primire uºor mai încurcatã, aºa, na trecut de hol; când s-a deschis, din întâmplare,
o uºã, a observat niºte valize care, în general, nu
erau în camera respectivã, ºi ea a înþeles cã trebuie
sã plece repede. Nu cã ar fi fost ceva de rãu, dar
cã jeneazã omul. ªi peste douã zile a auzit cã
Mircea Eliade era deja la Londra. Deºi s-a þinut
foarte secret, se ºtie cã tatãl dumneavoastrã,
împreunã cu Rosetti, a avut un rol esenþial în
salvarea lui. Ca bãiat de familie, aºadar, aþi
cunoscut lumea intelectualã. Aþi intrat în liceu,
chiar aþi cunoscut, ºi evocaþi aici, liceul, aºa cum
era el înainte de 1948, chiar de 1944.
Academician Dinu C. Giurescu: Adicã
liceul tradiþional, care-þi asigura o culturã
generalã solidã, indiferent cã erai matematician
sau umanist. Am fãcut liceul la Colegiul Sf. Sava,
unul dintre liceele de elitã, dar care se integra
nu numai administrativ, dar se integra sistemului
de învãþãmânt românesc din vremea aceea. ªi
se integra ºi social. Sã vã spun de ce. Dintr-o
clasã de 35 de elevi, cel puþin 15 erau bursieri ai
statului român, bãieþi de la þarã, care erau foarte
buni ºi aveau bursã de la stat ºi stãteau la internat,
la Sf. Sava. Era o ºcoalã care integra elitele rurale
în lumea noastrã româneascã. Aveam internat,
ºi acolo erau tocmai bãieþii din mediul rural,
foarte buni. Premiantul al treilea din cursul
inferior pânã în clasa a IV-a, a VIII-a cum vine
acum, era Stana Aurel, care era fiul unui cizmar
de comunã, de sat, ºi el, cu premiul al III-lea,
avea mai multe merite decât mine, care aveam
premiul întâi. Cã el nu crescuse în mediul acesta
intelectual, cãrturãresc, pe care l-aþi amintit.
Valeriu Râpeanu: Precizarea e bine venitã.
Spuneþi-mi un lucru: în anii 1938-1940, simþeaþi,
cã în carte evocaþi ºi faptul cã aþi mers la Galaþi,
cu tatãl dumneavoastrã, care a fost rezident regal,
simþeaþi cã ceva se apropie?
Academician Dinu C. Giurescu: Da,
simþeam. ªi primul semn l-am avut la alegerile
din 1937, când, pe strada ªtirbei Vodã, urmãream
afiºele electorale, de la Partidul Naþional Creºtin
ºi pânã la Liberal ºi la Þãrãnist. Aveam colegi ai
cãror pãrinþi erau, de pildã, cu Goga-Cuza, ºi
eram prieteni buni, alþii erau cu þãrãniºtii. Pe
urmã, sigur cã în 1939, din momentul în care se
apropia rãzboiul ºi a izbucnit, am urmãrit foarte
atent evenimentele, dar tensiunea aceasta, în
1938-1939, pânã la rãzboi, era realã, deºi nu-mi
dãdeam seama de el. Sã evoc un moment:
fusesem chemaþi cu strãjerii sã întâmpinãm pe
regele Carol al II-lea, în noiembrie 1938, când
se întorcea din turneul lui european, fusese la
Londra, fusese la Paris, se întâlnise ºi cu
Cancelarul Hitler, într-o vizitã privatã, când vine
un coleg de-al meu ºi-mi aratã o notiþã în ziar,
foarte micã, pe o paginã, cã, împreunã cu alþi
13, Corneliu Zelea Codreanu, încercând sã fugã
de sub escortã, a fost împuºcat. ªi el mi-a spus:
l-au împuºcat. ªi atunci nu mi-am dat seama
exact de toatã diferenþa, dar am simþit cã lucrurile
merg din ce în ce mai complicat ºi se încurcã tot
mai mult ºi merg cãtre o destinaþie pe care n-o
întrevedeam. Primirea lui Carol al II-lea a fost
fastuoasã, la Gara de Nord, dar pe noi ne-au
aºezat pe un traseu, pe care n-a trecut regele,
dar ne-a þinut acolo.
Valeriu Râpeanu: Probabil cã, din motive
de siguranþã, s-a luat alt traseu. A fost adus ºi
Petrache Lupu. Toatã aceastã recuzitã eu am
refãcut-o din ziare. Dupã ce s-a întâlnit cu
demnitarii, a venit ºi rândul lui Petrache Lupu,
de la Maglavit, sã caute sã-l resusciteze pentru
turism Dumneavoastrã aþi evocat odatã, v-am
auzit într-o conferinþã, la o lansare, momentul
când aþi auzit de asasinarea lui Armand Cãlinescu.

Academician Dinu C. Giurescu: Da, îl þin
foarte bine minte. Eram la Galaþi, în septembrie,
la masã, la ora 14, cu tata, cu mama, tata venea
de la rezidenþã. Noi tocmai ne mutam la Liceul
Vasile Alecsandri din Galaþi, cã tata a zis: nu,
stãm aici; voi mergeþi la liceu la Galaþi, n-o sã
staþi la Bucureºti, la Sf. Sava. ªi tata e chemat
la telefon, se întoarce, îl vãd ºi acum, palid la
faþã, cu capul lãsat în jos, se uitã la farfurie ºi,
dupã câteva momente de tãcere, zice: l-au
omorât pe Armand Cãlinescu! Îi telefonase
secretarul general al rezidenþei, cã auzise la radio
anunþul fãcut chiar de echipa care îl ucisese pe
premier. Al doilea moment, urma, a doua zi: o
vãd pe mama, trasã la faþã; zice: l-au omorât pe
Alecu. Am întrebat: cine e Alecu? Zice: Alecu
Cantacuzino. Întreb: dar cine e Alecu? Zice: era
în grupul nostru, era la Tinerimea românã,
dansam, ne întâlneam la ceaiurile, la
spectacolele pe care grupul acesta îl dãdea
acolo. Alecu Cantacuzino, din neamul
Cantacuzinilor de altfel, era închis la Râmnicu

12 ani ºi opt luni. Dar le þin minte, cã m-au
interesat întotdeauna, eram sensibil la politicã.
Valeriu Râpeanu: Sigur, dar erau ºi ieºite
din comun. De intrarea în rãzboi cum aþi aflat?
Academician Dinu C. Giurescu: Lucrurile
erau în aer, adicã se bãnuia cã sunt în pregãtire
evenimente mari, ºi semnul cel mai vizibil pentru
noi, elevii, este cã ni s-a dat ordin sã trecem
capacitatea  dãdeam examenul de trecere din
clasa a VIII-a în clasa a IX-a, adicã în liceul
propriu-zis - deci sã se termine totul la 15 iunie,
cum s-a ºi terminat. Dupã care am plecat, ne-a
trimis tata la Predeal, unde aveam vila noastrã,
clãditã cu vreo doi-trei ani în urmã. ªtiþi, pe
vremea aceea, orânduirea aceea permitea totuºi
unui profesor universitar, care avea însã ºi un
venit suplimentar, cã noi aveam o vie, adicã
punându-ºi banii deoparte, gospodãrindu-i, sã-ºi
clãdeascã ºi o vilã. Nu costa o jumãtate de milion
de euro, ca astãzi, îþi clãdeai vila ºi cu un
antreprenor ºi cu un arhitect. Aveam o vilã la
Predeal, ºi ne-a trimis acolo ºi n-am ºtiut de

Valeriu Râpeanu: Domnule academician Dinu C. Giurescu, acum când aþi parcurs acest
drum, de la Sovromconstrucþii la Academia Românã, unde aþi fost ales, imediat dupã90, întâi
membru corespondent
Academician Dinu C. Giurescu: Am fost ales membru corespondent la 13 noiembrie
1990, în ziua când, în 1977, la 13 noiembrie, tata pleca dintre noi. Coincidenþã, fireºte, ºi
membru titular, 11 ani mai târziu.
Valeriu Râpeanu: Aþi predat nu numai la Institutul de Artã Plasticã, ci ºi la Universitate,
la Facultatea de Istorie. Care ar fi bilanþul vieþii dumneavoastrã, care a cunoscut atâtea treceri,
adicã o generaþie care a cunoscut, în linii esenþiale: momente, asasinate, rãzboi, arestãri, pierderi
totale, casa dumneavoastrã a fost demolatã ulterior, dupã ce v-aþi reîntors, aþi locuit foarte
puþin în ea. Care ar fi bilanþul pe care l-aþi face acum?
Academician Dinu C. Giurescu: Bilanþul este cã, dacã ar fi sã trãiesc din nou, n-aº
evita niciuna dintre etapele pe care le-am strãbãtut, fiindcã aºa a fost sã fie. Pe de altã parte,
al doilea lucru, în viaþã faci ceea ce trebuie, fãrã sã pierzi din minte ceea ce vrei sã faci, nu?
Dar faci ceea ce trebuie, ceea ce se poate în fiecare etapã. Un al treilea lucru, fii bun în
meserie ºi lucreazã mereu, pentru cã, pânã la urmã, dacã trãieºti destul de mult, lucrurile se
aºeazã ºi toþi palavragiii de ieri ºi de astãzi, cã sunt foarte mulþi în domeniul nostru, al culturii ºi
al ºtiinþei, de pe urma lor nu rãmâne nimic, pânã la urmã. Ei se bucurã acum de vizibilitate,
de televiziune, de tot ce vreþi, dar de pe urma lor nu rãmâne nimic, fiindcã împãratul nu e
gol, e gãunos, goalã gaura de la ºvaiþer. Aºa încât, asta ar fi ºi asta am învãþat-o de la
pãrintele meu, sã nu te pierzi cu firea. Mi-a spus: ºtii, când nu mai ºtii ce sã faci, te copleºesc
gândurile ºi eºti prins aºa într-un ghem de împrejurãri, aºeazã-te la masa de lucru. L-am
întrebat: tatã, cum sã mã aºez? Nu vezi ce e în mintea mea? Mã bãiatule, tu aºeazã-te la
masa de lucru, în primul sfert de orã n-ai sã poþi face nimic, ºi pe urmã ai sã vezi, cum
încetul cu încetul, te desprinzi de imediat, ºi începi sã lucrezi din nou în treaba ta.
Valeriu Râpeanu: Dacã stãm sã ne gândim bine, ce-a spus dânsul, dupã ce a ieºit din închisoare,
cã e o experienþã îngrozitoare, aproape de moarte. Aproape de moarte în fiecare minut, nu aºa,
câteva... E adevãrat, dânsul a scris atât de mult ºi, vã spuneam ºi repet, era un exemplu pentru
Biblioteca Academiei, Manuscrise, Arhiva Cuza, unde lucra sãptãmânã de sãptãmânã. Nu se odihnea
decât puþin, ieºea puþin afarã, apoi se concentra, era înaintea acelor tineri acolo la salã.
Academician Dinu C. Giurescu: La o sãptãmânã dupã ce i-a dat drumul, l-am întrebat: ºi
acum ce facem? Eu eram pe ºantier. El: Ne apucãm de lucru. Eu: Cu ãºtia? El se uitã la mine: Dar
cu cine vrei? Nu-i asta þara româneascã, ai vreo altã posibilitate? Nu. Atunci ne punem la treabã!
A avut el dreptate. Spre deosebire de alþii care viseazã ºi acum câini cu covrigi în coadã.
Sãrat, din cauza cã era dintre fruntaºii legionari.
Fusese lichidat sumar în timpul nopþii.
Valeriu Râpeanu: A fost ordinul lui Carol
al II-lea sã-i lichideze atunci.
Academician Dinu C. Giurescu: ªi Mihail
Polihroniade, ºi inginerul Clime, ºi cred cã ºi
Dobre, ºi atâþia alþii. Au fost 252 de legionari,
uciºi fãrã judecatã. Aici este partea pe care nu
mi-o mai explic eu, ca istoric. Unii la Râmnicu
Sãrat, alþii la Miercurea Ciuc, ºi câte trei din
fiecare judeþ, expuºi în piaþa publicã.
Valeriu Râpeanu: Pe cei de la Ploieºti
i-am vãzut ºi eu, aveam opt ani.
Academician Dinu C. Giurescu: ªtiþi, e
greu de acceptat. La un moment dat, am discutat
cu un coleg despre ce s-a întâmplat la Canal ºi
în alte locuri, ºi el aºa, cam blajin, îmi spune:
dar Carol al II-lea ce-a fãcut? Sigur cã 252 nu
se comparã cu câteva mii, dar mortu-i mort, l-ai
omorât fãrã lege.
Valeriu Râpeanu: L-ai omorât fãrã
judecatã. Aº vrea cã completez cu un amãnunt..
Eu am cunoscut-o pe doamna Adela Cãlinescu,
soþia lui Armand Cãlinescu. Fusese adusã din
nou acasã, i se dãduse un etaj din casa de pe Dr.
Brumer. ªi, cu un an înainte de a muri, ea ne-a
povestit cã vorbise la telefon cu el. ªi i-a spus:
vin de la minister, cum venea, la prânz, la masã.
Pregãtise masa ºi-l aºtepta. Cu aparatul de radio
deschis. Dar întârzia. Sigur, un prim-ministru tot
timpul întârzie, n-ai cum sã-l aºtepþi la orã fixã.
ªi a aflat, ce spuneþi dumneavoastrã cã a aflat
toatã þara, prin radio s-a aflat, inclusiv dânsa a
aflat. Sigur, putea sã cadã, sã moarã de emoþie,
l-aºtepta cu masa acasã, iar la radio spune cã a
fost omorât
Academician Dinu C. Giurescu: A doua zi,
dupã ce a fost asasinat, dupã masã, ne-am trezit
cu o gardã militarã la reºedinþa rezidentului, unde
locuiam. La care mama spune: dar ce faceþi
dumneavoastrã? Îl întreabã de locotenent, care-i
rãspunde: doamnã, am primit ordin sã vã pãzim.
La care mama îi spune: pãi, ce sã mã pãziþi, copiii
merg la ºcoalã, dacã cineva vrea sã-mi facã rãu
se leagã de copii ºi-i rãneºte sau îi ucide. La care
locotenentul rãspunde: doamnã, este ordin. ªi, în
sfârºit, dupã câteva zile, garda a fost retrasã, aºa
cã aceste douã, nu, trei momente:- tata anunþând
asasinarea lui Armand Cãlinescu, mama
anunþându-mã de asasinarea lui Alecu
Cantacuzino, ºi garda militarã - le-am trãit, aveam

intrarea în rãzboi decât în dimineaþa zilei de 22
iunie 1941, când ni s-a spus: deschideþi radioul!
La un moment dat, tot la radio, au tras clopotele,
se transmitea, ºi noi eram aºa de transpuºi, încât
ne-am spus: uite, astea sunt clopotele de la
Chiºinãu, armata noastrã a intrat în Chiºinãu.
ªtiþi, se fabula în asemenea momente
Valeriu Râpeanu: Da, erau momente
deosebite. Radu Tudoran, pe care-l citaþi, despre
care spuneþi cã v-a încântat în tinereþe cu cartea
Un port la rãsãrit, spune, într-una din cãrþile pe
care i-am publicat-o chiar în 89, este un ciclu al
lui Sfârºit de mileniu, cã, de fapt, s-a ºi spus la
radio cã sunt clopotele de la Chiºinãu ªi, de fapt,
erau clopotele de aici, de la Bucureºti. Eraþi încã
în ºcoalã, treceaþi în clasa a IX-a. Cum aþi trãit
aceastã perioadã a rãzboiului, cum o descrieþi?
Academician Dinu C. Giurescu: Eu am
trãit-o nu numai cu vãdit interes, ci ºi cu o stare
aºa, nu, n-aº spune exaltare, cã particip, nu, mai
bine cã asist la un eveniment extraordinar. E
adevãrat, eram influenþat ºi de ce auzisem în
casã, tata îmi spunea: uite, acum s-ar putea sã
fie prilejul sã rezolvãm odatã problema noastrã
cu Rusia. Nu era alianþa cu Hitler, care venea
pe primul plan, nici alianþa cu hitlerismul. Astea
sunt basme. România se aliase cu Reich-ul, cu
Wermacht-ul fiindcã socotea, cel puþin în
cercurile conducãtoare, socotea cã în felul acesta
rezolvãm o problemã care de 200 de ani domina
istoria noastrã, problema raporturilor noastre cu
Rusia, fireºte, gândindu-ne cã Armata sovieticã
va fi înfrântã, nu? Nu ne gândeam, ºi
mãrturisesc, niciun moment nu ne gândeam la
ce înseamnã dominaþia Reich-ului hitlerist, era
aºa, nu ºtiu, o treabã în afarã de preocupãrile
noastre. Dar sentimentul cã asiºti la un
eveniment extraordinar l-am avut în toatã vara
lui41 pânã toamna târziu. ªi cumpãrasem o
hartã mare a Rusiei europene, tipãritã de Reich,
în Germania, foarte amãnunþitã ºi bine fãcutã,
ºi acolo, pe hartã, îmi însemnam cu steguleþe
înaintarea trupelor germane ºi, fireºte, ºi a
trupelor româneºti, dupã ce trecusem Nistru. ªi
pânã în noiembrie aproape, înaintarea aceea tot
continua ºi am crezut cã, într-adevãr, rãzboiul
fulger dã roade. Am avut un duº rece, însã
Atunci, ca elev de liceu am reluat cursurile cu
oarecare întârziere, la sfârºit de septembrie/
început de octombrie 1941. Le-am reluat însã
cu regularitate, la Sf. Sava nu se schimbase

nimic, numai iarna am învãþat dupã-masã, pentru
cã nu era combustibil, se fãceau economii. ªi
eram coleg cu Dan Popiºteanu, tatãl lui era
cãpitan sau maior pe zonã, la asediul Odesei. ªi
Dan Popiºteanu a început sã-mi povesteascã de
cât îndurã armata acolo, la asediul Odesei, de
pierderile mari pe care le-am avut, de mizeria
de pe front ºi, atunci, a fost primul moment în
care, deh, am vãzut partea a doua a rãzboiului.
Ãsta a fost un moment, iar în septembrie 1941
ne-am dus la moºie, la bunicã-mea, lângã Iaºi;
sosind acolo, era un tren cu rãniþi, care venea de
pe front, din Transnistria, cu oameni bandajaþi,
cu oameni care zãceau, ºi am avut a doua
imagine a rãzboiului. ªi a treia imagine a
rãzboiului, ºi asta mi-a rãmas, ºi pe asta am scris-o
ºi în carte, în octombrie 1941, s-a fãcut o
comemorare specialã pentru eroii noºtri ºi ne-am
dus ºi la cimitir, cred cã la Ghencea. ªi acolo,
într-un sicriu, era un bãrbat tânãr, o frumuseþe
de bãrbat, aºa ca în filme, ºi o femeie, o femeie
tânãrã care plângea în disperare. Eh, astea le-am
pus, cap la cap, ºi în sinea mea mi-am dat seama
cã: domne, uite cum e cu rãzboiul. Mai ales, în
momentul, în care, în noiembrie, am vãzut cã
ofensiva a stopat ºi cã planurile iniþiale nu se
realizeazã. Dar, trãiam cu speranþa, o spun iarãºi
sincer, cã în 1942 se rezolvã.
Valeriu Râpeanu: Credeþi cã generaþia
noastrã a fost marcatã de rãzboi, într-un fel?
Academician Dinu C. Giurescu: Da, eu am
fost marcat. Nu pot sã vorbesc în numele unei
întregi generaþii, dar ºtiu, precis, cã eu am fost
marcat de rãzboi, nu numai în sensul pierderilor,
dar în sensul cã armata este un element de bazã
al þãrii, cã armata ne-a scos din încurcãturã de
atâtea ori, cã e bine ce-am fãcut în rãsãrit pânã
la Nistru, cã era al nostru ºi trebuia sã-l luãm
înapoi. Cã, dupã aceea, a fost o imensã aventurã,
pe care am plãtit-o atât de scump. Am înþeles
raporturile create. Pãrerea lui Roosevelt cã: sã
vezi, capitulare fãrã condiþii, o facem ca Ulises
Grand, ca generalul nordului, care îi oferã sabia
înapoi, lui Lee, poveºti din astea nu se aplicã în
realitate. Când a venit rusul, a câºtigat rãzboiul
ºi ne-a demonstrat ce înseamnã sã fii putere
învingãtoare. Nu-i port picã pentru asta.

m-a sprijinit ºi am putut sã dau examenul cu el,
cu Valeria Costãchel, la istoria rusã, ºi mi-a dat
un foarte bine, cu Teodor Nicuþã, la marxism, ºi
al luat un bine cu minus, ºi cea mai slabã notã,
dar de trecere, a fost la pedagogie, adicã la
meseria care-mi place cel mai mult, aceea de
dascãl, acolo am luat cea mai micã notã, dar m-a
trecut. I-am mulþumit cã am luat diploma ºi nici
n-am mai dat pe la facultate cinci ani de zile, de
fricã ca nu cumva sã se zicã: aoleo, ce cautã
acesta, vrea diplomã? Hai sã cãutãm diploma,
poate i-o anulãm! ªi, atunci, am stat liniºtit pânã
în 1955, când se schimbase puþin atmosfera ºi
mi-am luat ºi diploma.
Valeriu Râpeanu: Dumneavoastrã, cum
spuneþi, cunoaºteþi o altã lume, o altã lume,
complet alta. ªi aici îi ºi evocaþi pe oamenii
aceºtia, care nu aparþin elitei, pe care nu-i
cunoscuserãþi ºi dintre care unii s-au purtat
omeneºti, fie cã erau ingineri, fie cã erau
maiºtri ªi cu care aþi înnodat niºte relaþii
Academician Dinu C. Giurescu: Chiar din
primul an am înnodat relaþii, ºi acum, privind
îndãrãt, au fost ºase ani, ºi aceastã lume, pe care
am cunoscut-o, pânã la urmã mi-a prins foarte
bine. Da, da, mi-a prins foarte bine, am cunoscut
lumea realã. Cum zic ei acum, România
dindãrãtul televizorului. Aceea era una din
Româniile reale, dincolo de partid, dincolo de
oficialitãþi. Erau oamenii care fãceau treabã ºi
pe care, dacã tu te purtai cum trebuie, corect, se
purtau ºi ei la fel cu tine, corect.
Valeriu Râpeanu: E o foarte interesantã
mãrturie, mai ales cã vine de la dumneavoastrã.
În acelaºi timp, în Cronica pe care aþi scris-o
despre acea vreme, evocaþi lecturile. Îl evocaþi
pe Radu Tudoran, care, vã repet, a fost fericit sã
ºtie cã era citit. Un port la rãsãrit, a marcat o
cotiturã în literatura noastrã
Academician Dinu C. Giurescu:
ºi
Oraºul cu fete sãrace, ºi Anotimpuri ºi Neagu
Rãdulescu.
Valeriu Râpeanu: Da, ºi Neagu Rãdulescu,
care a plãtit destul de greu, el a reintrat târziu.
Noi eram studenþi la Facultatea de litere ºi
mergeam spre Cãminul Sf. Andrei, de pe Calea
Cãlãraºi, care s-a demolat apoi. ªi treceam pe
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Valeriu Râpeanu: Dumneavoastrã þineþi
minte foarte multe lucruri, de exemplu
magazinele din Transnistria, care erau nu numai
la Bucureºti. Erau ºi la Ploieºti. Aveau, în special
pentru noi, nu numai ce au magazinele de obicei,
dar aveau bomboane foarte bune.
Academician Dinu C. Giurescu: Am þinut
minte uleiul, zahãrul
Valeriu Râpeanu: Domnule Giurescu,
povestiþi avatarurile familiei dumneavoastrã,
plecarea în Turcia, reîntoarcerea. ªi întreb: când
credeþi cã destinul dumneavoastrã, ºi nu numai al
dumneavoastrã, ºi destinul tatãlui dumneavoastrã
ºi al altor intelectuali, se schimbã dupã 1944?
Academician Dinu C. Giurescu: A fost un
proces, cred cã destinul multor intelectuali
începe sã se schimbe radical în 1947 ºi 1948,
fiindcã, în fond, toatã elita istoricilor a fost
suspendatã de la Universitate fie în 1947, fie în
1948, tata a fost în 1950, dupã care mulþi dintre
ei au fost închiºi pentru un numãr foarte mare
de ani. Ca atare, schimbarea cea mare începe în
1947-1948 ºi se completeazã pânã în 1950. În
decurs de trei ani, afarã de excepþii, restul
intelectualitãþii este eliminat din viaþa þãrii.
Valeriu Râpeanu: Pentru cei mai tineri, trebuie
sã spunem, în 1950 sunt marile arestãri, când este
arestat ºi tatãl dumneavoastrã, când sunteþi evacuaþi
din str. Berzei, ºi vi se confiscã totul ºi când, în
momentul acela, nu mai aveaþi nimic
Academician Dinu C. Giurescu: Un
geamantan ºi o saltea. Anul 1950, când ajung la
Sovromconstrucþii, ca normator pe un ºantier de
construcþii de drumuri; normatorul era cel care
mãsura lucrãrile fãcute de echipele de muncitori
ºi le calcula drepturile de salarii. Aici era partea
sensibilã. Tu, ca normator, dacã muncitorii se
revoltau, erai primul obiectiv al anchetei.
Valeriu Râpeanu: Câþi ani aveaþi, domnule
Giurescu? Terminaserãþi facultatea?
Academician Dinu C. Giurescu: În 1950,
aveam 23 de ani. Nu erau numai cei 23 de ani,
dar eram bãiatul de la oraº, crescut la asfalt, ºi
care, dintr-odatã, nimereºte pe ºantier, la þarã.
Terminasem facultatea ºi am dat ºi examenul de
stat, dupã ce tata a fost arestat ºi noi am fost
evacuaþi din casã ºi am pierdut totul. În primele
zile din iulie a fost prima sesiune a examenului
de stat. Am fost admis la examenul de stat, ºi
trebuie sã spun cã Georgescu-Buzãu, care era
conferenþiar ºi care era bine primit de oficialitãþi,

lângã un birou de loto, unde lucra Neagu
Rãdulescu. Era un scriitor citit în perioada celui
de-al Doilea Rãzboi Mondial.
Academician Dinu C. Giurescu: ªi Ionel
Teodoreanu, La Medeleni, volumul I, m-a
impresionat foarte mult, aveam 16 ani, era
probabil ºi perioada.
Valeriu Râpeanu: Da, tot timpul a fost aºa,
eu, ca director al Editurii Eminescu, l-am
tipãrit, prin anii80, în 200.000 de exemplare.
Academician Dinu C. Giurescu: S-a citit,
era citit. ªi s-a dus. ªtiþi, e fabulos când auzi de
200.000 de exemplare
Valeriu Râpeanu: Da, da, 200.000 de
exemplare. Dar fuseserã ºi alte ediþii, la Cartea
Româneascã, Minerva, în Biblioteca pentru toþi,
deci noi veneam dupã vreo trei-patru ediþii.
200.000 de exemplare, care n-au ajuns, ºi a fost
descoperit de oamenii tineri, foarte tineri
Domnule Giurescu, într-o conversaþie pe care
am avut-o cu tatãl dumneavoastrã, la Atena,
domnul profesor, cum îi spuneam, eu ºi cu soþia
mea, dânsul mi-a spus, era în70, cã în aceastã
perioadã, pe care aþi fixat-o, 1947-1948, s-a dus
o campanie organizatã pentru distrugerea
intelectualitãþii româneºti, în special a
intelectualitãþii care avea legãturi cu trecutul ºi
mai ales istorice, pentru a tãia rãdãcinile cu
trecutul românesc. Acum, ºi dupã ce aþi evocat-o,
aþi fi de acord cu aceastã perspectivã? În carte
vorbiþi despre Leonte Rãutu ºi despre cei care
au contribuit la aºa ceva.
Academician Dinu C. Giurescu: Pentru
etapa pânã în anii60, sunt de acord, adicã a fost
o acþiune deliberatã, ca sã se ºteargã identitatea
româneascã ºi s-o înlocuiascã cu internaþionalismul proletar, ºi cu  mã rog  noua
culturã ºi noua ideologie. ªi constat, cu tristeþe
ºi cu oarecare amãrãciune, cã globalismul ºi
politica fac exact acelaºi lucru, pe care-l fãcea
internaþionalismul proletar în anii aceia. Tot aºa:
sã ne detaºãm de identitatea noastrã, sã ne
detaºãm de caracterele proprii ale acestei
societãþi, de felul în care românii gândesc Cu
ideea cã, vedeþi, în momentul în care românii
au preluat conducerea partidului comunist, deci
naþional-comunismul, uite unde s-a ajuns: la
întreruperea avorturilor, la tãierea hranei, la lipsa
de cãldurã, la cutare, la cutare. Ceea ce este fals.
Asaltul cel mare se dã asupra tineretului. Pe de
o parte, eliminând pe cei mai în vârstã, care mai

pot sã spunã ceva. ªi lucrul acesta se repetã,
observaþi în televiziuni, acum. ªi, pe de altã
parte, asaltãm tineretul cu producþia de la
televizor: cu fundurile goale, cu filosofia asupra
libertãþilor omului ºi a pluralismului, cu o
gargarã. E un nou limbaj de lemn, care a înlocuit
limbajul de lemn dinainte. Sunt simetrice. Sã
vedem. Eu cred cã, pânã la urmã, n-au sã
izbuteascã, dar nu poþi sã ºtii niciodatã.
Valeriu Râpeanu: Revenim, dumneavoastrã
treceþi peste acest episod la Sovromconstrucþii,
tatãl dumneavoastrã iese din închisoare.
Academician Dinu C. Giurescu: Dosarul
meu începe sã fie ºi el bun.
Valeriu Râpeanu: ªi evocaþi Muzeul de
artã, ºi, pe urmã, trecerea în învãþãmânt.
Spuneþi-mi despre ciocnirea dumneavoastrã cu
marile demolãri, adicã distrugerea patrimoniului.
Aþi fost unul dintre cei care au protestat, v-aþi
angajat deschis atunci, trebuie spus, atunci.
Academician Dinu C. Giurescu: Da,
atunci, cã acum este ieftin, poþi sã vorbeºti.
Valeriu Râpeanu: Aveþi dreptate, acum se
poate scrie orice. Dumneavoastrã aþi ºi publicat
unele cãrþi, împreunã cu tatãl dumneavoastrã,
altele singur, aþi ºi început acea Istorie ilustratã
a românilor, apãrutã în70, dupã moartea, totuºi
prematurã, faþã de vivacitatea intelectualã, a
tatãlui dumneavoastrã. Cum vi s-a pãrut
intelectualitatea noastrã din acea vreme?
Academician Dinu C. Giurescu: Oamenii îºi
fãceau meseria, eu v-o spun, mã gândesc la istorici.
Nu protestau, vorbeau pe la colþuri. ªi când era vorba
cã nu protestau, nu era vorba sã protestezi ca sã-þi
pui viaþa în primejdie, dar în limitele acordate de
regim, de sistem, erau niºte posibilitãþi de a exprima
un punct de vedere. Eh, nu l-au fãcut, decât aºa de
puþini, încât îi numeri pe degete. Ca ºi în domeniul
culturii ºi al literaturii. Erau modalitãþi ca sã
promovezi, de pildã, tradiþia româneascã. Sã publici
niºte lucrãri din trecut, sã le aduci la cunoºtinþã.
Foarte puþini s-au angajat pe acest drum. Aºa încât,
acest conformism a fost împins, dupã mine, departe,
mult prea departe, pe plan individual. Pe de altã parte,
mã mirã cã aceia, care erau aºa de conformiºti în
vremea aceia, sunt astãzi port-drapelul democraþiei
pluraliste ºi dau lecþii de democraþie tuturor, ºi te
acuzã pe tine, care vrei sã ai o privire mai lucidã sau
cumpãnitã asupra trecutului, te acuzã de simpatii,
de nostalgii, de toate aiurelile.
Valeriu Râpeanu: Toate aiurelile, tot
limbajul de lemn, care se practicã ºi acum.
Spuneþi-mi, domnule Giurescu, cam când aþi
început sã vã daþi seama cã aceastã sistematizare,
demolare, trece de ceea ce poate era necesar,
trece în domeniul unor distrugeri sistematice,
cãreia îi cad victimã nu numai locuinþele vechi,
insalubre etc., ci ºi monumente istorice.
Academician Dinu C. Giurescu: Cartiere
întregi. Momentul a venit odatã cu cutremurul.
Se începuse, însã, experimental, în alte locuri.
De exemplu, a venit Ioana Panait, cercetãtoare
la Institutul de istorie a artei ºi mi-a spus:
domnule profesor, dumneavoastrã nu ºtiþi ce se
petrece la Râmnicu Vâlcea? Am întrebat: dar
ce se petrece, duduie? Mi-a rãspuns: pãi, acolo
se dãrâmã strãzi întregi. Era, ºtiþi, se întâmpla
altuia, nu mi se întâmpla mie. Ca ºi bombardamentele, cum spuneau bucureºtenii, bombardeazã la Ploieºti. În momentul când am vãzut
ce se întâmplã în Bucureºti, atunci mi-am dat
seama: domnule, ei ne distrug identitatea
noastrã din arhitecturã, identitatea urbanã. ªi,
atunci, am început seria demersurilor pe care le
descriu, de altfel, în carte, cu documente cu tot,
ºi se pot verifica. Adicã, nu spun cã am avut de
gând sã , ci le-am fãcut, chiar, de altfel, în80,
am experimentat lucrul acesta, la Consfãtuirea
cu istoricii; ne chemaserã la Comitetul Central,
vreo 55-60 de istorici, ca sã ascultãm vederile
tovarãºului Ceauºescu în legãturã cu Congresul
internaþional de ºtiinþe istorice, care a avut loc
la Bucureºti, în august80. ªi acolo ni s-a dat
cuvântul. Mi s-a dat cuvântul ºi mie, s-a
înregistrat pe peliculã, existã. În care, prima frazã
pe care am rostit-o, dupã ce am mulþumit
conducerii de partid pentru posibilitatea de a
vorbi, am spus sã nu se dãrâme oraºele þãrii.
Nu s-a întâmplat nimic, decât cã a doua zi m-au
chemat sã comentez indicaþiile preþioase, pe care
le-a dat tovarãºul Ceauºescu în vederea
Congresului, la Televiziunea românã. Noroc cã
am avut puþin de comentat, cã a vorbit altul, ºi a
vorbit destul de mult ºi, deci, n-a mai fost timp.
Aºa cã exista posibilitatea sã spui. Cã nu s-a fãcut
nimic, cã n-a avut nicio influenþã asupra lui, dar
mãcar pentru cugetul tãu, ca om de meserie ºi
ca om al acestei þãri ai spus-o, te-ai manifestat,
ai încercat sã aperi ceva. E ca acela care trage,
totuºi, cu mitraliera pânã în ultimul moment
Valeriu Râpeanu: Credeþi cã, totuºi, în
ultimii ani au fost readuse ºi lucrãri de
istoriografie, ale literaturii, ale culturii noastre?
Academician Dinu C. Giurescu: Mi-aþi
spus cã aþi editat în 200.000 de exemplare
Teodoreanu. Dar a fost seria cea mare a
istoricilor, începând cu Odobescu
Valeriu Râpeanu: ªi seria aceea Biblioteca
de filosofie.
Academician Dinu C. Giurescu: Cu P.P.
Negulescu, adicã în anii80.
Valeriu Râpeanu: Acea serie am inaugurat-o
cu Gheorghe Brãtianu.
Academician Dinu C. Giurescu: Cu
Gheorghe Brãtianu, mort la Sighet, nu? În
momentul în care se strângea laþul în jurul nostru,
adicã condiþiile materiale deveneau tot mai precare,
în care se dãrâmau oraºele, unul dupã altul, în acel
moment, pe planul culturii, a fost aceastã apariþie
de lucrãri clasice româneºti, care dispãreau pe datã
din librãrii. Nu ºtiu ce tiraj aveau.
Valeriu Râpeanu: Eu vã spun: Gheorghe
Brãtianu, era ºi prima carte care apãrea din 1945.
Deci, suntem în 1980, a avut tiraj 30.000 de
exemplare, cu un preþ, ce se numea în limbajul
nostru, exceptat. Noi glumeam, am zis: cine
cumpãrã Gheorghe Brãtianu dã ºi 14 lei, dã ºi 30
de lei, am pus un preþ mai mare. Vã închipuiþi cã
nu a fost nicio problemã. Papacostea  4.000 de
exemplare, s-a dus totul; Rãdulescu-Motru 
culegerea aceea mare, erau opt cãrþi de Rãdulescu
Personalismul energetic, - 4.000 de exemplare.
Dar astea erau cãrþi scumpe pentru vremea aceea.
Eu þin minte când am scos un Lupaº. Eram la
Biblioteca Institutului cu unul dintre cercetãtorii
de acolo. Þineþi minte, trebuia sã se facã un referat
din partea Institutului. ªi a fost ºi un Lupaº, cu
referat fãcut de Florin Constantiniu, îngrijit de
fiica lui, de Marina. ªi a venit la mine un
cercetãtor de la Institut ºi a întrebat: domnule,
dar pe ce idee mergeþi? Mai restrictivã? I-am
rãspuns: cât mai largã cu putinþã. Vedeþi, era ºi
aceastã complicitate pozitivã, institutele trebuiau
sã dea avizul. ªi-l dãdeau chiar dacã unii de la
Institut, cum a fost la Brãtianu, spuneau cã a fost,
totuºi, activitatea lui politicã...
Sigur, putem continua încã mult timp discuþia
noastrã. Înformaþiile oferite de dumneavoastrã
sunt pline de istorie ºi de cãldurã umanã. Pentru
ele ºi pentru timpul acordat, vã mulþumim,
domnule academician Dinu C. Giurescu.

