Numãrul 483

Opinia
8 iunie 2009

8 pagini

1 leu

naþionalã

În interiorul revistei,
Suplimentul
Admiterea 2009
la Universitatea
Spiru Haret

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

Preºedintele ºi rectorul Universitãþii Spiru Haret, prof. univ. dr. AURELIAN GH. BONDREA,
a inaugurat
CENTRUL pentru ÎNVÃÞÃMÂNT LA DISTANÞÃ din BERLIN al UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET
Joachim Gûnther:
Sunt convins cã universitatea dumneavoastrã poate
fi de un mare ºi real folos imaginii României în lume

Susanne Kastner:
Sper din tot
sufletul cã
viitoarele studente
ºi viitorii studenþi
vor ºti sã aprecieze
valoarea acestei
instituþii
Stimate domnule profesor
Bondrea, preºedinte ºi rector
al Universitãþii Spiru Haret,
Onorate coleg ºi membru
al Parlamentului german,
Joachim Günther,
Stimate doamne, stimaþi
domni, stimaþi colaboratori ºi,
bineînþeles, stimate studente ºi
stimaþi studenþi!
Încep prin a vã felicita pentru
acest nou Centru pentru
Învãþãmânt la Distanþã al
Universitãþii Spiru Haret. Vã
felicit la modul cel mai cãlduros,
stimate domnule profesor Bondrea,
pe dumneavoastrã ºi pe colaboratorii dumneavoastrã, cu ocazia
deschiderii acestui nou Centru.
A intra în posesia unei astfel
de clãdiri aici, pe Friedrichstrasse,
este într-adevãr un privilegiu
deosebit. Sper din tot sufletul cã
viitoarele studente ºi viitorii
studenþi vor ºti sã aprecieze
Excelenþele Voastre,
Deºi tânãrã, Universitatea valoarea acestei instituþii.
noastrã dispune de o bazã
Stimate doamne, stimaþi
materialã proprie solidã, de o
domni,
reþea de 44 de Centre pentru
Bineînþeles cã universitãþile ºi
Învãþãmânt la Distanþã în
institutele
de învãþãmânt superior
România, de Centre pentru
învãþãmânt la distanþã la New
York, Toronto, Madrid, Paris,
Roma, Viena, Tel Aviv, Chiºinãu
ºi, de astãzi, ºi la Berlin.
De la constituire, Universitatea noastrã ºi-a îndreptat
privirea spre viitor, investind ºi
utilizând cele mai competitive
tehnologii în procesul de
învãþare, cercetare, evaluare. Ea
dispune de douã canale de
televiziune ºi post de radio
proprii, o publicaþie sãptãmânalã,
platformã de e-learning de tip
Blackboard, de editurã, complex
tipografic performant, asigurând
condiþii deosebite de studiu,
cazare, masã, recreere pentru
studenþii sãi. Practicã taxe de
ºcolarizare moderate, care sã
susþinã efortul personal de
formare ºi perfecþionare profesionalã. A stabilit relaþii de predare, cercetare ºi furnizarea
colaborare, parteneriate cu competenþelor de care au nevoie
universitãþi din numeroase þãri, absolvenþii pentru a se integra
fiind prezentã la mari eveni- eficient pe piaþa forþei de muncã
mente educaþionale internaþionale.  le revine un rol crucial.
Universitatea Spiru Haret se
Pentru aceasta este nevoie de
bucurã deja de un binemeritat universitãþi cu tradiþii diferite,
prestigiu pe plan intern ºi misiuni reunite ºi puncte forte în
internaþional.
contextul unui sistem al
Investind în educaþie, instituþiilor de învãþãmânt
cercetare ºtiinþificã ºi culturã, în superior, care trebuie sã asigure
formarea resurselor umane, echilibrul între cerinþa de
investim în viitor. Dorim sã competitivitate ºi cea de o mai
promovãm excelenþa ºi inovarea mare cooperare, coeziune ºi
în predare, cercetare, transferul solidaritate socialã.
de cunoºtinþe, sã fim deschiºi la
Sunt binecunoscute ºi se
nevoile de schimbare ale bucurã de o înaltã apreciere
societãþii ºi economiei, mai ales relaþiile trainice multiseculare de
în condiþii dificile, precum cele convieþuire paºnicã, înþelegere,
cu care ne confruntãm în prezent. respect reciproc ºi solidaritate
dintre români ºi populaþia de
Excelenþele Voastre,
origine germanã, reprezentatã
Într-o lume în continuã ºi de saºi ºi ºvabi, admiraþia
rapidã transformare, uni- manifestatã de intelectualii
versitãþilor  definite prin români faþã de pregãtirea
angajamentul de a oferi educaþie profundã ºi riguroasã oferitã de
bazatã pe cercetare unor mase de universitãþile germane, dorinþa
studenþi tot mai diverse, pe de intercunoaºtere ºi de interculîntãrirea legãturilor dintre turalitate.

Investind în educaþie, cercetare
ºtiinþificã ºi culturã, în formarea
resurselor umane, investim în viitor
Excelenþa Voastrã, doamnã
deputat dr.h.c. SUSANNE
KASTNER, vicepreºedinte
al Parlamentului german,
preºedinte al Grupului de
prietenie germano-român din
Parlamentul German
Excelenþa Voastrã, domnule
deputat JOACHIM GÜNTHER,
vicepreºedinte al Grupului de
prietenie germano-român din
Parlamentul german,
Excelenþele Voastre, domnilor
deputaþi,
distinºi invitaþi,
Este o mare onoare ºi
bucurie pentru mine ºi
colaboratorii mei ca, împreunã
cu dumneavoastrã  remarcabile
personalitãþi ale vieþii politice,
diplomatice, educaþionale,
ºtiinþifice, culturale, sã
participãm la inaugurarea
Centrului pentru Învãþãmânt la
Distanþã al Universitãþii
Spiru Haret în frumoasa
dumneavoastrã capitalã, Berlin.
Este un moment de referinþã
pentru Universitatea Spiru
Haret, instituþie de învãþãmânt
superior acreditatã, persoanã
juridicã de drept privat ºi de
utilitate publicã, care numãrã, în
prezent, peste 300.000 de
studenþi înscriºi la formele de
învãþãmânt de zi, la distanþã ºi
cu frecvenþã redusã.
De la început, permiteþi-mi,
vã rog, sã vã transmit, cu acest
fericit prilej, salutul Senatului
Universitãþii Spiru Haret, sã
exprim profunda noastrã
gratitudine pentru deschiderea
manifestatã ºi sprijinul acordat,
sã vã adresez cele mai calde ºi
sincere urãri de sãnãtate ºi
prosperitate, dorind, totodatã,
deplin succes activitãþii Centrului,
sub coordonarea tinerei
doctorande Raluca Mihãlcioiu.
Îngãduiþi-mi, de asemenea, sã
exprim mulþumiri speciale
domnului deputat Joachim
Günther, care a vizitat Universitatea noastrã, pentru implicarea
personalã în realizarea acestui
important proiect.

Stimate domnule profesor
Bondrea,
dragã Susanne Kastner,

Susanne Kastner,
vicepreºedintã
a Parlamentului
german

rãmân dintotdeauna lãcaºurile de
culturã în care au loc activitãþile
de studiu ºi cercetare.
Însã, paralel cu ele, se
dezvoltã, prin cuceririle ºtiinþelor
informatice ºi tehnologice
moderne, ºi alte posibilitãþi de a
învãþa. Astfel, educaþia ºi cultura
au devenit bunuri universale,
dincolo de graniþe.
În ziua de azi, prin cursuri de
învãþãmânt la distanþã, se pot
stabili contacte ºi se pot discuta
rezultate ale cercetãrii pe tot
mapamondul.
Studenþii pot sã-ºi continue
studiile oricând ºi în orice loc
din lume. Profesorii pot sã intre
în contact cu studenþii lor de la
oricare disciplinã dincolo de
graniþele naþionale.
Consider aceasta un progres
remarcabil, pentru cã astfel
lumea noastrã devine mai micã
ºi contactele noastre devin mai
intensive, iar aceastã dezvoltare

trebuie folositã, dupã pãrerea
mea, ºi de cãtre universitãþi.
Stimate doamne, stimaþi
domni, stimate colaboratoare ºi
stimaþi colaboratori, vã urez
tuturor un început fructuos ºi de
mare succes aici în spaþiile
noului dumneavoastrã Centru
pentru Învãþãmânt la Distanþã,
precum ºi mulþi, mulþi studenþi
interesaþi.
Dupã cum aþi anunþat, veþi
promova o politicã promoþionalã
activã pentru a face cunoscutã
aceastã instituþie, astfel ca
începând cu noul an universitar,
din octombrie, sã folosiþi spaþiile
acestui Centru din plin. Am avut
ocazia sã vizitez complexul de
clãdiri ale acestui Centru care
este într-adevãr impunãtor.
Concomitent, vã felicit din
nou pentru inaugurarea de astãzi
ºi vã urez o zi plinã de succese
ºi de întâlniri fructuoase.
Vã mulþumesc pentru atenþie.

ªi eu mã bucur cã pot fi
prezent aici, la Berlin, cu ocazia
deschiderii acestui Centru.
Am avut plãcerea de a vizita
în repetate rânduri Universitatea
dumneavoastrã la Bucureºti ºi de
aceea cred cã astãzi trãim o zi
bunã pentru România, dar ºi
pentru Germania, deoarece,
prin instituþia dumneavoastrã,
sectorul internaþional de educaþie
din Germania se îmbogãþeºte cu un
Centru important.
Sunt convins cã prin universitatea dumneavoastrã veþi
entuziasma oamenii, dar în
special tineretul, peste graniþele
ambelor þãri ºi pentru ambele þãri.
Astfel, dumneavoastrã contribuiþi la colaborarea internaþionalã,
care este de mare importanþã
pentru o Europã unitã ºi în creºtere.
Astfel, România se va integra mai
repede pe drumul sãu european,
iar Germania va ajunge sã
cunoascã România mai repede.
Sunt, de asemenea, convins
cã Universitatea dumneavoastrã
poate fi de un mare ºi real folos
imaginii României în lume.
Prin universitatea dumneavoastrã am reuºit sã cunosc
multitudinea instituþiilor de
învãþãmânt româneºti, care, din
pãcate, nu sunt cunoscute pe
deplin în Germania.
De aceea, pasul pe care l-aþi
fãcut este foarte important.

Joachim Gûnther,
vicepreºedinte al Grupului
parlamentar de prietenie
germano-român
Mã bucur cã s-a reuºit, pe
parcursul discuþiilor cu dumneavoastrã, sã hotãrâm înfiinþarea
unei urmãtoare noi filiale în
oraºul meu natal, Plauen.
Plauen este o regiune de
graniþã EUROREGIO.
Avem o universitate germanocehã, iar acum întregim oferta
regionalã cu una româneascã,
toate acestea într-un petic de þarã
aflat la confluenþa a douã landuri

federale germane cu o regiune a
Republicii Cehia.
Astfel, reuºim sã dãm viaþã
acestei regiuni de graniþã
EUROREGIO.
Eu vã doresc mult succes,
mulþi, mulþi studenþi, ºi sper cã
vom dezvolta aceastã bunã
colaborare ºi pe viitor, aºa cum
am început-o.
Toate cele bune ºi cãlduroase
felicitãri.

La ceremonia de inaugurare a Centrului pentru Învãþãmânt la Distanþã din Berlin al
Universitãþii Spiru Haret alãturi de delegaþia condusã de preºedintele ºi rectorul
Universitãþii Spiru Haret au participat doamna Susanne Kastner, vicepreºedinte al
Parlamentului german ºi preºedinte al Grupului de prietenie germano-român din
Parlamentul german, ºi domnul Joachim Gûnther, vicepreºedinte al Grupului parlamentar
de prietenie germano-român, precum ºi alte remarcabile personalitãþi politice, culturale
ºi ºtiinþifice din Germania.
Dupã cum a remarcat, prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea, inaugurarea Centrului
reprezintã un moment de referinþã pentru activitatea Universitãþii Spiru Haret, care
promoveazã excelenþa ºi inovarea în predare, cercetarea, transferul de cunoºtinþe, stabileºte
relaþii de colaborare, parteneriate cu universitãþi din numeroase þãri.

Pornind de la aceste premise,
ne dorim sã stabilim relaþii strânse
de colaborare cu universitãþi
germane cu puternice tradiþii, dar
ºi cu instituþii de învãþãmânt
superior tinere. Avem în vedere
închegarea unor parteneriate,
care sã valorifice, la înalt nivel,
capitalul de inteligenþã ºi
creativitate al resurselor umane
din aceste instituþii, sã ducã la o
mai bunã cunoaºtere ºi sã se
materializeze în rezultate concrete,
benefice pãrþilor implicate.
Excelenþele Voastre,
Inaugurarea Centrului pentru
Învãþãmânt la Distanþã de la
Berlin se poate înscrie, fericit, în
Programul Zilele educaþiei în
Germania, ca un moment
important în evoluþia raporturilor
bilaterale din sfera educaþiei.
Centrul va reprezenta suportul
tehnologic nu numai pentru
activitatea de învãþare ºi evaluare
a studenþilor Universitãþii Spiru
Haret, compatrioþi ai noºtri, aflaþi
în Germania, dar ºi pentru toþi cei

care vor sã se pregãteascã la un
nivel superior la universitatea
noastrã. Ne propunem, de
asemenea, ca acest Centru sã fie
amfitrionul unor evenimente
ºtiinþifice, culturale, educaþionale
de referinþã, care sã reuneascã
reprezentanþi de frunte ai celor
douã culturi. În acest sens, nutrim
mari speranþe, care, cu efort,
entuziasm ºi înþelepciune, se pot
transforma în certitudini.
Închei, aducându-vã în
atenþie cuvintele pline de miez ale
filosofului ºi poetului german
Johann Gottfried Herder: Fãrã
entuziasm nu se realizeazã nimic
mare ºi bun pe pãmânt. Cei
socotiþi visãtori ºi fanteziºti au
adus cele mai mari servicii
omenirii, precum ºi ale
fondatorului ªcolii româneºti de
sociologie, profesorul Dimitrie
Gusti, mare admirator al ºtiinþei
ºi culturii germane: O naþiune
se afirmã cel mai puternic în
Istoria Universalã prin biruinþele
spirituale ºi culturale.
Vã mulþumesc.

Alte informaþii ºi imagini de la eveniment, în pagina a 8-a
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND

Astãzi, rãspunde:
de la Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice

 prof. univ. dr. Mircea ITU

Student: Existã numeroase definiþii ale culturii.
Care sunt cele mai vehiculate
dintre ele în comunicarea
interculturalã?
Profesor: Cultura creeazã

o perspectivã asupra realitãþii ºi
reprezintã un Weltanschauung,
o privire asupra lumii. Este
vorba de o privire de ansamblu,
de ochiul vulturului ori de
privirea animalului de pradã de
pe un promontoriu. Cultura
poate fi înþeleasã în funcþie de
diverse interpretãri, cum ar fi:
1) mituri ºi simboluri, prin care
oamenii obiºnuiesc sã-ºi
comunice istoria ºi valorile lor;
2) sistem prin care oamenii îºi
organizeazã ºi-ºi exprimã viaþa
într-un mod creativ; 3) sistem
de credinþe ºi parametri de
comportament acceptaþi de
societate; 4) imaginea realitãþii
pe care atât individul, cât ºi
grupul o percep valoric ºi ca
ghid al existenþei; 5) abstracþie
produsã de gândirea umanã;
6) calitatea activitãþilor vieþii;
7) proces care genereazã sens
ºi-l face sã acþioneze; 8) set de
credinþe, valori ºi atitudini
umane; 9) sumã a valorilor
creaþiei artistice ºi 10) mod de
viaþã. Trãirea în societate a
indivizilor umani, într-o
atmosferã de comunicabilitate,
este în general mijlocul cel mai
puternic de promovare a
posibilitãþilor umane, întrucât
pe aceastã cale devine cu
putinþã cumulul progresiv al
tuturor eforturilor, aratã
Lucian Blaga.

Student: Cum definea
Lucian Blaga relaþia de
interdependenþã dintre
culturã ºi viaþã?
Profesor: Într-adevãr,

filosoful român de la Lancrãm
evidenþiazã
relaþia
de
interdependenþã dintre culturã ºi
viaþã, accentuând valoarea
umanismului: Cultura este
trupul ºi expresia unui anume
mod de existenþã a omului.
Pentru a fi creator de culturã
omul nu trebuie sã fie decât om,
adicã o fiinþã care trage
consecinþele existenþei sale
specifice, într-un anume orizont
ºi între anume coordonate.
Identitatea culturalã defineºte o
naþie mult mai bine decât
identitatea naþionalã, întrucât o
include pe aceasta ºi, de
asemenea, se referã ºi la
indivizii din aceeaºi naþie care
trãiesc în afara graniþelor
statului. Totodatã, identitatea
culturalã este mult mai bogatã
în semnificaþii, iar accesul ei se
face la planul metafizic ºi peren
al existenþei. Cultura nu
seamãnã cu un coº de gunoi în
care se poate arunca orice. Unii
au impresia cã totul înseamnã
culturã. Existã aspecte care þin
de civilizaþie, iar aceasta nu
trebuie confundatã cu ceea ce
alcãtuieºte cultura.

Student: Ce diferenþe
specifice sunt între culturã ºi
civilizaþie?
Profesor: Cultura ºi

civilizaþia sunt douã aspecte
complementare, interrelaþionate.
Ele nu se opun ºi nu trebuie
confruntate. Ambele sunt
necesare. Civilizaþia este
sublimatã în actualitate, iar
cultura în eternitate. Civilizaþia
nu este scopul culturii, dar nici
nu marcheazã decãderea unei
culturi, aºa cum apare la Oswald
Spengler. Civilizaþia are la bazã
progresul material, iar cultura
desãvârºirea spiritualã. Scopul
culturii îl reprezintã formarea
personalitãþii umane. Dacã ne
ajutã civilizaþia sã trãim mai

bine, prin intermediul culturii
trãim mai adevãrat. Cultura este
dobânditã ºi este, totodatã,
împãrtãºitã. Cultura exprimã
valori centrale. Ea rezistã
schimbãrii, cu toate cã se
schimbã, însã încet ºi gradual.
A fi naiv cultural înseamnã, pe
de-o parte, ignoranþã, iar pe de
alta, închistare. A dezvolta
conºtiinþa culturalã reprezintã un
scop absolut necesar în formarea
personalitãþii umane, dar ºi în
pregãtirea pentru viaþã, în
accentul pus pe calitate. Lucian
Blaga mutã discuþia culturãcivilizaþie pe alt plan, fãrã însã
a schimba raportul dintre ele.
Faptele de civilizaþie, în care
include, printre altele, ordinea
socialã, întocmirile materiale
ale oamenilor, uneltele scornite
în necurmata luptã cu materia,
invenþiile felurite întru sporirea
confortului, poartã ºi ele, la fel
ca ºi creaþiile culturale, o matrice
stilisticã. Dacã faptele de
civilizaþie poartã un stil,
acesta reprezintã un adaos, ceva
ca un accesoriu, un ornament,
ceva suplimentar. Iar ca adaos,
el vine dinspre culturã. Dacã
omul n-ar fi creator de culturã
(ca o componentã a culturii,
stilul are, într-adevãr, o funcþie
constitutivã), ni se pare mai mult
decât probabil, cã civilizaþia ar
fi cu totul strãinã de transfigurãrile stilului, dupã cum
susþine Lucian Blaga. Aºadar,
potrivit filosofului român:
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.

Student: Este adevãrat
cã nu se poate vorbi de
comunicare interculturalã
acolo unde aroganþa ºi
superioritatea sunt atitudinile faþã de celãlalt? Ce
atitudini cultivã comunicarea
interculturalã?
Profesor: Existã mai
multe atitudini prin care ne
raportãm la celãlalt ºi comunicãm cu celãlalt: a) dominarea,
în sensul de a-l domina pe
celãlalt; b) dominarea, în sensul
de a fi dominat de celãlalt ºi
c) armonia, în sensul de a trãi
împreunã în pace ºi înþelegere.
Armonia nu reprezintã un
amestec format din a domina ºi
a fi dominat, ci o transcendere
a ideii de dominare. Soluþia
armoniei este promovatã de
cãtre filosofia religiei, misticã
ºi religiozitatea cosmicã.
Adesea ea este ignoratã, ca ºi
cum nu ar exista. Armonia
eliminã aroganþa ºi umilinþa
celorlalte douã atitudini ºi
insistã asupra detaºãrii ºi
serenitãþii. Când aroganþa
primeazã, atunci nu poate fi
vorba de comunicare, aºa cum
spuneaþi. Nu existã respect
reciproc ºi nu se poate convieþui
atunci când totul este înþeles în
termeni de superioritate ºi
inferioritate. Nu este înþelegere,
acolo unde este aroganþã.

Student: Ce semnificaþii
are comunicarea ºi de câte
feluri este ea?
Profesor: Potrivit lui
Pierre Casse, comunicarea
este un proces prin care doi
indivizi cautã sã schimbe un set
de idei, sentimente, simboluri
ºi înþelesuri. Dean Barnlund
defineºte comunicarea drept o
creaþie a sensurilor ºi pre-

cizeazã cã o comunicare este
contextualã ºi ireversibilã,
indiferent de felul ei. Orice
comunicare are loc într-un
context social. Ea poate fi
verbalã sau nonverbalã. Pe de
altã parte, comunicarea poate fi
directã ºi nemijlocitã sau
indirectã ºi aluzivã. Comunicarea poate fi interpersonalã,
de grup sau internã (în instituþii
ºi organizaþii) ori externã (între
instituþii ºi organizaþii). De
asemenea, comunicarea poate fi
intraculturalã (în interiorul unei
culturi date) sau interculturalã
(între diverse culturi). Comunicarea se poate realiza prin
gesturi ºi mimicã, dar cel mai
adesea este folositã calea
limbii. Limba este calea spre
inima culturii. Ea nu reprezintã
doar o abstracþiune, ci un
instrument al comunicãrii, o
sumã de simboluri, un sistem
organizat astfel încât sã
faciliteze comunicarea. Limba
înseamnã interacþiune socialã,
pe lângã menirea ei de comunicare simbolicã.

Metodologia (procedura) de
audit public extern european

Fiecare audit cuprinde trei faze importante:
planificarea, testarea ºi raportarea.

Planificarea

Curtea de Conturi Europeanã îºi planificã
activitãþile anual ºi multianual. Programul anual
prezintã misiunile specifice care urmeazã a fi
efectuate în cursul exerciþiului financiar respectiv.
Programul multianual permite Curþii sã
defineascã ºi sã actualizeze modalitatea de
abordare a auditului.
În cazul auditurilor selectate, activitãþile
încep cu un studiu preliminar menit sã
determine dacã întreprinderea unui audit
aprofundat este justificatã în cazul activitãþii
respective, mai exact dacã auditul va avea efectul
dorit ºi dacã va fi rentabil.
În aceastã fazã, auditorii colecteazã ºi
analizeazã date furnizate de cãtre Comisia
Europeanã, precum ºi de statele membre ºi þãrile
beneficiare, cu scopul de a forma o imagine de
ansamblu asupra principalelor sisteme de
gestiune ºi de control intern. Auditorii efectueazã
o evaluare exactã a riscurilor ºi stabilesc surse
potenþiale pentru obþinerea probelor de audit.

Student: Cum se explicã,
în contextul comunicãrii,
conceptul de interculturalitate?
Profesor: În limba

englezã se folosesc douã forme
ale aceluiaºi concept al comunicãrii interculturale. Astfel, în
SUA, termenul cross-cultural
include ºi semnificaþia trecerii
dincolo de zidurile unor culturi
în scopul dialogului intercultural. Acest termen descrie ºi
interacþiunile interculturale. În
Europa se foloseºte mai degrabã

Aceastã gramaticã culturalã
ascunsã determinã maniera în
care indivizii percep mediul lor,
îºi definesc valorile, îºi
stabilesc cadenþa ºi ritmurile de
viaþã fundamentale.

Student: În ceea ce
priveºte gradul de contextualizare a comunicãrii,
existã o mare varietate
culturalã. Cum se poate
argumenta o asemenea
Student: Ce importanþã realitate?
are contextul în comunicarea
Profesor: O serie de
interculturalã?
cercetãri
ºtiinþifice sugereazã cã
Profesor: Orice comunicare este definitã prin
parametri contextuali, care sunt
condiþionaþi cultural. Contextul
fizic desemneazã împrejurãrile
fizice concrete în care are loc o
comunicare: spaþiu, decor,
ambianþã, obiecte, mobilier,
luminã/întuneric, zgomot/
liniºte etc. Este cunoscut faptul
cã, prin semnificaþiile sale
nonverbale, adeseori simbolice,
contextul fizic afecteazã
comunicarea, determinând
confort sau disconfort, nu
numai fizic, ci ºi psihic, pentru
emiþãtor, ca ºi pentru receptor.
De asemenea, orice comunicare
umanã are loc într-un context
social, cãci nicio interacþiune

cele mai slab/sãrac contextualizate sunt culturile din Elveþia,
Germania, America de Nord ºi
Scandinavia. În aceste culturi,
înþelesurile literale, detaliile
specifice, programarea timpului
sunt esenþiale. Edward T. Hall a
avansat ipoteza cã tipul de
contextualizare sãracã a acestor
culturi se datoreazã faptului cã
ele au sisteme cognitive ºi
comportamentale bazate pe
logica de sorginte aristotelianã
ºi pe raþionamentul de tip linear.
În culturile bogat contextualizate, tipul de logicã este unul
comprehensiv, iar cunoaºterea
este dobânditã în mai mare
mãsurã prin intuiþie ºi contemplare. Unele culturi, precum cea

Comunicare interculturalã
termenul consacrat, ºi anume:
intercultural communication.
În Canada, s-a impus termenul
telecommunication, graþie
experienþei ºi succeselor în
acest domeniu al telecomunicaþiilor. Din punct de vedere
etimologic, telecomunicarea
interculturalã nu reprezintã înseamnã comunicare la
comunicare între douã culturi distanþã.
diferite, ci între douã persoane
care aparþin unor culturi diferite.
Student: Ce înseamnã
Ea este adeseori interpretatã interculturalitate?
unilateral ºi greºit doar ca o
Profesor: Intercultucomunicare interpersonalã, ralitate înseamnã:
întrucât este mult mai complexã,
 recunoaºterea diversitãþii
reprezentând o creaþie de sensuri de reprezentãri, a referinþelor ºi
împãrtãºite de oameni ce aparþin valorilor multiple;
unor culturi diferite. Barierele de
 dialogul, schimbul ºi
limbã, spaþiu, timp, sex, vârstã, interacþiunile dintre diferitele
rasã ºi religie etc. sunt depãºite reprezentãri ºi referinþe; dialogul
într-o comunicare interculturalã. ºi schimbul dintre persoanele ºi
Competenþa lingvisticã, dar ºi grupurile ale cãror referinþe sunt
unele calitãþi umane vizate de multiple ºi diverse;
reuºita unei comunicãri sunt
 interogarea asupra refeimperios necesare. Mintea rinþelor egocentrice având în
deschisã, blândeþea inimii sunt vedere obiectivele reciprocitãþii;
cerute în cunoaºterea culturilor
 relaþia dinamicã, în timp
ºi în comunicarea interculturalã. ºi spaþiu, realã sau potenþialã,
Se porneºte de la competenþa dintre elemente culturale sau
lingvisticã pentru a se ajunge la culturi luate ca întreg.
competenþa interculturalã. A nu
Analizând conceptul de
cunoaºte înseamnã a nu fi în culturã în relaþie cu cel de
stare sã înþelegi. Necunoaºterea comunicare interculturalã,
altor culturi aprinde teama, Edward Hall distinge trei
pregãteºte terenul pentru unele niveluri ale unei culturi.
exprimãri violente, de naturã
Student: Cum se conficonflictualã ori ameninþãri fãþiºe
sau ascunse extrem de gureazã acestea?
Profesor: Primul nivel, pe
periculoase, care pot denatura
care îl numeºte conºtient ºi
pânã la rãzboaie.
tehnic, este cel în care limbajul
Student: Ce consecinþe verbal ºi simbolurile, cu o
poate avea necunoaºterea semnificaþie precisã, au un rol
unei alte culturi, unor alte important în comunicare.
valori ale vieþii unor
Al doilea nivel este unul
popoare?
ascuns, rezervat unui numãr
Profesor: A nu cunoaºte o restrâns de indivizi, din care cei
altã culturã ºi alte valori ale strãini de acea culturã sunt
vieþii unor popoare poate excluºi.
conduce la perceperea unor
Al treilea nivel, inconºtient
atitudini ale celuilalt drept ostile ºi implicit, este cel al culturii
ºi periculoase, deºi ele nu sunt primare, stratul cel mai
aºa. Comunicarea interculturalã profund ºi peren al acesteia:
este fundamentul relaþiilor nivelul culturii primare este
internaþionale. Totodatã, ea compus din datele fundamentale
reprezintã un factor remarcabil care structureazã modul nostru
de stabilire a condiþiilor de de gândire.
Precizez cã ultimele douã
dialog ºi de deschidere spre
problematica
înþelegerii, niveluri constituie, potrivit
percepute atât cognitiv, cât mai savantului E. T. Hall, un
ales existenþial. Valorile for- ansamblu de reguli de
mulate în termeni locali sunt comportament ºi gândire
inadecvate, atunci când este nonverbalã, implicitã, ce
vorba despre responsabilizare controleazã tot ceea ce facem.

Student: Ce reprezintã
comunicarea interculturalã
ºi cum se integreazã ea în
ºtiinþele comunicãrii, alãturi
de celelalte tipuri de
comunicare?
Profesor: Comunicarea
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globalã ºi înþelegere internaþionalã. Existã în Europa ºi în
lume multe organizaþii care
militeazã pentru schimbarea
mentalitãþilor inoculate ani
de-a rândul între popoare ºi
naþiuni. Astãzi este un fapt
recunoscut cã rãzboaiele iau
naºtere în conºtiinþa oamenilor.
De aceea, sarcinile educaþiei
pentru acceptarea unor valori
universale sunt mereu de
actualitate.

implicite ºi se acordã o mare
importanþã
codurilor
nonverbale.
În opoziþie cu acestea,
mesajele slab/sãrac contextualizate sunt comunicate în mod
explicit, prin codurile verbale.
Acestea trebuie sã fie detaliate
ºi foarte precise.

Aceste informaþii permit auditorilor sã
stabileascã obiectivele generale ºi detaliate ale
auditului, precum ºi natura ºi amploarea testelor
ce urmeazã a fi efectuate pentru atingerea
acestora. Obiectivele auditului stabilesc cu
precizie care este scopul auditului, ce urmãreºte
sã îndeplineascã ºi/sau întrebãrile la care se vor
obþine rãspunsuri prin intermediul auditului.
Raportul privind studiul preliminar se
încheie prin aprecierea efectului aºteptat al unui
audit aprofundat, precum ºi costurile generale
pe care le implicã acesta.
Pentru fiecare audit întreprins, auditorii
stabilesc un plan de audit, care defineºte sfera
auditului, abordarea auditului, precum ºi
obiectivele auditului ºi modalitatea cea mai
eficientã ºi economicã de a le atinge.
Acest plan conþine date cu privire la resursele
umane ºi alte resurse necesare realizãrii
auditului, precum ºi informaþii practice, cum ar
fi þãrile ce urmeazã sã fie vizitate ºi metodele
care vor fi utilizate pentru obþinerea probelor de
audit sau agenda executãrii auditului.
Planul se completeazã cu un program de audit
care prezintã detaliat testele de audit necesare.
Planurile ºi programele de audit se prezintã
spre aprobare grupului de audit responsabil.
Procedura de audit a Curþii de Conturi Europene cu privire la planificare se sintetizeazã astfel:
a) Orientãri strategice: expunerea
strategiei generale de audit a Curþii.
b) Program de lucru anual: selectarea
temelor de audit pentru exerciþiul financiar
urmãtor pe baza proiectelor stabilite de Curte.

nu are loc într-un vacuum
socio-cultural, nu este un
proces pur. În aceeaºi ordine
de idei, în cartea sa La nostalgie
des origines. Methodologie et
histoire des religions, Mircea
Eliade subliniazã faptul cã nu
existã fenomen religios pur, iar
orice fenomen religios se
integreazã într-un context
socio-cultural. Orice situaþie
socialã instituie un model ºi un
context de comunicare ce guverneazã conþinutul ºi efectele
comportamentului comunicatorilor. Contextul social se
referã la forþe care influenþeazã
modelele de comunicare ºi
fluxul comunicãrii, de la un
grup social la altul. Din aceastã
perspectivã, factorii contextului
social constau în: diferenþele
individuale în ceea ce priveºte
abilitãþile, structura muncii
indivizilor; atracþia grupului,
atitudinile, normele, similaritatea percepþiilor grupului,
disponibilitatea grupului spre
schimbarea atitudinilor ºi
opiniilor etc. Conceptul de
context cultural desemneazã
gradul în care într-o culturã
predominã comunicarea verbalã
(explicitã) sau cea nonverbalã
(implicitã).

Student: Cum se diferenþiazã culturile în funcþie
de contextul cultural?Oferiþi
câteva exemple!
Profesor: Edward T. Hall

a fãcut distincþia între
contextele culturale bogate,
respectiv culturile puternic
contextualizate ºi cele sãrace,
respectiv culturile slab
contextualizate: O comunicare
sau un mesaj cu context bogat
este aceea/acela în care cea mai
mare parte a informaþiei se aflã
în contextul fizic, în persoana
însãºi, în timp ce foarte puþinã
informaþie este codificatã,
explicitã, transmisã parþial prin
mesaj. În culturile bogat
contextualizate, infor-maþiile
sunt conþinute în mediu, situaþii
ºi în aluzii nonverbale care
conferã înþeles mesajelor ce nu
sunt exprimate explicit. Lustig
ºi Koester se referã la cultura
japonezã ca la una dintre cele
mai puternic contextualizate:
Într-o culturã ca cea a
Japoniei, înþelesurile sunt

francezã, italianã sau britanicã
prezintã deopotrivã trãsãturi
ale celor sãrac ºi bogat
contextualizate.

Student: Care sunt principiile pe care se structureazã
bogat contextualizate ºi cele
sãrac contextualizate?
Profesor: Peter Andersen
considerã cã principalele
diferenþe dintre culturile bogat
contextualizate ºi cele sãrac
contextualizate pot fi explicate
prin patru principii:
 Comunicarea verbalã ºi
alte coduri explicite prevaleazã
în culturile slab contextualizate,
precum cele din SUA ºi Europa
de nord. Oamenii din aceste
culturi sunt percepuþi ca fiind
excesiv de vorbãreþi ºi redundanþi.
Cei din culturile bogat contextualizate pot fi percepuþi ca
închiºi, misterioºi, introvertiþi.
 Culturile bogat contextualizate nu valorizeazã în
aceeaºi mãsurã comunicarea
verbalã ca cei din culturile slab
contextualizate.
 Oamenii din culturile
bogat contextualizate sunt în
mai mare mãsurã dependenþi de
ºi receptivi la comunicarea
nonverbalã.
 În culturile bogat contextualizate, indivizii au
aºteptãri mai mari din partea
interlocutorilor. Aceºtia se
aºteaptã ca mesajele sã fie
deduse, în mare mãsurã, din
sentimente, gesturi ºi indicii
ambientale, cãrora de regulã cei
din culturile slab contextualizate
le acordã puþinã importanþã.
Edward T. Hall distinge
între mesaje bogate ºi sãrace în
context, pornind de la premisa
cã a evalua contextul unei
comunicãri implicã, pentru un
individ, sã determine cantitatea
de informaþie pe care interlocutorul este susceptibil sã o
deþinã despre un subiect dat.
Este evident astfel cã toþi
indivizii, în conformitate cu
cultura cãreia îi aparþin,
comunicã la un anumit nivel pe
scara contextelor ºi cã una
dintre principalele strategii ale
comunicãrii, fie cã te adresezi
unei persoane sau unui grup,
constã în definirea poziþiei
adecvate în contextul a ceea ce
se comunicã.

Student: Care sunt
formele etnocentrismului
întâlnite în comunicarea
interculturalã?
Profesor: Etnocentrismul

se manifestã deopotrivã în forme
pasive ºi active. Formele pasive
sunt expresii simplificate ºi
elemente ale reprezentãrilor
sociale, care se manifestã
mai ales ca prejudecãþi ºi
stereotipuri. Prejudecãþile
influenþeazã procesele de
comunicare prin faptul cã
angajeazã o atitudine negativã,
faþã de un grup sau faþã de
membrii unui grup, atitudine
bazatã pe o generalizare eronatã
ºi rigidã. Sunt modalitãþi de
evaluare preluate mecanic ºi
care oferã un sistem de explicaþii
împãrtãºite în cadrul unui grup
social, etnic, naþional sau
religios. Prejudecãþile apar în
diferite grupuri culturale, menþin
o situaþie de fapt ºi acþioneazã
ca bariere psihologice. Stereotipurile sunt generalizãri
învãþate, de obicei negative, în
legãturã cu un grup ºi care
rãmân fixate în minte ºi sunt
vehiculate de indivizi. Numite ºi
substitute ale observaþiei, ele
apar spontan, din dorinþa de a
schematiza ºi raþionaliza, în
principiu fiind necesare,
deoarece rãspund unor nevoi de
facilitare a cunoaºterii.
Stereotipurile descriu anumite
situaþii, generalizându-le ºi
neþinând cont, în fapt, de
obiectul cãruia li se aplicã.
Discriminãrile, care derivã din
prejudecãþi, sunt moduri de
comunicare ºi relaþionare
socialã prin care membrii unui
grup îºi atribuie o imagine de
superioritate faþã de alþi membri
sau alte grupuri. Pentru a-ºi
justifica prejudecãþile ºi
atitudinile discriminatorii,
oamenii, mai ales cei din
grupurile dominante, folosesc
stereotipurile. În comunicarea
socialã ºi interculturalã,
prejudecãþile ºi stereotipurile
reflectã relaþiile care se
instaureazã între grupurile
socio-culturale. Spre exemplu, o
relaþie de conflict între douã þãri
antreneazã de obicei reprezentãri negative, de o parte ºi de
alta, iar acestea se exprimã prin
stereotipuri. Formele active
ale etnocentrismului, precum
rasismul ºi xenofobia, þin de
comportament, iar stereotipurile
ºi prejudecãþile servesc la
justificarea unor acþiuni ºi
raporturi existente între diferite
grupuri rasiale, etnice, religioase
sau culturale.

Student: Cum se raporteazã problematica
spaþiului la comunicarea
interculturalã? Ce înseamnã
proxemica?
Profesor: Problematica

spaþiului ºi a timpului, ce
aparþine, de asemenea, comunicãrii nonverbale, a stat în
atenþia majoritãþii cercetãtorilor
comunicãrii interculturale.
Diferitele studii care iau în
discuþie conceptele de spaþiu ºi
timp în relaþie cu cel de culturã
pornesc de la lucrãrile fundamentale ale antropologului
american Edward T. Hall. În
concepþia acestuia, spaþiul ºi
timpul sunt dimensiuni ale
culturii în afara conºtiinþei.
Percepþiile ºi utilizarea atât a
spaþiului, cât ºi a timpului sunt
unele dintre cele mai importante
componente induse de modelele
culturale ºi care diferenþiazã,
într-un mod semnificativ,
diferitele tipuri de culturi.
Termenul de proxemicã a fost
utilizat pentru prima oarã de
Edward T. Hall într-un studiu
din 1963 ºi reluat în altul,
publicat în 1968, în care preciza
cã, preocupat de cercetarea
spaþiului social ca biocomunicare, a fost influenþat de
studiile despre limbaj ale lui
B. L.Whorf ºi E. Sapir,
considerând cã tezele lor
referitoare la existenþa unor

coduri nescrise, dar înþelese de este un fel de prelungire a
cãtre toþi, sunt aplicabile tuturor propriului eu, dar existã ºi
teritorii ale unui grup. Desmond
modelelor culturale.
Morris distinge trei tipuri
Student: Câte feluri de principale de teritorii, pe care
spaþiu se întâlnesc în orice individ sau grup uman
comunicarea interculturalã? simte nevoia sã le delimiteze:
Profesor: Conform lui teritoriul tribal, devenit azi
Edward T. Hall, proxemica teritoriu social, teritoriul familial
investigheazã modul în care ºi teritoriul personal. Oamenii îºi
individul structureazã inconºtient deli-miteazã teritoriile prin indici
spaþiul, distanþele interpersonale de ocupare ºi frontiere etc. În
în tranzacþiile cotidiene, orga- cultura nord americanã, spaþiul
nizarea spaþiilor în case ºi clãdiri semnificã putere, iar cei care
ºi, nu în ultimul rând, în confi- deþin comanda unui spaþiu sau
gurarea oraºelor. Problemele teritoriu întins sunt adeseori
legate de comunicarea prin consideraþi ca având o putere mai
intermediul spaþiului au stat ºi mare. De la femeile ºi cei cu
stau în atenþia nu numai a statut inferior, de ambele sexe, se
antropologilor, ci ºi a sociolo- aºteaptã sã ocupe mai puþin
gilor, psihologilor, urbaniºtilor, spaþiu decât bãrbaþii sau
cercetãtori ai artelor vizuale ºi persoanele cu statut superior. În
ai comunicãrii sociale ºi aceastã culturã, diferenþierea
interculturale. Din perspectiva modelelor proxemice în funcþie
comunicãrii sociale, comporta- de gen apare încã din copilãrie,
mentul în spaþiu este un sistem când bãieþii sunt încurajaþi sã se
nonverbal de comunicare joace în aer liber, pe când joaca
umanã, ce se aflã într-o relaþie fetelor e mai mult concentratã în
directã cu capacitatea de a casã. Utilizarea spaþiului percomunica celorlalþi despre sine sonal este influenþatã de sexul
ºi de a stabili o legãturã afectivã indivizilor ce interacþioneazã ºi
cu ei, aºa cum evidenþiazã Karl diferã în mod substanþial de la o
H. Delhees. Din perspectiva culturã la alta. Acest lucru se
comunicãrii nonverbale, inte- datoreazã influenþelor exercitate
reseazã conceptele de: distanþã de aºteptãrile pe care o anumitã
socialã, spaþiu personal, sferã culturã le are cu privire la comprivatã, ºi teritorialitate. Distanþa portamentul masculin ºi feminin.
socialã se referã la gradul de
Student: Care este
intimitate a contactului pe care
îl doresc sau îl tolereazã oamenii relaþia dintre categoria
într-o anume situaþie. La între- timpului ºi comunicarea
barea ce determinã diferenþele, interculturalã?
Profesor: În comunicarea
în aceastã privinþã, între indivizi
ºi între culturi, Karl H. Delhees interculturalã întâlnim diferite
considerã cã importanþi sunt tipuri de timp. O clasificare
semanticã deosebeºte trei astfel
urmãtorii factori:
 nevoile ºi trãsãturile de tipuri: linear, flexibil ºi
ciclic. Edward T. Hall respinge
partenerilor de comunicare;
ideea unui timp linear, distinge
 socializarea culturalã;
 contextul de comunicare; diferite tipuri de timp ºi
 gradul de cunoaºtere construieºte o veritabilã
mandala a timpului, în care
reciprocã;
acestea sunt interrelaþionate:
 sexul ºi
 meta-timpul  este nivelul
 vârsta persoanelor care
la care se situeazã conceptele
interacþioneazã.
În urma cercetãrii sale integratoare ale tuturor
ºtiinþifice de excelenþã în dimensiunilor timpului. Acesta
comunicarea interculturalã, include tot ceea ce filosofii,
Edward T. Hall a constatat cã antropologii, psihologii ºi alþii
sunt folosite patru distanþe au afirmat sau au scris despre
fundamentale:
timp, în teorii, discuþii, consi distanþa intimã, de la con- deraþii despre natura timpului,
tactul fizic direct pânã la 45 cm; privit ca o entitate abstractã;
 distanþa personalã, între
 timpul biologic  este
45 cm ºi 120 cm;
reprezantat de succesiunile de
 distanþa socialã, între perioade ºi ritmuri, încã de la
120 cm ºi 350 cm;
începuturile vieþii pe Pãmânt:
 distanþa oficialã, mai alternanþa zilelor ºi a nopþilor,
mare de 350 cm.
miºcarea de rotaþie a
De asemenea, Hall a Pãmântului, mareele, alternanþa
constatat cã în culturile sud- anotimpurilor etc. Ciclurile
americane ºi arabe distanþele biologice sunt acordate cu
sunt mai apropiate decât în ritmurile naturale ºi cu cele
culturile nord ºi central- proprii mediului organismelor
europene.
vii. Deºi existã douã tipuri de
Student: Ce se înþelege mecanisme temporale, unul
prin Spaþiul personal ºi ce fizic ºi altul biologic, ele
funcþioneazã ca un tot omogen;
rol i se atribuie?
 timpul individual  se
Profesor: Spaþiul personal, în legãturã cu care s-au referã la percepþia subiectivã a
publicat lucrãri fundamentale de timpului de cãtre indivizi, în
cãtre Georg Simmel, Edward diferite contexte, cadre, stãri
Hall, Robert Sommer, este definit emoþionale (percepþia timpului
de Karl H. Delhees ca o bulã de ca fiind lung sau scurt);
 timpul fizic  se referã
protecþie, care însoþeºte
pretutindeni o persoanã. Ea la diversele mãsurãtori ale
serveºte la pãstrarea distanþei timpului, bazate pe observaþiile
personale ºi diferã de la un astronomice, din vechime ºi
individ la altul, se modificã în pânã astãzi;
 timpul metafizic  se referã
funcþie de interlocutor, context ºi
situaþie de comunicare ºi, nu în în principal la situaþii ale unor
ultimul rând, în funcþie de norme oameni din diverse culturi care
culturale. Sfera privatã este un au experimentat dimensiunea
domeniu personal protejat, care cosmicã a timpului.
Gilbert Durand diferenþia
ia naºtere prin retragerea de
bunãvoie ºi temporarã a unei între timpul orologiilor ºi
persoane din faþa altor persoane. timpul liturgic. Anicius Boetius
Acest comportament este, în introduce conceptele nunc
mare mãsurã, dobândit ºi fluens (momentul care curge) ºi
influenþat de cultura cãruia îi nunc stans (momentul care stã).
aparþin indivizii. Sfera privatã are Timpul havuz, fluviu ºi cascadã
patru funcþii fundamentale, care reprezintã categoriile timpului
vin în întâmpinarea unor la Lucian Blaga, în vreme ce
necesitãþi importante ale omului: Mircea Eliade scrie despre
nevoia de autonomie personalã, timpul profan ºi timpul sacru.
relaxarea emoþionalã, posibili- Timpul profan este linear,
tatea autoevaluãrii, comunicãrile dinamic, ireversibil, se mãsoarã
limitate ºi protejate. Compor- cu ceasul ºi caracterizeazã
tamentul teritorial este civilizaþia, pe când timpul sacru
manifestat în permanenþã de este rotund, static, reversibil, se
cãtre oameni, ca ºi de unele specii mãsoarã cu ritmurile cosmice ºi
de animale. Teritoriul personal defineºte cultura.

ABORDAREA AUDITULUI
c) Program de lucru anual: selectarea
temelor de audit pentru exerciþiul financiar
urmãtor pe baza proiectelor stabilite de curte.
d) Studiu preliminar: examinarea detaliatã
a temei de audit, selecþie, respectiv:
 evaluarea riscurilor;
 identificarea problemelor-cheie;
 determinarea posibilelor obiective de audit;
 evaluarea efectului scontat al auditului;
 propunere cu privire la posibilitatea de a
continua auditul;
 aprobarea din partea grupului de audit.
e) Plan de audit: planificarea detaliatã:
cine? ce? unde? când? cum?
f) Programul de audit: prezentarea detaliatã
a etapelor necesare pentru realizarea obiectivelor
auditului.

Testarea (executarea)

Testele se utilizeazã pentru a obþine probe
de audit suficiente, relevante ºi de încredere,
care sã permitã auditorilor elaborarea
concluziilor cu privire la obiectivele auditului.
Testele se efectueazã de cãtre echipe de audit
formate din doi sau trei auditori. Auditorii
colecteazã probe în conformitate cu planul de
audit atât în interiorul instituþiilor Uniunii
Europene, cât ºi la faþa locului în statele membre
ºi în þãrile beneficiare. În funcþie de tipul de audit,
acest lucru presupune, în general, analizarea ºi
testarea sistemelor ºi operaþiunilor la toate
nivelurile administrative auditate.
Tehnicile de eºantionare statisticã se
dovedesc destul de des eficace în obþinerea unei

imagini reprezentative a unei populaþii de
operaþiuni. Pentru anumite tipuri de audit, Curtea
apeleazã la experþi externi care deþin cunoºtinþe
specifice într-un anumit domeniu.
Pentru a obþine probele de audit, auditorul
dispune de mijloace diferite, printre care
examinarea documentelor justificative
importante, controalele fizice sau interviul.
Natura probelor necesare depinde de
operaþiunea în cauzã, de obiectivul auditului ºi,
în mod deosebit, de condiþiile în care s-a obþinut
ajutorul comunitar. De exemplu, în cazul unui
audit cu privire la alocaþia pentru viþel, care este
acordatã agricultorilor, auditorul obþine probe
care sã ateste faptul cã ºeptelul existã într-adevãr,
cã acesta corespunde standardelor specifice de
eligibilitate (vârstã etc.) ºi cã a fost în
proprietatea agricultorului în perioada
eligibilitãþii. Fiind vorba de ajutor comunitar în
sprijinul proiectelor de infrastructurã regionalã,
este indicat sã se obþinã probe atât cu privire la
existenþa fizicã a proiectului, cât ºi la realitatea
ºi eligibilitatea cheltuielilor pentru care
beneficiarul a solicitat rambursarea.
Abordarea auditului pe sisteme are în
vedere cã un audit presupune, în general,
efectuarea unor teste directe pe un eºantion de
operaþiuni pentru a obþine probele de audit
necesare. Durata acestor teste poate sã fie totuºi
redusã, dacã acest lucru este posibil ºi dacã
sistemele de control intern sunt de încredere.
Abordarea pe sisteme începe printr-o analizã
aprofundatã a modului de concepere ºi
funcþionare a sistemelor de control intern ale

entitãþii auditate, precum ºi prin testarea acestor
elemente, obiectivul fiind obþinerea probelor cu
privire la eficacitatea lor.
Sistemele de control intern sunt sistemele
concepute de responsabilii entitãþii auditate cu
scopul de a garanta:
 realizarea obiectivelor entitãþii într-un mod
economic, eficient ºi eficace;
 respectarea reglementãrilor externe
(legislaþia) ºi a politicilor interne de gestiune;
 protecþia activelor ºi a informaþiei;
 prevenirea ºi detectarea fraudelor ºi erorilor;
 calitatea înregistrãrii documentelor contabile
ºi transmiterea, în timp util, a unor informaþii cu
caracter financiar ºi administrativ de încredere.
Dacã din teste rezultã cã sistemele sunt bine
concepute ºi funcþioneazã într-un mod eficace,
numãrul de teste directe pe operaþiuni, necesare
realizãrii obiectivelor auditului, poate fi redus.
Abordarea pe sisteme:
 este utilizatã atât pentru auditurile
financiare, cât ºi pentru auditurile performanþei;
 prezintã avantajul cã oferã observaþii
detaliate asupra sistemelor de control intern ºi,
prin urmare, permite identificarea deficienþelor
din sistem ºi formularea unor recomandãri
pentru îmbunãtãþirea situaþiei.
Dupã finalizarea activitãþii echipa de audit
întocmeºte o scrisoare oficialã în care oferã detalii
cu privire la constatãrile fãcute. Acest raport de
constatãri preliminare este semnat de membrul
Curþii responsabil de auditul respectiv ºi este
adresat entitãþilor auditate, adicã:

 autoritãþilor din statele membre responsabile
de gestionarea Fondurilor Uniunii Europene, în
cazul dublei gestionãri a cheltuielilor;
 Comisiei Europene, în cazul unei gestiuni
directe a cheltuielilor;
 Celorlalte instituþii ale Uniunii Europene,
dacã auditul se referã la cheltuielile proprii.
Obiectivul raportului preliminar de
constatãri este de a permite entitãþilor auditate
sã confirme exactitatea datelor constatate de
Curte ºi sã ofere toate informaþiile suplimentare
sau explicaþiile ce ar putea fi utile. Când auditorii
au obþinut suficiente probe de audit, relevante
ºi de încredere, datele sunt analizate ºi servesc
drept puncte de plecare pentru concluziile
formulate asupra obiectivelor auditului.
În sintezã, procedura de audit a Curþii de
Conturi Europene cu privire la testare
(executare) se prezintã astfel:
Testele de audit:
 colectarea de probe de audit suficiente,
relevante ºi de încredere;
 controale în instituþiile Uniunii Europene,
administraþiile din statele membre ºi din þãrile
beneficiare, precum ºi la beneficiarii direcþi ai
fondurilor comunitare;
 dupã fiecare audit se trimite entitãþii
auditate un raport privind constatãrile
preliminare care sã permitã acesteia sã confirme
sau sã infirme faptele expuse;
 coroborarea probelor de audit pentru
stabilirea concluziilor referitoare la obiectivele
auditului.
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Sesiunea anualã de comunicãri ºtiinþifice a cadrelor didactice
 Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale
 Facultatea de Finanþe ºi Bãnci
 Facultatea de Management Financiar-Contabil
Criza economico-financiarã mondialã
în viziunea economiºtilor
Integratã organic în activitatea instructiv-educativã de
pregãtire a viitorilor specialiºti la
facultãþile cu profil economic ale
Universitãþii Spiru Haret,
cercetarea ºtiinþificã desfãºuratã
de cadrele didactice capãtã an de
an, în mod tradiþional, pragmatic
contururi finale în cadrul unei
sesiuni de comunicãri ºtiinþifice
 excelent spaþiu al fluxului de
informaþii ºi opinii, al dialogului
interdisciplinar. Se realizeazã
astfel o proiecþie edificatoare a
imaginii activitãþii de cercetare
ºtiinþificã, a complexitãþii acestor
laborioase preocupãri, a efortului
de a contribui la descifrarea
cauzelor unor fenomene ºi
tendinþe ale dezvoltãrii economiei româneºti, la gãsirea unor
rãspunsuri pertinente pentru
înlãturarea unor dezechilibre,
distorsiuni sau decalaje care au
luat amploare în contextul crizei
economico-financiare globale.
Ca un corolar al investigaþiilor, studiilor ºi analizelor,
sub cele mai diferite forme,
ale fenomenelor economice
raportate la consecinþele grave
ale actualei crizei, la programul
naþional anticrizã, cele 95 de
comunicãri ºtiinþifice, prezentate
în cadrul Sesiunii anuale a
cadrelor didactice, au abordat un
registru tematic de mare
actualitate ce vizeazã implicaþiile
limitãrii efectelor devastatoare
ale recesiunii, ieºirii din chingile
ei, demonstrând cã o astfel de
percepþie beneficã asupra

sensului cercetãrii ºtiinþifice,
asumatã ca o componentã intrinsecã
a activitãþii didactice, exprimã
valenþele unor asemenea demersuri
pe ambele planuri.
Structuratã pe o Secþiune
plenarã, în cadrul cãreia au fost
susþinute cinci lucrãri ºtiinþifice:
prof. univ. dr. Constantin Mecu,
prorector al Universitãþii Spiru
Haret - Abordarea crizei economice
mondiale în viziunea economiºtilor
USH, prof. univ. dr. Gheorghe
Zaman, membru corespondent al
Academiei Române  Universitatea
antreprenorialã  instituþie cu
responsabilitate socialã ºi impact
anticrizã, prof. univ. dr. Manuela
Epure, prorector al Universitãþii
Spiru Haret, lector univ. dr.
Ruxandra Vasilescu  Factorii
determinanþi ai comportamentului
consumatorilor, prof. univ. dr. Ilie
Mihai  Acordul de împrumut al
României cu FMI ºi CE, conf. univ.
dr. Costin Lianu  Comerþul
internaþional ºi criza economicã ºi
financiarã. Interacþiune, efecte ºi
modalitãþi de depãºire a crizei
pentru exporturile româneºti.
De asemenea, Sesiunea s-a
desfãºurat pe patru Secþiuni paralele
 Secþiunea 1: Criza economicã
globalã, cauze ºi conþinut,
preºedinte conf. univ. dr. Elena
Gurgu, moderatori prof. univ. dr.
Chira Nedelea Pãrãluþã ºi conf.
univ. dr. Claudia Baicu; 2: Criza ºi
sistemele macroeconomice contemporane, preºedinte prof. univ. dr.
Cristina Cioponea, moderatori prof.
univ. dr. Mariana Balu, prof. univ.

dr. Roxana ªtefãnescu; Secþiunea 3:
Reconstrucþia postcrizã a sistemelor
microeconomice, preºedinte prof.
univ. dr. Gheorghe Pistol, moderatori
prof. univ. dr. Dumitru Nica, conf.
univ. dr. Luise Mladen; Secþiunea 4:
Politici ºi opþiuni contabile, de
informaticã ºi manageriale în
contextul reglementãrilor actuale
naþionale ºi europene, preºedinte
prof. univ. dr. Cicilia Ionescu,
moderatori prof. univ. dr. Doina
Fusaru, conf. univ. dr. Aurelian Virgil
Bãluþã. Sesiunea a pus în evidenþã
nu doar dimensiunile preocupãrilor,
continuitatea în explorare ºi
investigare, ci ºi gradul de conectare
a lor cu o problematicã actualã, de
acut interes.
Deschiderea spre cunoaºterea
experienþelor acumulate, a metodologiilor folosite, precum ºi a
rezultatelor dobândite în acest
domeniu vital pentru dezvoltare ºi
progres a fost exprimatã ºi prin
participarea la sesiune a unor cadre
didactice de la alte instituþii de
învãþãmânt superior  Academia de
Studii Economice, Universitatea
Politehnica Bucureºti, Universitatea
Hradec Kralove  Cehia,
Universitatea din Casino  Italia,
Universitatea din Zagreb  Croaþia,
Universitatea din Split  Croaþia,
Universitatea St. Kliment Ohridski
 Macedonia, cercetãtori din
institute de cercetare, Centrul de
Cercetãri Financiare ºi Monetare
Victor Slãvescu, Institutul
Naþional de Cercetare ªtiinþificã în
Domeniul Muncii ºi Protecþiei
Sociale (INCSMPS).

Acordul de împrumut al României cu FMI ºi CE
În comunicarea ºtiinþificã cu
titlul Acordul de împrumut al
României cu FMI ºi CE, prof. univ.
dr. Ilie Mihai a subliniat de la
început cã România anului 2009,
cea care se împrumutã acum la FMI
ºi CE este o altã Românie decât cea
din anii90 ºi începutul anilor 2000,
când era abonatã la acordurile de
împrumut de tip stand by cu FMI.
Avea sau nu România nevoie de
un astfel de împrumut extern?
Aceasta este întrebarea la care atât
politicienii, dar ºi specialiºtii s-au
pronunþat în mod diferit, de la
centura de siguranþã sau centura
de castitate pânã la împrumut
împovãrãtor, care va fi suportat,

pânã la urmã, de contribuabilul
român, perdantul de serviciu al
þãrii. Destinaþia împrumutului nu
este aceea de a finanþa proiecte de
anvergurã naþionalã care depãºesc
posibilitãþile statului sau ale
investitorilor privaþi (de felul celor
în autostrãzi, drumuri, irigaþii,
obiective energetice majore,
locuinþe, cãi ferate etc.), aºa cum
este uzual în cazul unor astfel de
împrumuturi, ci aceea de a menþine
cursul monedei naþionale ºi a
finanþa deficitul bugetului ºi al
contului
curent.
Valoarea
împrumutului de aproape 20
miliarde euro, este deosebit de
mare, fãrã precedent în istoria þãrii,

comparativ cu datoria externã a
României, împrumutul de la FMI ºi
CE fiind aproape dublu decât
datoria externã a statului român
constituitã dupã 1989.
Termenul de rambursare a
împrumutului de cinci ani, respectiv
din vara anului 2014, este deosebit
de comprimat, în raport cu uzanþele
unor astfel de împrumuturi de la FMI
care, de regulã, sunt contractate pe
termene lungi 10-15 ºi chiar 25 de
ani. Existã astfel riscul ca efectele
pozitive aºteptate de pe urma
utilizãrii împrumutului sã nu se fi
produs în intervalul de timp scontat,
iar ratele de rambursat sã preseze ºi
mai mult deficitul de cont curent.

Tineretul ºi Economia
Pentru facultãþile Universitãþii
Spiru Haret, în general, pentru cele
cu profil economic, în special, implicarea studenþilor ºi a masteranzilor
în fascinantul univers al cercetãrii
ºtiinþifice reprezintã o componentã
intrinsecã a activitãþii didactice, iar
organizarea Sesiunii anuale de
comunicãri ºtiinþifice ale acestora a
dobândit dreptul la tradiþie.
Având un generic de mare
actualitate pentru formarea unor noi
generaþii de specialiºti în domeniul
economic  Tineretul ºi Economia ,
sesiunea din acest an a fost
structuratã pe trei secþiuni distincte:
1) Economie, 2) Finanþe, Bãnci,
Contabilitate ºi 3) Tineretul ºi
Economia în viziunea masteranzilor.
Modul în care a fost conceputã
ºi, practic, s-a desfãºurat aceastã
sesiune, prin participarea ºi
susþinerea unor interesante comunicãri ºtiinþifice ale studenþilor,
beneficiari ai Programului Erasmus,
Marketing ºi Afaceri Economice
Internaþionale, a studenþilor din anul
I, Studii de predare în limba englezã,
dar ºi a unor elevi din clasa a XI-a,
de la Liceul economic Costin C.
Chiriþescu, a conferit lucrãrilor o mai
mare deschidere interdisciplinarã, un
caracter interactiv, un plus de
substanþã, de inedit.
Beneficiind, fazã cu fazã, încã
de la alegerea temei comunicãrii
pânã la elaborarea acesteia, de
sprijinul ºi supravegherea atentã a
cadrelor didactice, coordonatorii
ºtiinþifici, studenþii au reuºit sã
demonstreze competenþa cu care au
investigat domeniul abordat,
profunzimea analizei efectuate,

punând astfel în evidenþã abilitãþi
de veritabili cercetãtori. Renaºterea
României dupã crizã (Calinovici
Valentin, Negoiþã Mihai, Facultatea
de Marketing ºi Afaceri Economice
Internaþionale, anul II, Studiu cu
predare în limba englezã), Efectele
crizei economice mondiale asupra
ºomajului (Arghir Teodora,
ªtefãnicã Oana, Facultatea de
Marketing ºi Afaceri Economice
Internaþionale, anul I), Dezvoltarea durabilã în procesul
globalizãrii (Popescu A.D., Alin
Cristian, Facultatea de Finanþe ºi
Bãnci, anul III), Plan de afaceri
(Alexandru Petruþa Geanina,
Liceul Economic Costin C.
Chiriþescu, clasa a XI-a), România
ºi zona Euro (Ioniþã Georgiana,
Facultatea de Management
Financiar-Contabil, anul III),
Biobanca  speranþa pentru viitor
(Stoica Simona, Facultatea de
Management Financiar-Contabil,
anul I), Creditul retail ºi corporate. Studiu de caz pe specificul
Bãncii Unicredit Þiriac (Burcea
Mihaela, Facultatea de Finanþe ºi
Bãnci, anul III), Posibilitãþi de
perfecþionare a comerþului
electronic în contextul crizei
economice actuale (Bejan
Alexandra, masterand, Facultatea
de Marketing ºi Afaceri Economice
Internaþionale), sunt doar câteva
din interesantele comunicãri
susþinute de cãtre studenþi ºi
masteranzi în cadrul acestei
sesiuni, a cãror valoare a fost
rãsplãtitã cu premii în cãrþi ºi
manuale universitare oferite de
dascãlii lor.

Investiþia în oameni ºi managementul schimbãrii 
prioritãþi pentru ieºirea din criza economicã actualã
În aceeaºi viziune a fost
conceputã ºi comunicarea Investiþia
în oameni ºi managementul
schimbãrii  prioritãþi pentru
ieºirea din criza economicã actualã,
autori conf. univ. dr. Daniela
Paºnicu, drd. Magda Ciºmigiu 
cercetãtor ºtiinþific III ºi Codruþa
Drãgoiu, cercetãtor ºtiinþific II de
la INCSMPS, în care se apreciazã
faptul cã dacã în materie de
învãþãmânt în sensul clasic suntem
comparabili cu media înregistratã la
nivelul Uniunii Europene, în ceea
ce priveºte educaþia permanentã,
oricât de îngãduitori am fi, nu sunt
motive de laudã. Dacã luãm în
considerare recentele date ale
Comisiei Europene, România
cheltuieºte anual numai 109 euro
pentru formarea unui angajat, în

Precizând cã sistemul educaþional mobilizeazã resurse
materiale ºi umane considerabile, ºi
prin aceasta resurse financiare,
oferite instituþiilor de învãþãmânt de
cãtre autoritãþile publice, dar ºi de
cãtre familii, comunitãþi, firme ºi
agenþii de cooperare, autorul a
relevat cã tema esenþialã a economiei
învãþãmântului o reprezintã aceea a
relaþiilor dintre costurile private ºi
publice, pe de o parte, ºi veniturile
private ºi publice, pe de altã parte.
De asemenea, în comunicare s-a
apreciat cã insuficienþa finanþãrii
educaþiei de cãtre stat, de la buget

În comunicarea ºtiinþificã
Spãlarea banilor  formã în
expansiune a infracþionalitãþii
economico-financiare, susþinutã de
conf. univ. dr. Ovidiu Ioan Naneº
se aprecia cã acest fenomen nociv
are un dublu efect negativ direct
asupra dezvoltãrii economiei
naþionale, pe de o parte, prin
direcþionarea resurselor materiale ºi
financiare cãtre grupãrile criminale
ºi, respectiv, prin sãrãcirea
bugetului de stat.
În acest sens, România se
confruntã cu unele vulnerabilitãþi
majore:

reclamã promovarea parteneriatului
public-privat, între ºcoalã ºi
comunitate, cu condiþia ca acest
mixaj sã rãspundã misiunii ºcolii ºi,
în particular, proiectelor educative
ale fiecãrei ºcoli. În principiu,
educaþia, formarea ºi instruirea, se
prelungeºte de-a lungul întregii vieþi,
aceasta presupunând examinarea,
într-o perspectivã mai largã, a
modalitãþilor de finanþare a educaþiei,
încercând concilierea principiului
fundamental al egalitãþii ºanselor cu
necesitatea diversificãrii parcursului
profesional în termenii învãþãmântului obligatoriu finanþat din
fonduri publice.

Importanþa marketingului
financiar-bancar
în condiþiile actuale
În comunicarea privind Importanþa marketingului financiar-bancar
în condiþiile actuale, prof. univ. dr. Gheorghe M. Pistol a subliniat cã
mai mult decât oricând, în prezent, în contextul crizei economicofinanciare, activitãþile desfãºurate în economie sunt supuse examenului
riguros al pieþei, examen în urma cãruia sunt rãsplãtite (recompensate
sau sancþionate) eforturile depuse de participanþii la competiþie. Desigur,
piaþa înseamnã atât oportunitãþi, cât ºi constrângeri, eficienþa fiecãrui
agent economic participant la jocul pieþei depinzând de modul în care
acesta se integreazã în regulile unui asemenea joc. Viaþa demonstreazã
fãrã echivoc faptul cã eficienþa departajeazã jucãtorii din piaþã, prezentul
ºi viitorul acestor jucãtori fiind rezultatul modului în care ei rãspund
cerinþelor unei pieþe tot mai pretenþioase, mai complexe ºi mai dinamice.
Pe de altã parte, ca o consecinþã fireascã a modificãrilor democratice ºi,
mai ales, a civilizaþiei, au loc profunde schimbãri în comportamentul
consumatorilor, aceºtia devenind tot mai exigenþi. Asemenea modificãri
sunt de amploare ºi au consecinþe puternice, astfel încât agenþii economici,
fie ei producãtori, fie comercianþi, trebuie sã þinã seama de procese ºi
fenomene precum acelea ale imigraþiei populaþiei (sub toate formele
acesteia), îmbãtrânirii populaþiei, creºterii duratei de viaþã, modificãrii
numãrului ºi structurii familiilor (s-a diminuat, de exemplu, numãrul de
membri ai familiei medii, crescând numãrul de gospodãrii cu un singur
membru), dar, mai ales, creºterii veniturilor familiilor ºi ale fiecãrui individ
în parte ºi, nu în ultimul rând, ale creºterii costului timpului fiecãrui
individ în parte.
Referindu-se la principalii factori care sunt rãspunzãtori de apariþia,
dezvoltarea ºi creºterea importanþei actuale a marketingului financiarbancar, autorul acestei lucrãri a pus accentul pe creºterea semnificativã a
sectorului financiar ºi, implicit, a celui bancar în economie, complexitatea
ºi dinamismul mediului, în general, a celui financiar-bancar, în particular, concurenþa tot mai acerbã ce se manifestã în acest domeniu, ajungând
la concluzia cã numai un marketing specializat poate sã rãspundã unor
asemenea comandamente ºi acesta este marketingul financiar-bancar.

bugetarã pe anul 2009 ºi reglementarea unor mãsuri financiarfiscale, precum ºi la Hotãrârea
pentru completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii
privind Codul Fiscal. De pildã, în
legãturã cu introducerea impozitului
minim conceput ca o pârghie de
scoatere la luminã a veniturilor negre
a subliniat cã acest demers vizeazã
societãþile comerciale private,
inclusiv microîntreprinderile, deºi nu
se justificã sub nicio formã, potrivit
Codului Fiscal, deoarece aceste
societãþi plãtesc un impozit rezultat
din aplicarea unei cote procentuale
la venituri, cheltuielile neavând nicio
relevanþã. Cu alte cuvinte, la acest
tip de societãþi aplicarea acestui
impozit este ilogicã. Pe lângã
dificultãþile pe care le creeazã
firmelor, impozitul minim nu va avea

 plasarea fondurilor ilicite în
investiþii care sã le menþinã valoarea
sau sã le facã mult mai uºor
transferabile (de exemplu,
investiþiile în valori imobiliare,
bunuri de artã, bijuterii, bunuri de
mare valoare etc.), care însã nu
genereazã creºterea productivitãþii;
 folosirea de cãtre organizaþiile
criminale a întreprinderilor
productive în scopul spãlãrii
veniturilor ilicite, ºi nu pentru a
genera profit, temeiul de stabilitate
economicã ºi socialã a întregii þãri;
 folosirea teritoriului României,
ca þarã de tranzit, pentru activitãþile

de contrabandã, droguri, trafic de
persoane.
În continuare, autorul acestei
lucrãri a abordat tehnicile ºi
modalitãþile de spãlare a banilor, ºi
anume: prin tranzacþii cu numerar;
prin utilizarea conturilor bancare;
prin intermediul pieþei de capital
sau al altor tranzacþii de investiþii;
prin intermediul transferurilor
electronice, telegrafice ºi al
agenþiilor de transfer rapid de bani;
prin intermediul operaþiunilor de
credit; pe piaþa imobiliarã; prin
companiile de asigurãri; ºi, în fine,
prin intermediul cazinourilor.

Impactul crizei economice
Apreciind cã în condiþiile crizei
economice, dezvoltarea sistemelor
informatice integrate organizaþionale cunoaºte un regres, atât
din perspectiva furnizorului, cât ºi
din perspectiva beneficiarului, în
comunicarea Impactul crizei
economice asupra dezvoltãrii
sistemelor informatice integrate
organizaþionale specifice societãþilor comerciale ºi instituþiilor
publice, prof. univ. dr. Zenovic
Gherasim, asist. univ. drd.
Mãriuþa ªerban ºi asist. univ.
Raluca ªtefan au remarcat cã un
exemplu edificator privind efectele
recesiunii asupra IT&C este cel al
firmei Microsoft. Aceastã companie
(cel mai mare producãtor de
software din lume) a raportat în
ultimul trimestru al lui 2008 un
profit net de 4,17 miliarde de dolari,
cu 11% mai mic faþã de cel realizat
în aceeaºi perioadã a anului 2007.
La începutul anului 2009, Microsoft
a anunþat restructurarea prin
renunþarea la 5.000 de angajaþi în
urmãtoarele 18 luni. Microsoft
România are 267 de angajaþi, dar
niciunul dintre aceºtia nu va fi
disponibilizat, conform afirmaþiilor
reprezentanþilor filialei locale.
ªi în ciuda acestei realitãþi dure,
mai mult de jumãtate dintre
managerii executivi din industria de
IT&C nu au în vedere bugete de

supravieþuire (cutting budgets);
procentul firmelor cu astfel de
bugete de austeritate a scãzut de la
43% în vara lui 2008 la 35% la
începutul anului 2009.
Proiectele de IT&C din
vremuri grele sunt relativ
rezistente la intemperii. Fenomenul este similar cu admiterea la
facultate: admiterea este grea pentru
candidat, dar odatã admis, studentul
vede deja un loc garantat în ºirul
absolvenþilor.
Din analizele efectuate de
specialiºti, au rezultat mai multe
direcþii de acþiune pe termen
scurt în societatea comercialã sau
instituþie publicã, pentru a pãstra
domeniul IT&C relevant pe
durata ºi dupã recesiunea
economicã: organizarea zonelor de
costuri IT&C în jurul serviciilor
vizibile în procesele de afaceri;
opþiuni pentru dezvoltarea de
proiecte informatice de micã ºi
medie anvergurã, cu efecte
imediate pentru eficienþa gestionãrii
proceselor de afaceri; focalizarea
pe afaceri puternice, din punctul
de vedere al guvernanþei IT&C;
minimizarea impactului politicilor de birou asupra costurilor
IT&C de supravieþuire; raporturi
organizaþionale îmbunãtãþite
între toþi factorii decizionali, din
punctul de vedere al IT&C.

Proiect
de neuromarketing

Studiu privind impactul creºterii fiscalitãþii
asupra mediului de afaceri românesc
Spiritul critic, ofensiv, a
strãbãtut lucrãrile Sesiunii, autorii
unor comunicãri dezvãluind cauzele
adânci, nevãzute ale crizei
economico-financiare globale,
impactul recesiunii asupra
economiei reale, discrepanþe între
obiectivele înscrise în programul
anticrizã ºi tendinþele dezvoltãrii pe
termen mediu ºi lung.
În comunicarea ºtiinþificã intitulatã Studiu privind impactul
creºterii fiscalitãþii asupra mediului
de afaceri românesc, conf. univ. dr.
Florin Coman a încercat sã
rãspundã la întrebarea dacã a ajutat
statul, prin mãsurile adoptate, mediul
de afaceri românesc, fãcând referire
la trei acte normative, ºi anume:
Legea bugetului asigurãrilor sociale
de stat pe anul 2009, Ordonanþa de
urgenþã cu privire la rectificarea

restructurarea economicã ºi
alinierea la piaþa europeanã.
Pentru atingerea acestor
obiective de îmbunãtãþire a
investiþiei în educaþie se are în
vedere: asigurarea calitãþii furnizorilor de formare (elaborarea de
standarde ocupaþionale, autorizarea
programelor de formare, evaluarea
rezultatelor formãrii);facilitarea
organizãrii unor stagii de instruire
practicã la nivel de întreprindere;
elaborarea unor proceduri de
evaluare ºi certificare a competenþelor dobândite pe cale
non-formalã sau informalã, precum
ºi încurajarea instituþiilor de
învãþãmânt superior de a multiplica
oferta de educaþie permanentã
(LLL) prin programe de tip
postuniversitar.

Spãlarea banilor  formã în expansiune
a infracþionalitãþii economico-financiare

Reforma finanþãrii educaþiei:
principii, opþiuni, modalitãþi
Urmãrind sã defineascã evoluþia
reformei finanþãrii educaþiei, prof.
univ. dr. Gheorghe Manolescu, pe
baza unui amplu studiu, ºi-a propus
sã evidenþieze dimensiunile economice ale educaþiei, sã problematizeze
situaþia actualã a finanþãrii educaþiei
ºi sã formuleze unele aspecte ºi
orientãri ale reformei finanþãrii
educaþiei, prezentând câteva alternative posibile de finanþare a educaþiei,
prin combinarea unor surse diverse
de finanþare: publicã, privatã ºi
comunitarã (localã); bugetarã,
bancarã ºi pe piaþa de capital,
naþionalã ºi internaþionalã.

timp ce pentru acelaºi scop
danezul primeºte 1049 euro, iar
bulgarul ºi cehul 293 euro.
România ºi-a asumat, pentru
anul 2010, þinta strategicã de 7% a
ratei de participare la educaþie ºi
formare profesionalã pentru grupa
de vârstã 25-64 de ani, prin
adoptarea Strategiei pe termen
scurt ºi mediu de formare
profesionalã continuã 2005-2010,
care urmãreºte dezvoltarea unui
sistem structurat de formare
profesionalã continuã, transparent
ºi flexibil, cu o finanþare adecvatã,
cu o puternicã implicare a
partenerilor sociali, care sã asigure
creºterea ocupãrii, adaptabilitãþii ºi
mobilitãþii forþei de muncã,
dezvoltarea învãþãrii de-a lungul
întregii vieþi, luând în considerare

efectul scontat nici pentru buget.
Anunþat ca o mãsurã de combatere a
evaziunii fiscale, impozitul minim
este, pânã la urmã, o mãsurã care sã
compenseze diminuarea veniturilor
bugetare, în condiþiile unei scãderi a
afacerilor ºi, implicit, a profiturilor.
Specialiºtii în fiscalitate anticipeazã cã asemenea mãsuri ar
putea avea un efect contrar. Ca de
atâtea ori în România, cei care vor
fi penalizaþi vor fi tot contribuabilii
oneºti, cãci ceilalþi vor dispãrea în
economia subteranã sau vor
continua sã raporteze cifre false,
fãrã sã pãþeascã nimic. În plus, noul
impozit contravine principiului
cotei unice de impozitare (prevãzute în Codul Fiscal), fiind,
totodatã, o modalitate depãºitã de
fiscalitate, pe care þãrile vestice au
abandonat-o demult.

Evaluarea patrimonialã în actuala perioadã
de crizã economicã
Valenþele ºtiinþifice ale dezbaterilor din sesiune ºi-au gãsit
expresia ºi în faptul cã studiile
prezentate nu s-au limitat numai la
radiografierea cauzelor unor
fenomene cu impact negativ asupra
creºterii economice, ci efortul de a
contura posibile soluþii, concluzii,
direcþii prioritare de acþiune s-a
regãsit în majoritatea lucrãrilor.
În aceastã perspectivã s-a înscris
comunicarea Rolul activitãþii de
evaluare patrimonialã în actuala
perioadã de crizã economicã,
susþinutã de prof. univ. dr. Dumitru
Nica ºi lector univ. drd. Florina
Nicolae care, pe lângã concluziile
desprinse din aspectele cercetate, au
formulat ºi un set de propuneri vizând
instituirea evaluãrii întreprinderilor ca
activitate obligatorie, nu numai în
situaþia solicitãrii de credite bancare,

ci ºi în procesul de accesare de
fonduri naþionale (cum ar fi
subvenþiile pentru investiþii) sau
structurale, pe baza standardelor
europene în domeniu; accelerarea
procesului de recunoaºtere a unor
masterate în domeniul evaluãrii
întreprinderilor ca module parþiale
sau totale ce se parcurg la ANEVAR,
pentru a scurta durata de dobândire a
calitãþii de evaluator autorizat, titlu
profesional acordat de organismul
menþionat (urmând cerinþele ºi
regulile instituite de ANEVAR în
acest sens); continuarea iniþierii unor
programe de cercetare ºtiinþificã care
au drept conþinut probleme de
evaluare a unor anumite game de
întreprinderi sau de investigare a
valorii anumitor active pe pieþele
specifice, chiar ºi în situaþii de crizã
(piaþa imobiliarã, piaþa autoturismelor,

piaþa unor imobilizãri necorporale,
piaþa anumitor întreprinderi ce
înregistreazã declin în situaþii de crizã
etc.); chiar dacã piaþa bursierã
româneascã nu este încã dezvoltatã
la nivelul pieþelor similare din SUA
sau din alte state ale Uniunii
Europene, în opinia autorilor se
impune formarea unui corp consistent
de evaluatori de active financiare, prin
intermediul ANEVAR, care sã fie în
mãsurã sã evalueze orice tip de active
de acest gen, pentru a putea opera
eficient, profesionist pe piaþa bursierã,
bancarã sau a altor instituþii
financiare de asigurãri sau pensii
private, în scopul prevenirii,
semnalãrii unor anomalii pe aceste
pieþe similare strãine, care s-ar putea
transmite ºi pe pieþele din România,
evitând sau micºorând efectele
negative ale unor astfel de turbulenþe.

Unele aspecte privind cercetãrile în cadrul unui proiect de
neuromarketing, implicaþiile
bioetice ale acestora ºi riscurile de
realizare, au fost abordate în
comunicarea ºtiinþificã susþinutã de
conf. univ. dr. Ion Corbu, lucrare
structuratã pe o problematicã de
cercetare interdisciplinarã ºi
multidisciplinarã, care vizeazã un
domeniu de vârf al neuroºtiinþelor
cognitive, dintre care amintim
neuromarketingul, neuroeconomia,
neuropsihologia, psihoinformtica,
imagistica prin rezonanþã magneticã
funcþionalã ºi altele. Ontologia
fiinþei umane presupune un
ansamblu de trebuinþe ºi necesitãþi
individuale ºi societale ierarhizabile,
raþional ºi emoþional. Raportul
raþional-emoþional în actul de
decizie la nivelul neocortexului este
unul relativ aleatoriu ºi cu o anumitã
dozã de interºanjabilitate ºi
relativitate. Studii recente de
investigare a acestui proces, bazate
pe neuroimagistica funcþionalã, au
permis identificarea unor mecanisme cerebrale care influenþeazã
procesul decizional în alegerea ºi
achiziþia unor satisfactori care sã

«soluþioneze» trebuinþele ºi
necesitãþile umane, acestea din
urmã înþelese ca fiind cerinþe
umane valorizate prin intermediul sistemului de valori-normã
specifice unui spaþiu socio-tehnicoeconomic ºi cultural dat ºi asumate
parþial sau integral la nivel
individual.
Cercetãrile de neuromarketing
oferã informaþii fãrã precedent
privind comportamentul intrinsec ºi
profund al consumatorului care
transcende informaþiilor obþinute
prin tehnicile curente, chestionar,
sondaj etc. ºi care, conºtient sau nu,
sunt filtrate, uneori cenzurate de
cãtre subiectul supus cercetãrii. Pe
de altã parte, chiar când astfel de
filtre ori mecanisme de cenzurare
nu se manifestã, cercetãrile pot fi
influenþate de nivelul de instruire ºi
capacitatea de percepþie ºi de
exprimare a subiectului. Cercetãrile
de neuromarketing permit investigarea la nivel cerebral a reacþiei
subiecþilor la diverºi stimuli ºi
permite analiza comparativã a
reacþiei lor funcþionale interne, cu
reacþia exprimatã mediat ºi trecutã
prin filtrul lor raþional.

Dezbaterile din aceastã sesiune de comunicãri ºtiinþifice, opiniile
exprimate, propunerile ºi sugestiile conturate reprezintã argumente
care redau dimensiunile calitative ale activitãþii de cercetare în cadrul
facultãþilor cu profil economic, conectarea lor la fluxul fenomenelor
actuale, constituindu-se în tot atâtea contribuþii valoroase la definirea
cauzelor crizei economico-financiare, a consecinþelor ei grave, a
raportului dintre recesiune ºi sistemele macroeconomice
contemporane, a modalitãþilor de reconstrucþie postcrizã a sistemelor
microeconomice.
Paginã realizatã de Adela DEAC

483  8 iunie 2009

pag. 4

OPINIA NAÞIONALÃ

Reîntregirea teritorialã  obiectivul principal al României
în cel de-al Doilea Rãzboi Mondial
Prof. univ. dr. Alesandru DUÞU,
Decan al Facultãþii de Istorie, Muzeologie ºi Arhivisticã
În pofida a ceea ce s-a scris
multã vreme în istoriografia românã
ºi strãinã, obiectivul principal al
angajãrii României în rãzboi, la 22
iunie 1941, alãturi de Germania,
împotriva Uniunii Sovietice, l-a
reprezentat reîntregirea teritorialã.
Prin urmare, acþiunea româneascã
nu a avut un caracter expansionist
ºi revizionist, aºa cum a fost cazul
în situaþia aliatului sãu mult mai
puternic, deoarece lovitura cea
dintâi a fost datã, în iunie 1940, de
Uniunea Sovieticã. Dacã nu avea
loc incalificabilul rapt sovietic,
urmat de rapturile asemãnãtoare
sãvârºite de Ungaria ºi Bulgaria în
toamna aceluiaºi an (cu sprijin
sovietic ºi german) nu se producea
nici acþiunea militarã româneascã
din 1941, cãci România nu avea nici
o revendicare teritorialã faþã de
statele vecine, cu atât mai mult faþã
de colosul sovietic.
Dacã principalii vinovaþi de
rãºluirea teritoriului naþional au fost
cele trei state agresoare, nu este
mai puþin adevãrat cã o mare
responsabilitate au avut ºi factorii
interni de conducere statalã, politicã
ºi militarã, care nu s-au dovedit a
fi în stare sã asigure, pe cãi
diplomatice ºi militare, integritatea
teritorialã a þãrii. Din acest punct de
vedere, istoricii români adoptã poziþii
diverse. Cert este însã faptul cã, în
urma incalificabilelor rapturi
teritoriale din vara anului 1940,
România a pierdut o treime din
teritoriul (aproape 100 000 kmp) ºi
din populaþie (circa 7 000 000 de
locuitori). Foarte, foarte mult, însã

la fel de grav era dacã se pierdea
chiar ºi numai o palmã din teritoriul
naþional, reîntregit cu greu în 1918.
În acest context, misiunea
principalã a noii conduceri a þãrii 
asumatã la 6 septembrie 1940 de Ion
Antonescu (cu un evident sprijin
german) a devenit aceea a refacerii
integritãþii ºi unitãþii naþionale.
Intuind planurile germane, Ion
Antonescu a decis singur angajarea
României în rãzboi de partea Reichului, declarând cã poporul român nu
l-ar ierta dacã ar lãsa armata
românã cu arma la picior, în timp
ce trupele germane ar fi în marº
prin România împotriva ruºilor.
Din acest punct de vedere, a avut
dreptate cãci eliberarea Basarabiei ºi
a nordului Bucovinei, pânã la 26
iulie 1941, ºi repunerea bornelor de
hotar pe Nistru, acolo unde le era
locul, nu s-ar fi putut înfãptui fãrã
sprijin german. Dacã Ion Antonescu
a fãcut în timpul guvernãrii sale
incontestabile greºeli, de necontestat
este faptul cã unul din principalele
obiective ale guvernãrii sale l-a
reprezentat reîntregirea teritorialã ºi
naþionalã, decizia sa de a ordona
trecerea Prutului fiind aprobatã ºi de
regele Mihai I (chiar dacã acesta nu
a fost înºtiinþat despre angajarea þãrii
în rãzboi), de cei doi lideri ai
principalelor partide de opoziþie Iuliu Maniu ºi C.I.C.Brãtianu  ºi
susþinutã de întregul popor. Sigur cã
ar fi fost minunat ca România sã nu
fi fost angrenatã în rãzboi, ca
rãzboiul însuºi sã nu fi existat, dar
rapturile teritoriale din 1940 au
constituit însã o realitate, care a

revoltat întregul popor român ºi i-a
determinat acþiunea ulterioarã în
pofida pierderilor provocate de
rãzboi.
Reîntregirea graniþei de est a
României, cu important sprijin
militar german, a anulat pentru
moment consecinþele brutalului
ultimatum sovietic din iunie 1940
ºi a fãcut ca poporul român ºi
armata sa sã parcurgã în numai un
an drumul de la agonie la extaz, de
la deziluzia provocatã de atitudinea
capitulardã a conducerii statale ºi
politice din perioada finalã a
domniei regelui Carol al II-lea, la
bucuria realipirii provinciilor estice,
ºi sã aibã, cel puþin, speranþa
redobândirii pãrþii de nord-vest
þãrii, la fel de româneascã.
Condamnând dictatul de la
Viena, pe care-l considera  ca toþi
românii patrioþi, de altfel - lipsit de
orice temei istoric, politic ºi moral,
Ion Antonescu i-a declarat în mod
repetat ºi rãspicat lui Hitler cã
obiectivul principal al politicii
externe româneºti consta în
realizarea unitãþii pãmântului
românesc, cã scopul luptei
românilor în rãsãrit era ,,tot
retrocedarea drepturilor României
asupra Transilvaniei de nord, cã,
,,mai bine pierim într-o luptã
dreaptã dacã 17 milioane de români
nu sunt în stare sã elibereze din
sclavie 1 500 000 de români.
,,Transilvania - mai preciza Ion
Antonescu - nu este un pãmânt, un
teritoriu, ci este sufletul românilor,
este sufletul nostru. Transilvania
este datoria noastrã faþã de noi
înºine ºi nu va fi un singur român
care sã nu moarã pentru ea. A
relevat acest lucru ºi într-un rãspuns
trimis refugiaþilor ardeleni la 12
septembrie 1941, în care preciza:

,,Nici o brazdã româneascã nu se
uitã. Nici o umilire nu rãmâne
nerãzbunatã. Jertfele de la Odessa
nu sunt numai pentru graniþa
rãsãriteanã, ci pentru îndeplinirea
tuturor dorinþelor neamului.
Pentru a împlini obiectivele
geopolitice ºi geostrategiile ale
Reich-ului, Hitler a ºantajat însã ºi
România ºi Ungaria, reuºind sã
obþinã continuarea participãrii
ambelor state la rãzboi, chiar dacã
obiectivele ºi interesele naþionale
ale acestora erau diferite: reîntregire
pentru România, pãstrarea
cuceririlor fãcute în anii 1938-1941
pentru Ungaria.
,,Politicã - naþionalã - dramaticã
- costisitoare - inevitabilã, aºa cum
a fost apreciatã de academicianul
Florin Constantiniu, decizia lui Ion
Antonescu de a continua participarea

la rãzboi dincolo de Nistru nu s-a mai
bucurat însã de sprijinul întregului
popor, ea fiind aprobatã sau
contestatã în epocã de diferite
personalitãþi politice (în special de
Iuliu Maniu ºi C.I.C.Brãtianu) ale
epocii, aºa cum este aprobatã sau
contestatã ºi astãzi.
Personal, apreciez cã dacã
trecerea Nistrului, în imediata zonã
de securitate a României, ºi
participarea în continuare la rãzboi,
alãturi de Germania, cea mai mare
putere militarã a continentului la
acea datã, care contribuise decisiv
la reintegrarea Basarabiei ºi a
nordului Bucovinei, au fost
inevitabile, în acel context istoric,
discutabilã sau chiar greºitã rãmâne
decizia lui Ion Antonescu de a
angaja în adâncimea teritoriului
sovietic, pânã la Volga ºi în centrul

Caucazului, peste 400 000 de
militari români. Prea mult, cred eu,
faþã de posibilitãþile economice ºi
financiare ale României, faþã de
posibilitatea împlinirii celui de-al
doilea obiectiv naþional cu sprijin
german, în contextul în care se
constituise deja coaliþia antihitleristã, în care aliaþii stabiliserã deja
soarta Germaniei ºi a aliaþilor ei.
Consider, cã Ion Antonescu
trebuia sã ,,joace mai bine
,,cartea petrolului - o adevãratã
valutã forte, în acel timp -, mai ales
pentru Germania, pentru a negocia
participarea la rãzboi, a obþine
reducerea efectivelor militare
angajate în lupte, ºi, de ce nu, o
atitudine mai înþelegãtoare a
Marilor Puteri faþã de România.
Aceasta cu atât mai mult cu cât,
realitatea istoricã dovedise cã

alianþele de orice naturã au
supravieþuit atâta timp cât interesele
comune au prevalat asupra celor
particulare. Din acest punct de
vedere ºi alianþa româno-germanã
a confirmat aprecierea feldmareºalului von Moltke, conform cãreia
,,coaliþia este excelentã atâta timp
cât toate interesele fiecãrui membru
al ei sunt identice, cã în toate
coaliþiile ,,interesele aliaþilor
coincid numai pânã la un anumit
punct. Pe aceeaºi linie de apreciere, destrãmarea alianþei românogermane, în august 1944, a confirmat
ºi aprecierea teoreticianului român
Mircea Tomescu, cã ,,într-un rãzboi
de coaliþie în care existã necunoaºteri ºi suspiciune reciprocã,
fiecare þarã îºi rezervã posibilitãþi de
a face faþã viitorului.
Aºa a procedat ºi România la 23
august 1944, într-un context
strategic extraordinar de complex,
în care în Basarabia, nordul
Bucovinei ºi chiar în nord-estul
Moldovei de la est de Prut se aflau
ocupate  din martie 1944 - de peste
1 000 000 de militari sovietici, în
care teritoriul naþional era atacat de
sute de avioane americane ºi
engleze, care alãturi de bombe
aruncau ºi manifeste, prin care
cereau capitularea necondiþionatã,
în care Germania nu mai dispunea
de capacitãþi pentru a-ºi îndeplini
obligaþiile asumate în legãturã cu
apãrarea graniþei estice a României.
Fãrã a insista acum asupra
controverselor referitoare la
trecerea României de partea
Naþiunilor Unite la 23 august 1944,
precizez cã toþi istoricii, ºi nu
numai, sunt de acord cã principalul
obiectiv naþional românesc a
devenit din acel moment eliberarea
Transilvaniei ocupatã de Ungaria în

Globalizarea: de la iluzia inocentã
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În articole anterioare: Oligopolul  coloana ionicã a globalizãrii (Opinia naþionalã din 20
octombrie 2008) ºi Sensurile globalizãrii (Opinia naþionalã, mai-iunie 2009), am examinat
douã dintre variabilele care alimenteazã, deopotrivã, mirajul ºi isteria globalizãrii. Pe de o
parte, acumularea oarecum atipicã a capitalului, favorizatã de încetarea Primului Rãzboi
Mondial ºi, apoi, brusc întreruptã fie de crize economice ºi financiare succesive, fie de
conflagraþia devastatoare din perioada 1939-1945. Pe de altã parte, convenirea ºi adoptarea
cel puþin suspectã dacã nu neapãrat vinovatã a unor mãsuri de liberalizare a vieþii economice
internaþionale, de privatizare ºi sincronizare legislativã, operaþionalizate începând cu anii80
ai secolului al XX-lea. Aºa cum atât de viclean preconizau artizanii construcþiilor respective,
cele douã cãi de acþiune gratulate indecent cu sintagme de genul clarviziune imbatabilã s-au
soldat cu pierderea parþialã a capacitãþii de a promova dezvoltarea economicã autocentratã ºi
independentã, concomitent cu dispariþia unor trãsãturi specifice ale pieþelor naþionale. Ca
urmare, multe state, cu precãdere cele emergente ºi cele care pregãteau declanºarea destul de
timidã a procesului de industrializare, au devenit primele victime, ajungând tot mai vulnerabile
de îndatã ce s-a deschis cutia Pandorei.
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 socio-culturale
internaþionale, pe care le numim
globalizare. Oamenii au devenit
conºtienþi de acest lucru. De
aici, toate reþelele, relaþiile ºi
dependenþele interumane ºi
statale 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 anilor 89 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.
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

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

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

Dupã milenii de cãutãri disperate, soldate cu multe speranþe, dar ºi cu destule
deziluzii, homo sapiens pare a se fi împãcat, în sfârºit, cu propriul sãu destin. Har
Domnului, acum, are rãspunsuri ºi leac pentru toate ºi tot: acþioneazã fãrã reþinere
pentru a-ºi satisface dorinþele, pentru a nu spune pohtele cã se supãrã Nenea Iancu;
reacþioneazã fãrã urmã de ezitare ºi de remuºcãri ori de câte ori apar noi probleme
de rezolvat ºi provocãri; participã cu entuziasm ºi frenezie la implementarea societãþii
globale, din care aflãm medicamentul miraculos ce poate vindeca bolile cunoscute
ºi chiar necunoscute. Dacã ar fi sã dãm crezare unora dintre analiºti, în ultimii ani
ai sfârºitului de secol XX, trãim în umbra unui consens aparent irezistibil. Acesta
este dat de credinþa potrivitã cãreia capitalismul de tip laissez-faire ºi-a demonstrat
atât de limpede superioritatea asupra tuturor sistemelor economice imaginate, încât
orice abatere de la el este, în cele din urmã, de neacceptat. În faþa creºterii pericolului
destabilizãrii ordinei internaþionale, datoritã marginalizãrii þãrilor din Lumea a Treia
ºi din spaþiul ex-comunist, apare necesitatea presantã de a gãsi cãile pentru a le
integra în cadrul economiei globale.
Aºadar, adio griji, nevoi, necazuri, doar am inventat televizorul ºi internetul, care
ne aduc fie cã vrem ori nu, în dormitor sau în jacuzi, dupã preferinþe, pe Angelina
Jolie, Pamela Anderson, Nicoleta Luciu, ºi atâtea Andree, pe Ilie Nãstase, Roger
Federer, Adrian Mutu, Brad Pitt, Tom Cruise separat sau împreunã; laptop-ul ne
teleporteazã în cãmarã ºi în bucãtãrie legume ºi fructe proaspete ºi licori cât mai
vechi cu putinþã; în dress-room îmbrãcãminte de firmã, în curte limuzine ºi, de ce nu,
elicopter, în piscinã bãrci ºi iahturi ultra-moderne, iar ca bonus plãteºte facturile.
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

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,

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 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 interna-þionale,
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 mai
sus au fost atât de profunde,
încât un economist sau sociolog
care ºi-ar 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

1940, el fiind subliniat cu claritate
în Proclamaþia cãtre þarã a regelui
Mihai I ºi în toate documentele
programatice ale guvernului ºi
partidelor politice care îºi reluaserã
activitatea legalã. Deoarece despre
împlinirea acestui obiectiv, la 25
octombrie 1944, în urma unor lupte
grele duse în podiºul transilvan, în
Criºana ºi în Banat, cu precãdere de
cãtre armatele 1 ºi 4 române, dar ºi
de cãtre importante forþe militare
sovietice, s-a scris mult in
istoriografia românã nu voi insista.
Voi preciza însã cã prin
refacerea integritãþii teritoriale în
vestul þãrii s-a anulat nedreptatea
fãcutã României cu patru ani în
urmã, þara necâºtigând un teritoriu
care nu-i aparþinea, ci reintrând, doar,
în posesia spaþiului istoric ce-i fusese
rãpit prin forþã ºi dictat. Ca ºi în cazul
Basarabiei ºi a nordului Bucovinei
în 1941, a fost vorba de un act
eliberator, în acord cu dreptatea
istoricã, confirmat (cu dificultate) pe
plan internaþional, datoritã politicii
revizioniste ungare, de cãtre
Conferinþa de pace de la Paris din
1946 ºi, de jure, prin prevederile
Tratatului de Pace din 1947.
Pãtrunderea trupelor sovietice
pe teritoriul naþional românesc în
primãvara anului 1944, plasarea
României în sfera de influenþã
sovieticã prin acordul de procentaj
din octombrie 1944, impunerea de
cãtre Moscova a guvernului
dr. Petru Groza la 6 martie 1944 ºi
politica obedientã a acestuia au fost
doar câþiva factori care au fãcut ca
problema basarabeanã sã nu fie
ridicatã la Conferinþa de pace de la
Paris din 1946 ºi ca provinciile
estice ale României sã rãmânã în
compunerea imperiului sovietic.

Sesiune comemorativã
MIHAI EMINESCU
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, caracteristic
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 socialeconomice totalmente diferite.
Totuºi, încercarea de a pune
conþinutul fenomenului globalizãrii, aflat fie ºi la începuturile
lui, pe seama unor astfel de
evenimente istorice, ni se pare
oarecum exageratã ºi, totuºi, întro oarecare mãsurã, emoþionalã.

Luni, 15 iunie 2009,
se împlinesc 120 de ani
de la trecerea în nefiinþã
a lui Mihai Eminescu,
POETUL României
eterne ºi SOCIOLOGUL României istorice.
Cu aceastã ocazie,
în Sala de ºedinþe a
Senatului Universitãþii
Spiru Haret, în prezenþa
unui public alcãtuit din
cadre didactice, studenþi ºi masteranzi, se
va desfãºura o Sesiune
comemorativã în cadrul cãreia vor conferenþia:
 prof. univ dr. Florian Tãnãsescu: Eminescu 
sociologul României istorice;
 prof. univ.dr.Alesandru Duþu: Eminescu ºi naþiunea
românã;
 prof. univ. dr. Ion Dodu Bãlan: Eminescu  pooetul
României eterne;
 prof. univ. dr. Aurel David  Eminescu  prima jertfã
politicã pe altarul Daciei Mari;
 prof.univ.dr. ªtefan Costea  Idealul naþional ºi opera
lui Mihai Eminescu.

Parcul tematic Ion Creangã

Recreeazã lumea de basm
a lui Creangã

Excelentã ideea unei humuleºtence neaoºe  Niculina
Gârneþ din Humuleºti  de a reconfigura, într-un mini-parc
tematic, personaje din povestirile, poveºtile ºi amintirile din
copilãrie ale lui Ion Creangã, marele scriitor clasic al
literaturii române, povestitor, prozator, teolog, autor de
manuale ºcolare. Amenajat în vecinãtatea Casei Memoriale
Ion Creangã, pe un teren achiziþionat de la un strã-strãnepot
al scriitorului, legendarele personaje care animã parcul
tematic au fost turnate în ghips de un meºter de la teatru din
Braºov, iar animalele care-l populeazã au fost împãiate de
un profesor din Tg. Neamþ. Astfel, vizitatorii au ºansa sã o
revadã pe mãtuºa Marioara, Capra cu trei iezi, Ursul pãcãlit
de vulpe, cocoºul din Punguþa cu doi bani. Evident, pe Nicã,
cel care, aºezat la intrare, deschide calea spre inima
poveºtilor. Dintre personajele încremenite în cele mai diferite
ipostaze, din basm nu putea lipsi un motan alb, Felix, foarte
sociabil, care se împrieteneºte cu vizitatorii.
Nimic însã nu mai redã aspectul de sat vechiu rãzãºesc,
cum îl numea Ion Creangã, în afarã de casa pãrinteascã a lui
Creangã, devenitã Casa Memorialã, în care obiectele de
muzeu stau triste, solitare, atârnate de pereþi, ºi albia Ozanei
cea frumos curgãtoare, care nici ea nu a supravieþuit
modernizãrii. Case cu etaj, vile somptuoase, intersecþii
semaforizate, bãnci, magazine au urbanizat celebrul sat,
transformându-l în prosperul cartier al oraºului Tg. Neamþ 
Humuleºtii Noi , copiii de azi, care au role, biciclete,
scutere, calculatoare, discoteci, nemaiputând trãi starea
inefabilã, de graþie a copilãriei, gusta din tihna ºi pacea de
odinioarã.
Involuntar, nostalgia aceasta ne învãluie la ieºirea din
Parcul tematic Ion Creangã, care încearcã sã evoce
atmosfera specificã Humuleºtiului de altã datã, farmecul lui
rural de odinioarã.
Ele rãmân însã vii doar în Amintirile lui Creangã. Nu
ºtiu alþii cum sunt, dar eu, când mã gândesc la locul naºterii
mele, la casa pãrinteascã din Humuleºti, la stâlpul hornului
unde lega mama o sfoarã cu motocei la capãt, de crãpau
mâþele jucându-se cu ei, la prichiciul vetrei cel humulit de
care mã þineam când începusem a merge copãcel, la cuptiorul
pe care mã ascundeam, când ne jucam noi, bãieþii, de-a
majorca...

Adela DEAC
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Epistola a XVIII-a
am citi, de pildã, proza lui
Mihail Sadoveanu cu scopul de
a avea ºerveþele pe masã atunci
O naþie respirã prin culturã. când mâncãm sau am recita
Aceasta este aerul curat cu care poezia lui Nichita Stãnescu
pentru a face ca semafoarele sã
ne hrãnim clipã de clipã.
Adeseori confundãm cul- funcþioneze în intersecþie la
tura cu civilizaþia. Cunoaºtem
cã civilizaþia este sublimatã în
actualitate, iar cultura întru
eternitate. Civilizaþia are la
bazã progresul material, iar
cultura desãvârºirea spiritualã.
Civilizaþia nu este scopul orice orã din zi ºi din noapte.
culturii, cum considerã Mihail Dacã civilizaþia ar aduce cu
Kogãlniceanu, dar nici nu sine decãderea unei culturi, ar
marcheazã decãderea unei însemna cã, de exemplu, comculturi, aºa cum susþine Oswald puterul ºi internetul, radioul ºi
Spengler. Dacã civilizaþia ar fi televizorul ne-ar împiedica sã
scopul unei culturi, atunci noi cunoaºtem opera monumentalã
Iubitã cititoare,
iubite cititorule,

epistole

a lui Nicolae Iorga sau
magistrala rapsodie românã a
lui George Enescu. Aºadar,
cultura ºi civilizaþia au misiune,
valori ºi scopuri diferite.
Timpul civilizaþiei curge la
nesfârºit, este linear ºi ireversibil,
mãsurat cu ceasul, în vreme ce
timpul culturii stã, este rotund,
reversibil, mãsurat cu ritmurile
cosmice. Scopul culturii îl
reprezintã formarea personalitãþii
umane. Dacã civilizaþia ne ajutã
sã trãim mai bine, prin
intermediul culturii trãim mai
adevãrat. Cultura este dobânditã
ºi este, totodatã, împãrtãºitã. Ea
exprimã valori centrale. Cultura
modeleazã interiorul uman, pe
când civilizaþia se ocupã cu
exteriorul. Dacã nu ar fi corect
sã apreciem cã o culturã este
superioarã alteia, totuºi, am putea
disocia civilizaþiile în funcþie de
gradul lor de avansare pe o scarã
a progresului.
În ceea ce priveºte tipurile
de civilizaþii ºi clasificarea
dupã menirea lor, Arnold J.
Toynbee aºeazã civilizaþia
arameilor între civilizaþiile
fundamentale ale omenirii, alãturi de cea elinã (greacã veche),
arabã, indianã ºi chinezã. Este
important sã luãm în considerare ºi civilizaþiile precolumbiene (în special mayaºã,
aztecã ºi incaºã), civilizaþia
egipteanã, civilizaþiile mesopotamiene (îndeosebi protosumerienii, sumerienii, asirienii ºi
babilonienii) ºi civilizaþiile
semnificative pentru neamul
românesc, cea tracã (triburile
sud-dunãrene, agatârºii ºi getodacii), cea romanã, precum ºi
cea slavã.
Pe lângã componenta
materialã, nu ar trebui sã uitãm
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ºi pe cea eticã atunci când ne
referim la civilizaþie, dupã cum
indicã Albert Schweitzer. Însã,
doar din secolul al XVIII-lea,
termenul de civilizaþie a fost
folosit în opoziþie cu acela de
barbarie. Emile Benveniste
subliniazã caracterul dinamic
al civilizaþiei comparativ cu cel
static al civilizãrii. Nicolae
Iorga tranºeazã în acest sens ºi
evidenþiazã deosebirile între
popoarele civilizate ºi cele care
nu s-au putut ridica la morala
unei adevãrate civilizaþii. De
asemenea, el insistã asupra
valorii ºi rostului civilizaþiei
clãdite nu pe religie, ci pe
dezvoltarea intelectualã.
Nicolae Iorga plaseazã la baza
civilizaþiei schimbarea ca
principiu ºi cuceririle geniului
tehnic ca manifestare.
Învãþãm sã fim civilizaþi,
aceasta
însemnând
sã
respectãm o suitã de norme ºi
valori ale existenþei în
societate. Unele dintre ele sunt
universale, altele sunt specifice
þãrii noastre sau aceleia în care
cãlãtorim. Ar fi bine sã nu le
sfidãm, dar nici sã exacerbãm
rolul lor, sã reducem totul la
ele. De asemenea, dacã nu
regãsim propriile reguli de
civilizaþie într-o altã þarã, sã nu
o desconsiderãm, iar pe
oamenii ei sã nu-i numim
necivilizaþi sau înapoiaþi.
Trãim într-o lume a
interacþiunii ºi comunicãrii. În
epistola a nouãsprezecea îþi
propun sã discutãm despre
comunicare! Sãnãtate ºi
serenitate!

A fost o vreme când Uniunea
Europeanã  sub diversele-i
denumiri  privea cu neînþelegere
speranþele unora de a primi
tichetul de intrare în comunitate.
Exemplul spectaculos îl
reprezenta Marea Britanie, þinutã
la barierã de cãtre De Gaulle.
Generalul le reproºa eternilor
rivali de peste Canal lipsa de
entuziasm în a se fi alãturat
membrilor fondatori. Acum le
pretindea sã aºtepte pânã ce se
va putea constata dacã intrarea
Angliei în Clubul comunitar nu
ar provoca necazuri construcþiei
gândite, atunci, sã funcþioneze
fãrã asalturi exogene.
S-a ajuns unde se vede.
Numãrul statelor membre tinde
spre 30. Mai mult însã decât
rotunjirea prin însumare, UE
vãdeºte o poftã de invidiat
pentru autoplasarea în universalitate. Mulþime de pasarele au
apãrat în dunga ultimilor
decenii, într-un efort de a-ºi
asocia efortului de perfecþionare intensã o perseverentã
ºi eficace strategie având ca
punct focal gestionarea relaþiilor
cu actorii statuari ai planetei.
Preºedinþiile rotative ale Uniunii
Europene sunt într-o competiþie
la vedere, pentru a convoca în
arenã partenerii de greutate la
scarã globalã. Întâlnirile UE
SUA ºi UERusia ar putea fi
considerate în partea de sus a
tabloului. Dipolul UEChina
meritã aºezat pe acelaºi palier ca
importanþã. ªi iatã de ce.
China a cãpãtat de la o vreme
Cu prietenie,
al domniei tale, alurã de competitor olimpic,
Mircea ITU având din oficiu ºanse la medalii.

Adevãr înþeles pe ambii versanþi
ºi servit cu abnegaþie.
A fost de curând o nouã
rundã de convorbiri Uniunea
Europeanã  China. A ieºit la
ivealã ºi pentru noi ceea ce pãrþile
au convenit pentru dicþionarul
bilingv al intereselor eurochineze. Tot ce s-a întâmplat pânã
acum reprezintã un bun câºtigat,
esenþialã va fi amplificarea
beneficiilor. Putem vorbi de o
maºinãrie chino-europeanã, care
dã la mânã, cu sârg, cãrãmizi
trebuincioase viitoarelor estacade
ale colaborãrii. Încrederea în
reuºitã vine dinspre statistica
evenimentalã a ultimelor decenii.
Prezent la dezbaterea noastrã
sãptãmânalã de la Casa Titulescu,
consacratã de astã datã tocmai
decriptãrii
mecanismelor
funcþionale ale relaþiilor Chinei
cu Uniunea Europeanã, tânãrul
ambasador chinez la Bucureºti
ne-a furnizat cu autoritate ºi
convingere diagrama fapticã.
Relaþiile diplomatice dintre
Beijing ºi Bruxelles dateazã din
1975, când s-a adoptat matricea
parteneriatului constructiv.
Etapa urmãtoare a fost încadratã
sub acolada parteneriatului
multilateral. Este parcursã, în
prezent, faza parteneriatului
multilateral ºi strategic. Relaþia
politicã dintre pãrþi, ne sublinia
domnul ambasador, tinde sã
devinã din ce în ce mai maturã,
mai solidã, amenajând o reþea a
sistemului de dialog pe întreg
spaþiu ºi pe mai multe niveluri.
Relaþia bilateralã se dezvoltã
continuu pe un meridian sãnãtos
ºi stabil.

Memoria exilului românesc: presa literarã. Privire generalã
ªtim astãzi cã Tzvetan Todorov (ABUZURILE MEMORIEI,

ED. AMARCORD, TIMIªOARA, 1999 - LES ABUS DE LA
MÉMOIRE, ED. ARLÉA, PARIS, 1995) adãuga pe lista arhi-

suficientelor pericole (altãdatã nebãnuite!) cu care veacul XX
ne-a copleºit încã unul: Uitarea! Transpare aici un avertisment
submers cunoscutei (ºi veºnic actualei) aserþiuni formulate
de Arnold Toynbee: History is again on the move !..Trecutul
 se afirmã acolo  este un element constitutiv nu doar al
identitãþii individuale. O existenþã se contureazã ºi din
perspectiva unor tradiþii, a unor mituri întemeietoare, a unei
scãri de valori asumate, prefigurând o proiecþie cu puternice
rezonanþe în viitor... Este o dimensiune indispensabilã 
susþine Todorov  fiindcã numai astfel nevoia de identitate
personalã se întâlneºte cu aceea colectivã.
Pornind de la asemenea consideraþii desluºim ºi
semnificaþia profundã ce a determinat apariþia revistelor
literare ale exilului românesc, editarea lor fiind, în esenþã, o
reacþie la tentativa de distrugere a tradiþiilor, a spiritualitãþii
ºi a trecutului nostru naþional; este fenomenul pe care scriitorii
ºi  în general  intelectualitatea românã din lumea liberã
l-au înþeles încã de la început ºi l-au combãtut prin toate
mijloacele pe care, cu mari dificultãþi, reuºeau sã ºi le punã
singuri la dispoziþie.
Moto:

Memoria nu încearcã
sã salveze trecutul
decât pentru a servi prezentului
ºi viitorului.
(Jacques Le Goff)

Comunismul transformase
România într-o insulã de
nonsens istoric (Monica
Lovinescu) ºi prin declanºarea
unei deosebit de violente
ofensive împotriva culturii:
Bibliotecile ºi arhivele distruse,
universitãþile ºi ºcolile transformate în laboratoare de
roboþi, revistele, publicaþiile,
teatrele, devenite centre de
dezumanizare forþatã sub
imperiul tiraniei staliniste, sunt
tot atâtea eforturi ale generaþiilor româneºti care ne-au
precedat, fãcute praf ºi pulbere.
Creionatã lapidar în Cuvânt
înainte al revistei Destin
(apãrutã la Madrid în iunie
1951), aceasta era, în acei ani,
situaþia culturii din Republica
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Popularã Românã. Respectiva
descriere pornea dintr-o acutã
îngrijorare faþã de perspectiva
 devenitã, la momentul

respectiv, foarte probabilã  a
distrugerii totale a fenomenului
cultural românesc. Preocupãri
identice se conturaserã ºi în
primul numãr al revistei
Luceafãrul de la Paris (1948),

unde era semnalat faptul cã în
þarã fusese instrumentatã ºi se
amplifica o înveninatã
rãstãlmãcire a întregii tradiþii
istorice a poporului român, o
înverºunatã ponegrire a
graiului, credinþelor ºi culturii,
o tentativã de nimicire a întregii
spiritualitãþi româneºti. În
locul lui Mihai Eminescu,
Hasdeu, N. Iorga, Octavian
Goga, Brãtescu-Voineºti sau
Liviu Rebreanu, ni se propun,
în original sau în traducere,
autori sovietici. Majoritatea
scriitorilor români în viaþã nu
mai pot publica. Sã sperãm cã
nu va veni niciodatã ziua când
nici mãcar nu vor mai putea
scrie.
Deºi risipiþi în lumea
întreagã, deºi Uniunea
scriitorilor români din exil pe
plan politic nu a adus nimic
durabil (George Uscãtescu 
revista Destin, nr. 10/1956), se
poate spune cã ei vor fi reuºit
totuºi, sã coaguleze un amplu
consens cultural ale cãrui valori
aveau sã se impunã; ºi  pe
aceastã cale  realitatea
noastrã ºi a poporului nostru
urma sã fie supusã continuu
unei analize fãrã menajamente
(Dr. ªtefan Teodorescu, Din
tipologia spiritualã a exilului
românesc. Marginalia  în
revista Orizonturi nr. 1/1952,
anul IV). Dar, nu mai puþin
importantã va fi ºi legãtura de
continuitate  de fapt, unica
legãturã ce se mai pãstra  cu
tradiþia culturalã interbelicã.
Primele
manifestãri
revuistice ale exilului românesc
îºi fãcuserã apariþia încã din
anii imediat urmãtori (48 
49) instalãrii comunismului în
România. Pot fi amintite
Revista (subintitulatã) a
scriitorilor români din exil,
Luceafãrul (de la Paris), revista

Orizonturi (49  53),
publicatã la Stuttgart sub egida
Cercului de Studii ºi Cercetãri
al Românilor din Germania.
Ele conturau deja problematica
dominantã
a
tuturor
publicaþiilor din exil: definirea,
conservarea ºi afirmarea
identitãþii noastre culturale.
Edificatoare sunt articolele
publicate de Mircea Eliade în
Luceafãrul (Lauda culturii
româneºti ºi Douã tradiþii

Mircea Eliade
spirituale româneºti). În egalã
mãsurã  ºi nu fãrã un anume
patos  se va scrie despre
misiunea scriitorilor români din
exil; despre tipologia spiritualã
a emigraþiei româneºti, despre
valori, despre limba românã ºi
caracterul
naþional.
Demersurile de acest tip vor
cãpãta însã o deosebitã
amploare (ºi întindere în
vreme) odatã cu apariþia la
Madrid a revistei Destin (19511972), paginile ei reunind cele
mai prestigioase semnãturi ale
elitei diasporei româneºti
începând cu George Uscãtescu
(directorul revistei), Mircea
Eliade, Vintilã Horia, Horia
Stamatu, ªtefan Baciu, Nicu
Caranica, Monica Lovinescu,
Virgil Ierunca, ªtefan Lupaºcu,

Pentru a pricepe ce înseamnã
în plan economic ºi comercial
aceºti termeni, sã fim atenþi la
câteva cifre. În anul 2008,
volumul schimburilor comerciale
dintre China ºi Uniunea
Europeanã a atins cifra de 425,6
miliarde dolari. Ea aratã cã între
1975 ºi 2008, cifra de afaceri a
crescut de 177 de ori. S-a ajuns
astfel ca Uniunea Europeanã sã
devinã primul partener comercial
al Chinei, prima piaþã de export,
prima sursã de import, cel mai
important furnizor de tehnologie
ºi a patra sursã de investiþii a
Chinei. La rându-i, China
constituie al doilea partener
comercial al Uniunii Europene.
Am ajuns de mai multe ori în
China ºi am pretenþia cã m-am pus
în situaþia de a fi pregãtit sã înþeleg
transformãrile în cascadã 
generate de conceptul propriu
privind dezvoltarea economicã.
ªansa de a-l întâlni, la un moment
dat, pe omul Numãrul Unu 
secretarul general al P.C. Chinez,
Hu Yao Bang  mi-a facilitat
priceperea sistemelor de referinþã,
a reperelor utilizate în jalonarea
dezvoltãrii. Mi se vorbea atunci
de ambiþia de a dubla în decursul
a douã decenii ºi jumãtate
produsul global. Îmi erau descrise
domeniile prioritare ce urmau sã
monopolizeze investiþii în
proiecte de anvergurã 
energetica,
transporturile,
agricultura. Punct ochit, punct
lovit. Puneam entuziasmat
notiþele luate în vitezã pe unde am
trecut într-un volum intitulat
Dragonul pe roþi.
De câte resurse aº avea nevoie
acum pentru a bruiona exploziile

în planul dezvoltãrii în China? ªi
cât timp aº avea nevoie sã pricep
toate câte s-au întâmplat?
Oricum, se vede de la o
poºtã. China a devenit o rodie
coaptã, doritã fãrã ocoliºuri în
fructiera de pe mesele de la case
mari. Uniunea Europeanã a
înþeles ce are de fãcut ºi, se
vede, nu stã degeaba.
Dar Bruxelles-ul nu face el
comerþ cu China. Cifrele de
care vorbeam cuprind vectori
comunitari care implicã potenþialitãþi generate de statele
membre. Care, state membre,
au la îndemânã posibilitãþi sã se
manifeste cât mai inspirat ºi sã
recolteze foloase pe cont
propriu.

Unde
suntem
noi,
Bucureºtiul, cândva artizani de
succes ai unei axe cu Beijingul,
apreciatã în cor ºi invidiatã pe
mãsurã? Poate cã, ºtiu eu,
croitorii cei mari de Valahia se
manifestã cu entuziasm ºi bune
rezultate, între exploatarea
condiþiilor atât de prielnice în
deschiderea ºi valorificarea de
noi orizonturi. N-ar fi rãu sã
aflãm cât de cât cum se numesc
retortele fermecate în care se
plãmãdesc aliaje cu strãlucire
aparte ºi cu duratã de existenþã
prelungitã. Mi-aº dori sã aflu
câte ceva.

Neagu UDROIU

Sub semnul creativitãþii ºi inovaþiei

Luna mai, este prin excelenþã, marcatã de
numeroase evenimente ºtiinþifice ºi culturale, la
nivel local, regional, naþional ºi internaþional.
Societatea Naþionalã Spiru Haret pentru
Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã (SNSHESC) s-a
implicat, în calitate de partener, în mai multe
proiecte realizate de unitãþi de învãþãmânt,
societãþi ºtiinþifice ºi instituþii culturale.
Sub semnul creativitãþii ºi inovaþiei a fost
genericul sesiunii de comunicãri ºtiinþifice a
cadrelor didactice, masteranzilor ºi studenþilor
Universitãþii Spiru Haret, cu participarea unui
mare numãr de autori de la Universitatea
Bucureºti.
Universitatea
Ecologicã,
Universitatea Ovidius, Academia Navalã
Mircea cel Bãtrân, Universitatea Dunãrea de
Jos ºi colegi din facultãþile economice ºi juridice
ale Universitãþii Spiru Haret.
Centrul Teritorial ID Constanþa al Universitãþii
Spiru Haret ºi Sucursala Judeþeanã a SNSHESC, în
calitate de parteneri, au participat la simpozionul
internaþional Responsabilitate publicã în educaþie,
organizat de Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei,
SNSPA, Colegiul Naþional de Arte Regina Maria
ºi Liceul Teoretic Ovidius.
Tot în calitate de parteneri au gãzduit
dezbaterile din ziua a III-a a Festivalului de

Heidegger ºi ajungând la
Camus ºi Jünger).
Paradoxal, dupã o lungã
jumãtate de veac de comunism
(o jumãtate de veac de
Mnemofobie violent cultivatã!),
dupã derularea a încã alte douã
decenii de la prãbuºirea
totalitarismului, eminenta lecþie
de patriotism, valoroasele studii,
eseuri, paginile de excepþionalã
valoare literarã continuã sã
rãmânã în umbrã, acoperite de o
George Uscãtescu stranie tãcere. Demersurile de
recuperare a memoriei întârzie sã
se producã deºi, cum pe bunã
Al. Busuioceanu, I.D.C. dreptate afirma Monica
Coterlan, Al Ciorãnescu, Mira
Simian Baciu, Radu Enescu.
La Paris, sub conducerea
lui Virgil Ierunca, în perioada
anilor 51-72 apar Caietele de
dor. Metafizicã ºi poezie. Sunt
de remarcat tendinþele pentru o
mai accentuatã modernizare a
mesajului publicistic, dar ºi un
anume gust pentru turnura
filosoficã a tratãrii ºi
tematicilor abordate. Mircea
Eliade scrie despre Kirkegaard,
George Uscãtescu publicã eseul
intitulat Ernst Jünger ºi esenþa
nihilismului
(veritabilã
Monica Lovinescu
radiografie a ideilor filosofice
A fost odatã un olar tare
pornind de la Nietzsche, Lovinescu (SEISMOGRAME ÎN VOL. iscusit în meºteºugul lui. Se
UNDE SCURTE II, BUCUREªTI, spune cã a fost cel dintâi care a
HUMANITAS, 1993, PP .60-61.), împodobit vasele cu linii ºi
numai memoria este în mãsurã culori.
I se dusese vestea peste
sã redea unei societãþi peste care
a domnit totalitarismul o mãri ºi þãri; oalele ieºite din
respiraþie normalã ori cvasi- atelierele sale erau pe masa
regilor ºi împãraþilor din
normalã.
Un astfel de exerciþiu de vremea aceea.
Bogaþii lumii de atunci nu
memorie ne propunem sã
mai conteneau sã-i cearã
prezentãm în foileton  frumoasele ulcioare zugrãvite.
îndeosebi pentru a fi cunoscute
Mare bucurie a fost în
de generaþia tânãrã  revistele sufletul sãu atunci când i s-a
(literare) semnificative din nãscut un fiu. I-a spus Malun
exilul românesc.
ºi a sperat cã meºteºugul va
merge mai departe. Dar copilul
Dan ANGHELESCU creºtea fãrã a putea sã-nveþe
Virgil Ierunca
modelarea pãmântului.

Haiku cu participare internaþionalã, în cadrul
proiectului Interculturalitate româno-japonezã,
prilejuit de implinirea a 50 de ani de la reluarea
relaþiilor diplomatice România-Japonia.
Televiziunea România de Mâine (TVRM), în
calitate de partener media, a filmat pentru a difuza,
din 15 iunie 2009, mai multe acþiuni importante
organizate de sucursale ale SNSHESC din judeþul
nostru: Tradiþii ºi obiceiuri dobrogene, în ziua
de 29 mai 2009, la Colegiul Agricol Poarta Albã;
ediþia a II-a, a Festivalului Concurs de
interpretare a cântecului popular românesc
Elena Roizen, organizat la Centrul cultural
Ovidiu, în zilele de 29 ºi 30 mai 2009 ºi ediþia a
XX-a a Festivalului Naþional  Steluþele Mãrii,
iniþiat de Fundaþia Steluþele Mãrii condusã de
prof. Adrian Doxan.
Sucursala Judeþeanã Constanþa a SNSHESC ºi
TVRM vor facilita transmisia manifestãrilor culturale
organizate, ºi în partea a doua a anului 2009, de
instituþiile de educaþie, ºtiinþã ºi culturã din aceastã
parte de þarã, conform proiectelor de parteneriat
încheiate sau care pot fi propuse de cãtre iniþiatori.
Preºedintele Sucursalei Constanþa a SNSHESC,

prof.univ.dr. Olga DUÞU

Reflecþii
sãptãmânale

Malun

Rãspândi olarul veste în
lumea întreagã: jumãtate din
averea sa va fi a celui care va
putea sã-i dea lui Malun harul
olãritului.
Mulþi au venit, dar totul a
fost în zadar. Mãiestria rãmânea
numai a tatãlui. Olarul
îmbãtrânea ºi ulcioarele nu mai
aveau frumuseþea de odinioarã.
Odatã, pe când vorbea cu
tatãl sãu, Malun a pus într-un

ulcior þãrânã. A învelit apoi
seminþe cu pãmânt ºi fiecare
vas a înflorit aparte. Atunci
vãzu olarul cum oalele de lut
ascund în ele viaþã.
Oamenii soseau din lumea
toatã sã vadã taina ulcioarelor
cu viaþã.
Unii dintre noi le avem ºi
azi prin casã.

Alexandru LUCINESCU

DINCOLO DE LIMITELE ZÃRII
Prof. univ.dr. Ion LUNGU
Facultatea de Management Financiar-Contabil Constanþa
De-a lungul vremii, întâietatea în rosturile lumii au avut-o tot alte
þãri. Fiecare a adus în zestrea de frumos ºi util a omenirii quintesenþa
unor strãdanii demne de neuitat. Supremaþia Spaniei în secolele XVIXVII, a Franþei, a cãrei revoluþie din 1789 a avut ecoul de altãdatã al
Evangheliei, a Angliei, care a dus capitalismul la apogeu, ºi, în sfârºit,
SUA, aflatã în frunte ºi în zilele noastre. ªi mai departe? Sã adunãm
laolaltã, ce toatã lumea ºtie disparat.
Abia încropite de sine stãtãtor, statele din Europa, fiecare în parte ºi
toate laolaltã, au pãºit în calea unor noi împliniri, depãºind greu, dar
sigur, unele mai devreme, altele mai târziu, chingile feudalismului, altã
datã mândrie, deloc de neglijat, pentru aportul la bogãþia omenirii. Dacã
pânã mai ieri a fi bogat însemna sã ai pãmânt  cu cât mai mult, cu atât
mai bogat  de acum, posesorii banilor trec în prim plan. Þãrile din vest
au pentru aceastã schimbare o ºansã epocalã: dacã pânã la marile
descoperiri geografice  descoperirea Americii, în 1492, de Columb, a
drumului pe la Capul Bunei Speranþe, de Vasco da Gama, în 1498, nu
singurele, dar cele mai importante, fluxurile comerciale ale Vestului
european cu Orientul erau un factor al dezvoltãrii, îndeosebi economice,
dupã cãderea Constantinopolului, în 1453, aceste legãturi decad. De-acum,
ele se îndreaptã spre teritoriile de peste mãri. Bogãþia enormã de metale
preþioase, acaparatã din America de unele þãri din Europa, a amplificat
posibilitãþile de extindere a comerþului cu mãrfuri ºi cu bani, de acumulare
a capitalurilor necesare dezvoltãrii manufacturilor. F. Braudel, bine
documentat ºi inspirat, analizeazã schimbul inegal, creator al inegalitãþii
lumii, ºi, reciproc, inegalitatea lumii creatoare a schimbului. În plan
teritorial, s-au conturat trei arii, cu poziþii ºi roluri diferite în configuraþia
economiei lumii. Wallerstein a întemeiat viziunea sa asupra dezvoltãrii
economiei-lume ºi a explicat geneza decalajelor ºi a subdezvoltãrii.
Aceastã departajare presupune, totodatã, ºi o ierarhizare a þãrilor cuprinse
în fiecare din cele trei arii.
O investigaþie, oricât de sumarã, relevã cã în perioada avutã în vedere,
Spania era pe primul loc între statele Europei ºi am putea spune chiar ale
lumii, fiindcã, se ºtie, Europa era pe atunci centrul lumii.
Spania secolelor XVI ºi XVII a practicat un mercantilism sui-generis,
observã ºi N. Vãleanu, citând la rândul sãu nume prestigioase în domeniul
doctrinelor economice. Spania acelor vremuri ºi-a clãdit bogãþia, în
principal, pe jefuirea de metale preþioase a coloniilor din lumea nouã,

descoperitã ºi cuceritã de emisarii ei, pe exploatarea minelor de aur ºi
argint de acolo, pe aducerea metalelor preþioase în þarã ºi pe luarea de
mãsuri împotriva scurgerii lor în afarã. De fapt, cine era Spania acelor
vremuri, în afara puterii de care aminteam? Monarhie absolutã (era vremea
ei), stat catolic - nu, n-am greºit - religia îi era catolicã, iar statul însuºi
era catolic. Din interesanta istorie a Spaniei de atunci, nu pot lipsi
conquistatorii, care hãlãduiau prin teritoriile cucerite cu sabia într-o mânã
ºi biblia în cealaltã. Sabia pentru a le jefui avutul ºi biblia pentru a-i
converti la credinþa cea dreaptã. A reuºit în mare parte ºi una ºi alta. Dar
cât de regretate sunt astãzi valorile distruse atunci! Dar Inchiziþia? Cu al
sãu Ignaþiu de Laiola cu arderile pe rug (îndeosebi ale femeilor) ºi câte
încã alte incredibile fapte, comise în numele bisericii, pentru pãstrarea ºi
triumful credinþei creºtine. Nu pot trece neluate în seama cheltuirea marilor
venituri pe consum parazitar, pe ducerea rãzboaielor, fãrã a acorda atenþia
cuvenitã acumulãrii de capitaluri productive.Sigur cã în Spania sunt
castele... Castele sunt ºi în Anglia, dar... englezii n-au fãcut numai castele.
ªi ar mai fi ceva: hazardul. Cred cã n-am zis bine. Soarta, nu ºtiu
cum sã-i zic. Invincibila Armanda, menitã sã-i punã la punct pe englezi,
care o luaserã razna, ºi pentru care s-a cheltuit atât, a fost distrusã fãrã
luptã, de furtuna dezlãnþuitã, de cine? E cineva care þine parte vrãjmaºilor
creºtinismului?
A fost Spania un model? Mai puþin. A fost o putere ºi atât.
A urmat în ierarhie Franþa, plecatã de la mercantilismul sãu industrial,
care a propulsat-o în faþa altor state, dar menþinerea ei în frunte, conduse
de genialul Napoleon, ºi tot de el hotãrnicitã mãreþia de dezastru. A fost
Franþa un model? Evident cã da, în multe privinþe. Revoluþia din 1789
(adevãratã revoluþie) a avut ecoul de altã datã al Evangheliei (Buna
Vestire). Ideile ei generoase s-au rãspândit cu repeziciune ºi au prins
rãdãcini adânci nu numai în þãrile Europei dornice de libertate ºi progres,
ci ºi în America, pentru care independenþa devenise un crez, tot mai
aproape de înfãptuire. Drepturile omului aici sunt proclamate, de la moda
efemerã la diplomaþia cea mai înaltã, cu urmãri în rosturile lumii, o culturã
care va dãinui ºi încânta peste vremuri, susþinãtoare a liberalismului
economic, fac din Franþa un model râvnit, urmat. În saloanele engleze se
vorbea pe atunci în limba francezã ºi, spre neuitare, sã ne amintim cã tot
Franþa a înlocuit arderea pe rug cu ghilotina! Au cãzut ºi capete pe care
mai apoi le-a plâns.
Încã înainte de prima revoluþie industrialã, supremaþia Franþei începe
sã fie umbritã de Anglia. Aceastã þarã de mult clocotea în strãfunduri.
Ieºitã în lume, acapareazã ºi e de neîntrecut în schimbul inegal. Anglia
îºi cheltuieºte cu chibzuialã averea. Investeºte în economie, înfãptuieºte

revoluþia industrialã cu aproape jumãtate de veac înaintea altora, devine
atelier al lumii, regina mãrilor, are un imperiu colonial, cum lumea
nu va mai cunoaºte, e mare, e puternicã, n-avem cu cine o compara. Îºi
întroneazã o administraþie robustã, legile þãrii sunt rumegate îndelung
de un parlament competent, dar odata adoptate au duratã, la ei legea nu
se schimbã, se îmbunãtãþeºte. Anglia democraþiei cu lorzi, þara în care
gentlemenii sunt ºi academicieni ºi cismari, care a dat lumii o culturã
nepieritoare, culmea civilizaþiei la vremea ei ºi încã, rãmâne în istoria
lumii, dar nu în frunte.
Capitalismul, pe care Anglia îl duce la apogeu, nu a venit pe lume cu
surle ºi flori, iar astãzi când, pe baza documentelor vremii, i se dezvãluie
ºi alte faþete, neaveniþii, simbriaºii neadevãrului riposteazã nervoºi.
Poveºtile cu zâne ºi feþi frumoºi sunt adevãrate, dar ce ne spun învãþaþii
poveºti?! Am mai crescut între timp ºi nu ne mai sfiim de adevãr. Ce se
ascunde cã nu convine va fi gãsit cândva de cei care cautã.
Nu poþi trece indiferent pe lângã etapele dezvoltãrii, fãrã sã întrebi ce
e cu sclavajul  sau cel antic, ºtim  cel modern, ce e cu strãmutarea
oamenilor de culoare din Africa, de ce e neagrã America? Nu ne ocupãm
de sisteme politice, ci de întâietatea unuia sau alteia dintre þãri în diferite
perioade. Procesul va continua, fiindcã nu numai oamenii obosesc. De
denigrarea unui sistem anume se ocupã Ismãileanu (nu-l cheamã aºa) ca
sã ne arate cât de neom e omul.
În secolul XX, pe primul plan trece America. Europa îi cere sprijinul.
Primul Rãzboi Mondial gãseºte Europa rãzleþitã în grupuri potrivnice.
Dacã pânã în 1871 (rãzboiul franco-german), Germania era de negãsit
pe harta economicã a Europei, anii care au urmat o impun ca o mare
putere, principal factor al declanºãrii rãzboiului. Cauza lui: Sarajevo,
atentat - pretexte. Cauzele lui sunt mult mai profunde.Reþinem doar cã în
ierarhia þãrilor din Europa, pe primul loc - economic vorbind - se aflã
Germania. Învinsã cu ajutorul Statelor Unite, Germania îºi revine ºi dupã
nici 30 de ani este bãtutã din nou de cãtre aliaþi, cu Statele Unite
recunoscute lider. Dacã din cele douã rãzboaie mondiale statele beligerante
au ieºit cu o economie zdrobitã, SUA ºi-au întãrit economia.
Desigur, tabloul lumii este acum mult mai complex: nu statele sunt
caracteristica principalã a lumii, ci împãrþirea ei în sisteme, vrãjmaºe,
despãrþite de cortina de fier.
Oricum, lumea are o putere, de departe cea mai puternicã în domeniul
economic - SUA. Bogãþii imense, tehnici ºi tehnologii de ultimã orã,
specialiºti de înaltã clasã, formaþi în ºcoala lor, cu un pronunþat caracter
practic, sau racolaþi de aiurea, atraºi de o dotare a muncii lor incomparabil
mai bunã ºi un salariu ispititor. Din începuturi a mers vestea în lume 

încã mai colindã  cã în America curge lapte ºi miere. Cine au fost primii
coloniºti se ºtie.
Spiritul lor bãtãios  dornic de libertate, inventiv  din nevoi de tot
felul, muncitori  indiferent de muncã, pentru a avea bani, cât mai mulþi
bani. Astfel  cum spune machedonul nostru, n-ai bani, miroºi a prost.
Între laureaþii Premiului Nobel  la ºtiinþele exacte cei mai mulþi sunt
americani, ierarhia bogaþilor lumii e dominatã de americani. Primii pe
lunã, se tot duc în Cosmos, s-au nãrãvit la întâietate ºi pare cã nu se mai
opresc. ªi câte nu se mai pot încã spune despre SUA, la modul superlativ!
Sunt totuºi ºi semne care îi pun în pericol întâietatea. Înarmarea poate fi
consideratã costisitoare pentru economie, costã mult ºi armele sunt repede
depãºite ca putere de distrugere. Abia de poþi crede cã un avion costã cât
greutatea lui în aer (Rachetele, armele atomice nu se vând). Dar comerþul
cu armament înfloreºte ºi SUA e în frunte. Sigur cã nu poþi da înapoi,
când ceilalþi fac la fel, trebuie sã te menþii, ca sã poþi înfrunta ameninþãrile.
Pãcat cã în ultima vreme sunt tot mai multe. Ele presupun baze militare 
ºi ce baze! nu oriunde. Postura de cruciaþi ai democraþiei  alt pãcat.
Democraþia nu-i de import. Coreea, Vietnam, Afganistan, Irak ºi nu numai.
Nu cumva rãzboiul e pavãza altor interese? Petrolul din Irak e de neluat
în seamã în acest conflict? FMY, BYRO (ºi nu numai ele), unde fiecare
cotizeazã dupã puteri, iar SUA poate mult, trebuie sã stea sub tutela celui
mai tare? Noi ºtim ce înseamnã sã fii eliberat de înrobitor! Marea crizã
economicã din anii30 (secolul trecut) a zguduit lumea. Ea s-a declanºat
în SUA, care era tot aºa: mare ºi tare. Se spunea cã dacã SUA strãnutã,
Europa capãtã guturai. Aºa a fost.
Nu cumva omenirea e dornicã de altceva? Aºa a fost ea întotdeauna.
A fost nevoie de 70 de ani pentru ca sistemul comunist sã-ºi arate
neputinþa. Dupã mai bine de 70 de ani, SUA intrã din nou în crizã. ªi cine
capãtã guturai? Întreaga lume fierbe.
Dacã pregãtirile pentru cel de-al Doilea Rãzboi Mondial, rãzboiul ca
atare ºi apoi refacerea economiilor distruse au dus la o nouã revigorare,
acum în care fazã a ciclului secular suntem ºi cum se poate scãpa de
tarele ei? Nu cumva - ce, n-am voie sã fiu curios? - e vorba de o crizã de
sistem? SUA a fãcut multe pentru omenire. Nu numai zgârie-nori ºi
scaunul electric. Cu mult mai multe. Cu greu de comparat cu cineva.
China ºi SUA nu sunt de un leat. China are un trecut fabulos, mãsurat
în milenii; SUA o existenþã cu realizãri fãrã egal. Nu cumva întâietatea
de acum a SUA va fi preluatã de China? Sigur cã nu sunt decât prezumþii,
dar când e vorba de rosturile lumii, ºi prezumþiile trebuie sã fie serioase.
ªtie oricine cã ideile, oricât de frumos zise, nu conving, dacã nu sunt
adevãrate.

483  8 iunie 2009

pag. 6

OPINIA NAÞIONALÃ

Profesorii noºtri  aplaudaþi ºi premiaþi
BEST OF TINERE TALENTE XXX!
Prof. univ. dr.
Carmen STOIANOV
În miez de mai, timp de trei
zile, municipiul Râmnicu
Vâlcea a gãzduit Gala festivalului, devenit deja tradiþional,
Tinere Talente, ajuns de acum la
ediþia jubiliarã cu numãrul
XXX. Aºa cum era ºi firesc, o
selecþie de clasã a marcat
întâlnirile tinerilor ºi ale
maeºtrilor cu publicul meloman
al Vâlcei, un public cultivat,
inteligent ºi sensibil, care ºi-a
înconjurat cu cãldurã oaspeþii.
Prima searã a debutat
cu alocuþiunea domnului
Eusebiu Veþeleanu, viceprimar
al municipiului, care a transmis
salutul primarului, ing. Mircia
Gutãu, precizând cã atenþia de
care se bucurã orice acþiune
culturalã în municipiu face ca
actul artistic sã aibã o viaþã ºi o
identitate proprie, care nu þine
de conjunctura politicã. În
festivalul ajuns deja la o ediþie
ce îl recomandã ca indice de
stabilitate, îºi aflã locul
personalitãþi valoroase, cu suflet
mare, înscriind aici pagini ale
muzicii culte româneºti.
Consiliera cu probleme culturale
a primãriei, doamna Carmen
Zgripcea, pentru care rezolvarea
promptã ºi cu zâmbetul pe buze
a suitei de probleme pe care o
ridicã orice manifestare de
asemenea anvergurã a devenit
cea de-a doua naturã a domniei
sale, a pledat pentru înscrierea
maiului Vâlcei într-un inedit
calendar muzical, subliniind cã
multe din numele de rezonanþã
ale podiumurilor de concert din
þarã ºi strãinãtate au fost
descoperite pe scena vâlceanã.
Alocuþiunea directorului
artistic al festivalului, cunoscuta
realizatoare ºi critic muzical
Rodica Sava, cea care s-a
dedicat total misiunii de a cãuta
ºi a promova muzicieni de
astãzi pentru scenele de
mâine ºi care s-a cheltuit la
propriu de câteva decenii bune
prin efortul impunerii lor în
prim-planul atenþiei auditorilor,
duminicã de duminicã, pe postul
de radio România Cultural,
ne-a destãinuit etapele împlinirii
visului de a fi reuºit sã
transforme festivalul din
Râmnicu Vâlcea într-o manifestare de notorietate naþionalã,
cu certe rezonanþe dincolo de
hotarele þãrii. Un omagiu a fost
adus tinerilor care nu pregetã sã
munceascã pentru a se afirma,
oficialitãþilor, oamenilor cetãþii
pentru ºansa oferitã tinerilor
merituoºi. O asemenea manifestare nu face decât sã
sporeascã în mod continuu ºi
constant, de la stagiune la
stagiune, prestigiul cultural al
oraºului Râmnicu Vâlcea.
Adevãrul este cã nu multe
sunt centrele muzicale ale þãrii
care se pot legitima la egalitate
cu entuziasmul, profesionalismul ºi atitudinea impetuos
afirmatã în dorinþa de a face ca
an de an festivalul sã capete mai
multã forþã; în paralel, pe
parcursul acestor trei decenii
multe alte manifestãri ºi-au
închis porþile; nu însã ºi la
Râmnicu Vâlcea. Cei care au
înþeles sã slujeascã cetatea
muzicalã vâlceanã au fost, în
primul rând, oficialitãþile
 indiferent de culoarea
politicã!  , apoi publicul
vâlcean, tinerii care în ani au
devenit maeºtri altor tineri,
criticii muzicali, într-un cuvânt
cei de-ai casei, dar ºi cei pentru
care municipiul de pe cursul
Olãneºtiului a devenit oraº de
adopþie.

La un asemenea moment
aniversar, nu putea lipsi bilanþul,
care se numãrã doar în câºtiguri:
apariþia unei filarmonici, invitarea unor oaspeþi prestigioºi,
educarea unui public, creºterea
valoricã a Liceului de Artã; la
toate acestea se pot adãuga alte
ºi alte împliniri ..
Substanþa muzicalã a ediþiei
din acest an a fost una deosebitã.
Ca întotdeauna, Rodica Sava a
imaginat un program în care
prima searã este dedicatã unor
personalitãþi din tãrâmul artei
lirice ºi al interpretãrii instrumentale, ca ºi clasei de tineri ce
calcã pe urmele maestrului; ziua
a doua se scaldã în lumina
recitalurilor instrumentale,
parcurgând gradaþia de la cea
mai tânãrã prezenþã la studenþi
ºi într-un simfonic în care tineri
soliºti prestigioºi, afirmaþi în
ediþiile precedente sunt susþinuþi
de orchestra Filarmonicii din
localitate, aflatã în dialog cu un
tânãr dirijor. Punctul final al
manifestãrii îl constituie

simfonicul de luni când, sub
bagheta experimentatului dirijor
Florin Totan, evolueazã tineri la
porþile afirmãrii, dar ºi un
maestru consacrat.
Sã derulãm programul
manifestãrii ºi sã discernem de
aici liniile de forþã ale ediþiei
jubiliare.
Sâmbãtã, 16 mai, ora
18,00. Sala Lahovari. Dublu
recital prezentat de Rodica Sava
în datele cunoscutei sale
competenþe, cu amãnunte
privind evoluþiile anterioare sau
note din biografia artisticã a
celor ce vor reþine atenþia
publicului: soprana Irina
Sãndulescu, pianistul Viniciu
Moroianu, violoncelistul Marin
Cazacu ºi Violoncelissimo.
Afiºul este generos; în prima
parte a serii, soprana Irina
Sãndulescu ºi pianistul Viniciu
Moroianu propun un recital de
excepþie: patru romanþe de Piotr
Ilici Ceaikovski, douã lieduri de
George Enescu, trei lieduri de
Richard Strauss ºi Appassionato
din Pieces impromptus pentru
pian op. 18 de George Enescu.
Este, sã o mãrturisim, un
veritabil tur de forþã cãruia
interpreþii
i-au
depãºit
dificultãþile ºi ne-au transmis
mesajul unui per aspera pe
care, de altfel, îl aºteptam,
cunoscându-le magnitudinea
valenþelor! Dacã mã gândesc
bine aº putea da un subtitlu:
Când liedul devine piesã
concertantã. Practic, cei doi,
care au realizat ºi alte
surprinzãtoare dar, totodatã,

convingãtoare apariþii pe
podiumul de concert, au depãºit
limitele genului! Dacã prin
program s-au situat în cameral,
realitatea realizãrii sonore s-a
încadrat perfect într-o alurã
concertantã de excepþie. Chiar ºi
pentru cei ce nu cunoºteau
programul, acesta s-a înscris, din
start pe lista preferinþelor lor
muzicale. Am putut remarca,
rând pe rând, perfecta adaptare
ºi dialogul culorilor vocale ºi
instrumentale, interiorizarea
jucatã cu exaltarea, dramatismul reþinut sau participarea
emoþionalã într-o perfectã
gradare în planuri atent conduse,
detaºate sau împletite într-un
dialog ce susþine ideea contrapunctului de stãri. Irina
Sãndulescu este o maestrã a artei
lirice, cu un repertoriu solid
conceput ºi redat în datele
profesionalismului la superlativ,
cu fineþe ºi acurateþe, stilisticã
cu dicþie desãvârºitã ºi o
egalitate de invidiat a registrelor.
Onorând condiþia pieselor

pentru voce ºi pian, acestuia din
urmã îi revine ceea ce vocea nu
doreºte, nu poate sau nu
considerã cã este cazul sã ne
transmitã. Aflãm, din povestea
clapelor, faþa ascunsã a
vocii, pianul fiind o fereastrã
perfect deschisã spre sufletul
cuvântului-sunet. Arta lui
Viniciu Moroianu de a fi când
tãlmãcitor, când tãinuitor
vorbeºte despre discreþia de a
pãstra ceva ºi pentru sipetul de
amintiri al minunatei cutii de
rezonanþã ce se construieºte sub
ochii noºtri, în sala de concert.
Appassionato-ul enescian a
însemnat arhitecturi sonore
realizate cu firescul ºi neostentaþia
unei subînþelese ºtiinþe.
Partea a doua a serii a
constituit-o plãcuta surprizã
a unul Cello .Show la
ºapte violoncele. Ansamblul
Violoncelissimo. Fondat de
maestrul Marin Cazacu în
memoria
mentorului
ºi
profesorului sãu, Serafim
Antropov, a apãrut în geometrii
variabile pe scena sãlii Lahovari
în
ipostaze
haydniene,
haendeliene mozartiene, într-un
aranjament dupã Gabriel Faure
ºi în alte piese de succes,
adevãrate ºlagãre în aranjamente pentru 7 violoncele,
între care Libertango de Astor
Piazzola, Tico Tico, Besame
mucho, un marº de Giovanni
Solima ºi un pandant rossinian.
Întregul recital, condus cu
mãiestrie de Marin Cazacu care
a ºi realizat un scurt expozeu s-a
constituit în faþa transparentã a

laboratorului de creaþie în care
nu existã false orgolii ºi în care
fiecare participant deapãnã
fuiorul sunetelor sau întregeºte
tensiuni din a cãror sumã
vectorialã muzica se rãsfaþã
într-un seducãtor spectru
coloristic. S-ar putea spune
despre Marin Cazacu ºi altceva
decât ceea ce se ºtie deja, adicã
solist concertist de anvergurã
internaþionalã ºi pedagog de
excepþie; s-ar putea spune - de
exemplu - ºi pe drept cuvânt, cã
este constructor de instrumente,
mai bine spus de sonoritãþi
instrumentale pentru cã acel
Violoncelissimo este  dacã-mi
permiteþi - un instrument
virtual-concret dotat cu
inteligenþã, har ºi suflet ..
Alãturi de maestru, au evoluat
Rãzvan Suma, Octavian Lup,
Mircea Marian, Alexandru
Potângã, Darius Tereu ºi Cristian
Munteanu.
..S-a încheiat
prima searã .. Ce pãcat!
Duminicã, 17 mai ora
10,00. Sala ªcolii Populare de

Arte ºi Meserii: Recitalul
Tinerelor Talente. Este  la
modul propriu  o replicã a
recitalurilor instrumentale sau
vocale de duminicã. Cele mai
diverse vârste ºi instrumente
ºi-au dat întâlnire aici, venind
din colþuri de þarã pentru a primi
botezul preþuirii criticilor ºi al
publicului, pentru a face
cunoscutã ºcoala muzicalã pe
care o reprezintã ºi pentru a
confirma titlurile obþinute deja
la importante competiþii
naþionale ºi internaþionale. Este
o macroclasã de premianþi.
Rodica Sava îºi reia locul la
microfon ºi ne face cunoscute
performanþele celor pe care
podiumul scenic îi aºteaptã. Cel
mai mic interpret (clasa a II-a),
violonista Mihaela Mitrofan
(clasa prof. Olivia Papa, la pian
Smaranda Ilea) sparge gheaþa,
urmatã de un coleg de ºcoalã
primarã, Bogdan Preda (clasa a
IV-a), la fluier (clasa prof. Ion
Negurã, la pian Verona Maier).
Aceºti reprezentanþi ai Liceului
George Enescu din Capitalã sunt
deja virtuozi ai instrumentelor,
iar programul prezentat s-a
distins prin echilibru ºi
virtuozitate.
Ciclul gimnazial a numãrat
în acest recital nu mai puþin de
patru reprezentanþi: doi
violoniºti provenind de la Liceul
de Artã din Râmnicu Vâlcea,
demonstrând forþa acestei
instituþii  Andreea Sâia (clasa
a VI-a, clasa prof. Ion Olteþeanu,
la pian Dorina Arsenescu) ºi
ªtefan Bãdiþescu (clasa a V-a,

clasa prof. Cristian Stroe, la pian
Monica Rãguºitu), cãrora li s-au
alãturat o violonistã ce
reprezintã Liceul George
Enescu  Daniela Tudor (clasa
a VIII-a, clasa prof. Olivia Papa,
la pian Smaranda Ilea) ºi
pianista Daria Tudor din
Ploieºti, reprezentantã a ºcolii
pianistice a Liceului Dinu
Lipatti (clasa a VI-a, clasa prof.
Adriana Bocãneanu). Desigur,
repertoriul mai pretenþios ºi
modul în care au înþeles sã-l
tãlmãceascã a dat mãsura unor
speranþe pe care ni le dorim
împlinite, garanþie fiind
seriozitatea ºi talentul tinerilor
instrumentiºti. Remarci special
pentru toþi soliºtii:Andreea Sâia
(siguranþã, vigoare), Daria
Tudor (delicateþe, grijã extremã
pentru planurile sonore ºi
respectarea stilului mozartian,
dar ºi anvergura enescianã a
elansãrii), Daniela Tudor
(aplomb, punctare de energii ce
se topesc în momentele de
reflecþie ºi calm), ªtefan
Bãdiþescu (atentã recitire a
partiturii).
Seniorii au fost ºase
liceeni ºi o studentã. Recitalul
lor a marcat cea mai de sus
treaptã în abordarea repertorialã,
în înþelegerea pieselor pe care ºi
le-au inclus în repertoriu, în
redarea partiturilor inclusiv ca
fond de participare personalã,
dincolo de indicaþiile maeºtrilor.
Ne-am întâlnit cu violoncelistul
Andrei Niþescu din Constanþa,
studiind la Liceul George
Enescu (clasa a XI-a, clasa prof.
Anca Vartolomei, la pian Verona
Maier) - un performer în
devenire, cu disponibilitate de
dialog, cu trei pianiste  Adela
Liculescu (clasa a IX-a), de la
Liceul de artã din Craiova (clasa
prof. Mariana Ilea)  un rezervor
de nerv ºi forþã care cautã
sonoritãþi orchestrale, Alexandra
Vãduva (clasa a XII-a) de la
Liceul de Artã din Râmnicu
Vâlcea (clasa prof. Doina
Olteþeanu)  a cãrei capacitate
de interiorizare echilibreazã
efuziunea ºi generozitatea
ideaticã, Mãdãlina Dãnilã (clasa
a XII-a), de la Liceul de Artã din
Brãila (clasa prof. Galina
Cojocari) - cu certã disponibilitate pentru contururi filigranate
ºi cu un duo chitarã: Bogdan
Cioceanu (clasa a XI-a) ºi
Alexandru Chifu (clasa a XII-a),
amândoi de la Liceul de Artã din
Ploieºti (clasa prof. Iulian
Anghel)  un dialog eficient în
demersul de creare a unei
sonoritãþi armonioase prin
suprapuneri de joc registric.
Studenta Alexandra Neaga (anul
II la Universitatea Naþionalã de
Muzicã din Bucureºti) este
discipola fagotistului ºi
profesorului Mihai Miltiade
Nenoiu ºi are de împãrtãºit
multe pe instrumentul deosebit
de dificil pe care l-a ales.
Seara aceleiaºi zile, a fost
marcatã de lansarea volumului
Un vis împlinit: Muzicieni de
azi muzicieni de mâine de
Rodica Sava, lansare ce a fãcut
cunoscute publicului crezul
suprem al acestei înfocate
luptãtoare pentru ºansele reale
ale tinerilor muzicieni români.
În cuvântul ei, autoarea a
demonstrat liniile de forþã ale
acþiunii sale neîntrerupte vreme
de 37 ani de la microfonul
Radio România, rememorând
momente de mare emoþie
artisticã trãite la întâlnirea cu
talentul indiferent de vârstã,
trãind speranþe ºi certitudini,
motivaþii ºi confirmãri de-a
lungul întregii sale cariere.
De peste un deceniu este
director artistic al Festivalului

Tinere Talente, aflând în
Râmnicu Vâlcea ºi în oficialitãþile
municipiului acel partener ideal
de programe care i-au permis
sã-ºi împlineascã visul. Pentru
Rodica Sava a fi în permanent
dialog cu tinerii cãrora le oferã
prilejul de manifestare, dar ºi cu
publicul cãruia îi propune noi
nume este un modus vivendi.
Energia ei nesecãtuitã mutã - la
propriu!  din loc munþi de
inerþie ºi creeazã loc pentru
speranþe pe care, cu siguranþã
anii ce vin le confirmã pe
scenele româneºti sau pe
podiumurile internaþionale. Din
an în an, ediþiile cresc în valoare
ºi interes: este meritul Rodicãi
Sava ºi al echipei ei de
muzicieni ºi oameni de radio
care fac ca în casele noastre,
duminicã de duminicã sã intre
tinerii ºi muzica lor. Acest lucru
se poate citi în paginile
voluminosului opus semnat
de neobosita descoperitoare de
talente.
Ora
19.00.
Începe
adevãratul tur de forþã pentru
tineri  prezentarea pe podiumul
concertistic alãturi de un
ansamblu simfonic. Programul
anunþa Concertul în Si bemol
major pentru violã ºi orchestrã
K.V. 191 de W.A. Mozart
(transcripþia Concertului pentru
fagot)  solistã Andrea Ghiþan,
studentã la Universitatea
Naþionalã
de
Muzicã,
Konzertstuck pentru clarinet ºi
corn di basssetto  soliºti
clarinetiºtii Albert Mãdãlin
Codreanu ºi Robert Preduþ,
primul masterand, al doilea încã
student la Universitatea
Naþionalã de Muzicã din
Bucureºti ºi Concertul nr. 1 în
mi minor, op. 11 pentru pian ºi
orchestrã de Frederic Chopin,
solist Tudor Cãldare, student al
Conservatorului din Florenþa.
Alegerea unei lucrãri destinate
iniþial fagotului, un instrument
ce pune încã probleme de
tehnicã la vremea lui Mozart ºi
apoi în transcripþie pentru violã,
nu a fost în mãsurã sã ofere
câmp deschis ºi zbor neîngrãdit
solistei Andrea Ghiþan, în
afirmarea plenarã a vigorii ºi
incandescenþei trãirii pe care i le
cunoaºtem; i-am remarcat
concepþia interpretativã cu
frumoase volute de legato,
trãirea ºi amplitudinea epicã pe
care a dat-o sonoritãþii de
ansamblu. Cei doi clarinetiºti au
fost exemplari în aceastã
partiturã cu totul specialã, iar
pianistul a stabilit încã un etalon
interpretativ pe panoplia
succeselor sale. Dirijorul
Leonard Buga cu gestica sa
elegantã ºi calm a stabilit cu
adevãrat contururile acelui tur
de forþã despre care aminteam
în rândurile de mai sus.
Luni, 18 mai, ora 19,00.
Sala Lahovari. Ultimul concert
al Festivalului vâlcean, plasat în
ziua obiºnuitului simfonic
sãptãmânal. La pupitrul
orchestrei
simfonice
a
Filarmonicii Ion Dumitrescu
 dirijorul Florin Totan, un
muzician cu gesticã amplã,
sugestivã, la care orchestra
rãspunde prompt. Programul a
debutat cu Concertul nr. 4 în La
major, K.V. 219 pentru vioarã ºi
orchestrã, solistã Sabina
Dascãlu, aflatã în pragul
bacalaureatului, elevã încã a
Liceului de Muzicã George
Enescu din Bucureºti. Este
o solistã în plinã afirmare,
cu talent ºi virtuozitate
recunoscute, ce a redat partitura
mozartianã într-o manierã
proprie.
Concertul în Mi bemol
major pentru trompetã ºi

orchestrã de Joseph Haydn l-a
avut ca solist pe Cãtãlin Gorgon
Grigorescu, un trompetist a
cãrui carierã se profileazã deja
în date extrem de clare.
Punctul culminant al serii ºi
al Festivalului a fost atins
de momentul monument
muzical semnat Marin Cazacu.
Concertistul a ales un Allegro
appassionato de Camille SaintSaens, aria lui Lenski din opera
Evgheni Oneghin de Ceaikovski
ºi Rapsodia ungarã de David
Popper. Fiecare dintre cele trei
lucrãri s-a dovedit a fi idealã
pentru demonstrarea teoremei
Adevãrului Marii Muzici cãci,
de fiecare datã, solistul a probat
condiþia sa de perfect slujitor al
artei sunetelor. Aflat în acea
echilibratã ipostazã, pe care i-o
cunoaºtem, de a face din
violoncel instrumentul ideal de
tãlmãcire a vibraþiei sale interioare la întâlnirea cu partiturile
semnate de compozitori din cele
mai variate zone stilistice,
Marin Cazacu ne-a convins
pentru a câta oarã?!? Cred cã
momentul-cheie al acestui
inegalabil artist este acela în care
se îndreaptã cãtre podiumul
supraînãlþat. Din acel moment,
chiar înainte de a atinge cu
arcuºul vreo coardã, muzica

începe sã curgã ºi te învãluie,
oferindu-þi surpriza primului
sunet. Cum liniºtea de dupã
ultimul sunet e grea, nu îþi
rãmâne decât sã aºtepþi
urmãtoarea piesã. Totul este un
permanent a suivre. Bisul
oferit a fost tot un Ceaikovski,
cea de-a ºasea variaþiune din
Variaþiunile pe o temã rocoro.
Magistral  e mult prea puþin
spus! Aplauzele au rãsunat
îndelung ..
Îmi rezerv dreptul de a mai
nota aici un participant, al cãrui
nume nu a apãrut pe afiºe sau în
programul de salã la capitolul
soliºti. Este vorba despre
orchestra Filarmonicii de stat
Ion Dumitrescu din Râmnicu
Vâlcea, un organism tânãr, ce îºi
cucereºte cu fiecare nou concert
un alt palier de competitivitate.
Ajunsã la cea de-a XIV-a
stagiune din cariera pe care ºi-o
clãdeºte cu temeinicie ºi
siguranþã, sub conducerea
competentã a dirijorului Mihail
ªtefãnescu, în a cãrui atenþie
intrã inclusiv clãdirea unui
repertoriu ºi educarea publicului
tânãr, orchestra dovedeºte o
flexibilitate deosebitã, reuºind
ca, în ciuda fluctuaþiilor inerente
ale membrilor sãi, sã se acorde
din mers cu personalitãþile

interpretative, fie acestea
baghete sau soliºti. O
menþiune aparte pentru concert
maestrul ansamblului, doamna
Meda Gheorghe, un arcuº
deosebit de prezent ºi eficient.
Este cazul sã mai concluzionãm asupra Festivalului
Tinere Talente, ediþia XXX,
ediþie la care directoarea artisticã
Rodica Sava ºi cele douã invitate
ale domniei sale, muzicologii
Anca Florea ºi prof. univ. dr.
Carmen Stoianov, au primit, din
partea Primãriei vâlcene,
Diplome de Excelenþã pentru
susþinerea acestei prestigioase
manifestãri culturale?!? Dupã
programul oferit în cele trei zile
pline de muzicã s-ar spune cã
nu. Emoþiilor trãite de tinerii
muzicieni în formare au fost
puternice ºi, în majoritatea
zdrobitoare a cazurilor 
benefice, dãtãtoare de speranþã
pe ideea de confirmare a
afirmãrilor impetuoase. Anul ce
se va scurge pânã la viitoarea
ediþie, un an ce se va numãra în
zeci de alte ediþii ale emisiunii
duminicale Muzicieni de
azi .muzicieni de mâine, va
avea un cuvânt greu de spus la
capitolul acumulare. Suntem
în aºteptarea unui Best of XXXI!
2010 ni-l va oferi, cu siguranþã!

Medalion coral contemporan
Dumitrescu din Râmnicu
Vâlcea a prezentat, sub bagheta
lui Mihail ªtefãnescu un
Medalion Coral Contemporan,
Corul Academic Euphonia Petru Stoianov ºi Sabin
al Filarmonicii de Stat Ion Pãutza.

Lector univ. dr.
Ion OLTEÞEANU

Constituit în special din
tineri, publicul a fost cucerit de
sonoritãþile care, pornite de la
folclorul românesc ºi, în parte,
afro-american, au fost tratate de
cei doi creatori cu mijloacele
componistice contemporane.
Format ºi el din tineri, corul
a interpretat, în prima parte
lucrãrile: Brâul grâului, N-ai sã
vii, Scrisori, Dezîmblânzirea,
Pomule, copacule, Cântec ºi
Strigãturi, ale compozitorului
Petru Stoianov.
Personalitate marcantã, cu
intensã activitate în creaþia
muzicalã,
muzicologicã,
didacticã ºi de management
artistic, Petru Stoianov a fost
prezent în sala filarmonicii
vâlcene, a simþit pe viu fiorul
mesajului artistic, primind
cãlduroase aplauze.
În interviul acordat Televiziunii Vâlcea 1, compozitorul
a apreciat prestaþia formaþiei
corale ºi a dirijorului ei, care au
decodificat cu mãiestrie intenþiile sale creatoare, fãcându-le
accesibile unui public atât de
tânãr. Decan al Facultãþii
de Muzicã a Universitãþii
Spiru Haret, Petru Stoianov
a remarcat cu satisfacþie
faptul cã majoritatea celor
care au evoluat pe scenã sunt
foºti ºi actuali studenþi ºi
masteranzi ai instituþiei pe care
o conduce.
A doua parte a programului
a cuprins lucrãri ale lui Sabin
Pãutza, compozitor, dirijor ºi
profesor, o mai veche cunoºtinþã
a publicului vâlcean, prezentã,
de aceastã datã, în ipostaza
creaþiei corale a capella.
Iniþiativa meritorie a
Filarmonici vâlcene de a pune
în scenã acest medalion coral
contemporan, s-a materializat
într-un adevãrat eveniment
artistic, care completeazã fericit
suita de manifestãri muzicale
prezentate în aceastã splendidã
lunã mai, în oraºul de la poalele
dealului Capela.

VÂRSTA ªI APARATUL CARDIOVASCULAR  ÎNTRE NORMAL ªI PATOLOGIC
Prof. univ. dr. Corneliu ZEANA
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport
Ne aflãm spre finele
primului deceniu al mileniului
III, iar tendinþele demografice,
care au detaºat secolul XX de
restul istoriei, par sã se
continue, fenomenul cel mai
reliefat fiind aºa-numita
îmbãtrânire a populaþiei (mai
corect exprimat ar fi creºterea
duratei medii de viaþã), iar
acest fapt atrage importante
restructurãri în mecanismele
sociale. Unii sociologi ºi
politicieni privesc aceastã
evoluþie cu îngrijorare. De
pildã, cei implicaþi în calculul
bugetelor de pensii sunt
preocupaþi de numãrul tot mai
mare al pensionaþilor de vârstã,
precum ºi al celor care necesitã
îngrijiri medicale, în raport cu
numãrul, în evidentã scãdere, al
populaþiei zise active, cea care
alimenteazã fondul de pensii ºi
cel de sãnãtate într-un sistem
sau altul. Punctul nostru de
vedere este diametral opus,
plasându-se pe versantul
optimist al considerãrii
problemei, chiar ºi în cazul
special al României, unde
asistãm la o dramaticã scãdere
a populaþiei, cu circa 40.000 de
suflete pe an. Aceastã reducere
se explicã mai cu seamã prin
scãderea dramaticã a natalitãþii,

care a ajuns sensibil sub cifra
mortalitãþii. Sã ne amintim de
boomul natalitãþii din
anii80, de multiplicarea
claselor din ºcolile noastre. În
prezent, în raport cu numãrul
mare de universitãþi din
România, fãrã egal în lume,
înregistrãm o crizã de candidaþi
la examenul de admitere,
evidentã chiar în acest moment
de început de an universitar.
Durata medie de viaþã în
þara noastrã atinge în prezent
72,22 ani ( 68,7 pentru bãrbaþi
ºi 75,8 pentru femei), ea fiind,
potrivit Anuarului Ministerului
Sãnãtãþii pe 2006 printre cele
mai scãzute din Europa ºi
situatã aproximativ la acelaºi
nivel în ultimii 30 de ani.
Contrastul dintre România ºi
restul þãrilor europene se
explicã prin cvasiabsenþa unor
reale programe profilactice ºi
pe ruptura dintre sistemul de
îngrijire primarã ºi cel al
spitalelor întreþinute aproape
exclusiv pe seama statului, ºi
care înregistreazã o revoltãtoare lipsã de randament. Ca
o parantezã, amintim faptul cã
vecinii noºtri bulgari trec acum
la o masivã privatizare a
spitalelor, aliniind reþeaua
sanitarã cu restul economiei, în

mare majoritate capitalistã ºi
concurenþialã.
Ceea ce înþelegem astãzi
prin persoanã în vârstã este
cu totul altceva decât odinioarã.
În mediul rural, multe femei
spun despre ele cã sunt
bãtrâne la doar 35 de ani,
ceea ce provoacã zâmbete
ºi surprizã în
mediul nostru, ca
sã nu mai vorbim
de Paris, unde
o femeie de 5060 de ani se
considerã a fi
între
douã
vârste, lucru
care ne face din
nou sã zâmbim.
Conceptul de
vârstã înaintatã
s-a relativizat
profund. Ca sã
rãmânem la modelul francez, a
apãrut o cohortã
tot mai numeroasã de centenari, o parte
dintre aceºtia
fiind persoane
active, chiar
implicate
în
afaceri. În SUA, conceptul
pensionãrii prin limitã de vârstã
aproape cã nu existã, durata
menþinerii vieþii active fiind
legatã practic numai de
performanþã, de capacitate.

Criza actualã a sistemului de
pensii este una specific
europeanã.
Dacã privim indivizii ºi nu
media acestora, constatãm o
mare discrepanþã între vârsta
cronologicã ºi cea biologicã în
favoarea celor care par sã-ºi
nege vârsta. Numãrul celor care,

în mod manifest, îmbãtrânesc
precoce a diminuat. Existã o
puternicã miºcare sportivã a
veteranilor, din pãcate, foarte
puþin reprezentatã la noi.
Alergãtorii de cursã lungã

(maraton), înotãtorii sau atleþii
de 70 de ani au o condiþie fizicã
excelentã ºi sunt capabili de
performanþe superioare celor de
30 de ani, care duc o viaþã
sedentarã. Juventologia, ramurã
derivatã din geriatrie, sau, mai
corect spus, dezvoltatã în paralel
cu aceasta, este preocupatã de

redobândirea performanþelor
considerate cumva pierdute în
trecut, dar aceasta nu se referã
doar la aspectele funcþionale
de performanþã, ci ºi la o
reîntinerire structuralã.

Desigur, nu poate fi negat
faptul cã înaintarea în vârstã îºi
lasã amprenta indelebilã asupra
a tot ceea ce caracterizeazã viul,
dar nu este mai puþin adevãrat
cã ritmul îmbãtrânirii poate fi
încetinit printr-un anume stil de
viaþã. Ne referim în special la
alimentaþie, la activitatea fizicã
, la nu mai puþin importantul
antrenament al funcþiilor
intelectuale ºi la acea influenþã
subtilã a ceea ce numim culturã.
În legãturã cu acest ultim aspect
, amintim faptul cã durata vieþii
este proporþionalã (ºi) cu
numãrul de cãrþi citite. Nu ºi cu
numãrul orelor petrecute în faþa
televizorului. Existã un gen
benefic de muzicã, dar ºi
unul nociv. Relativ la rolul
alimentaþiei, am avut privilegiul de a asculta o conferinþã
extrem de interesantã susþinutã
în Bucureºti, de Yukio Yamori,
MD, Ph D, Emeritus Professor
la Kyoto University, despre
alimentaþia japonezilor, populaþie cu o longevitate absolut
remarcabilã. A fost subliniat
rolul substanþelor antioxidante.
Ca o parantezã, în Japonia, titlul
de profesor universitar nu
este limitat de vârstã, cum se
petrec lucrurile, cu totul
contraproductiv, în România.
Sã ne gândim la epoca de
maximã creativitate a lui
Leonardo da Vinci, dupã vârsta
de 70 de ani.

* * *
Dupã acest preambul,
destinat acomodãrii cititorului
cu tema abordatã, dar ºi capacitarea intreresului acestuia,
intrãm în substanþa temei noastre.
Marea majoritate a studiilor
privind efectul înaintãrii în
vârstã asupra organismului sunt
de tip cros-secþional, mult mai
puþine sunt cele longitudinale,
acestea din urmã necesitând
timp îndelungat (vezi studiul
Framingham din SUA). Studiile
cros-secþionale sunt limitate de
faptul cã evalueazã indivizi
selectaþi pentru longevitate ºi
având un nivel ridicat de factori
motivaþionali.
Limitând strict discuþia
la aparatul cardiovascular
putem cristaliza urmãtoarele:
1. Dincolo de perioada
intrauterinã, numãrul celulelor
miocardice nu mai creºte. (Ca
ºi cel al neuronilor). 2. Existã
o hipertrofie moderatã a
cardiomiocitelor ventricului
stâng, ca urmare a creºterii
rigiditãþii arterelor (postsarcinã)
ºi a împuþinãrii miocitelor.
3. Hipertrofia miocardului
prevaleazã asupra înmulþirii
capilarelor ºi vaselor de sânge
mai mari. 4. În ciuda unei
uºoare diminuãri a vitezei de
scurtare a fibrelor miocardice,
tensiunea generatã se menþine
graþie unei uºoare prelungiri a
duratei contracþiei 5. Existã o

diminuare a numãrului ºi
activitãþii betareceptorilor,
rãspunsul inotrop, cronotrop ºi
vasodilatator mediat de aceºtia
fiind mai redus 6. Miocardul
(dar ºi pericardul) este mai
rigid, în parte ºi datoritã
procesului de fibrozã, existã o
oarecare rigiditate miocardicã
ºi relaxare întârziatã, ceea ce
limiteazã umplerea ventricularã
diastolicã. În forme patologice
se realizeazã insuficienþa
cardiacã hipodiastolicã, atât de
frecventã la vârste înaintate.
Teoriile generale ale
îmbãtrânirii ºi aplicarea lor
la aparatul cardiovascular.
1. Teoria geneticã a programãrii înaintãrii în vârstã, cea
mai creditatã, se bazeazã pe
faptul cã fiecare specie are o
anumitã duratã medie de viaþã,
iar acest lucru se manifestã ºi
în cazul culturilor de celule,
dovedind rolul genomului. În
acest cadru, alterãrile ADN ca
urmare a agresiunilor toxice
(poluare etc) antreneazã
modificãri nefavorabile în
structura proteinelor. Aici
intervine (ºi) tipul alimentaþiei,
cu rolul antioxidanþilor, ca ºi al
toxicelor, din compoziþia
alimentelor. Nu trebuie uitat cã
numeroase medicamente (un
foarte mare numãr de vârstnici
iau cronic diverse medicamente) pot exercita subtile

acþiuni toxice, încã neevaluate
în cazul noilor produºi
farmaceutici destinaþi utilizãrii
îndelungate.
2. Teoriile fiziologice
considerã alterãrile induse de
timp în moleculele cu viaþã
lungã, cum este colagenul, ca
ºi în matricea extracelularã,
ceea ce duce la creºterea
rigiditãþii pericardului (care nu
se mai destinde cu uºurinþa ºi
elasticitatea de odinioarã), a
valvelor cardiace, a vaselor ºi
chiar a miocardului, care suferã
o uºoarã fibrozã de vârstã.
Miocardul se hipertrofiazã
compensator. Trebuie consideratã ºi acþiunea radicalilor
liberi oxidanþi, care pot induce
apoptozã, precum ºi, mai puþin
importantã decât în cazul
celulelor nervoase, acumularea
unor deºeuri potenþial toxice.
3. Teoria imunologicã a
îmbãtrânirii considerã rolul
autoagresiunii imunologice,
explicând degradarea relativ
bruscã, dincolo de anumitã
vârstã, a unor indivizi la care,
pânã atunci, aveau un ritm lent
de îmbãtrânire fiziologicã.
4 Teoria neuroendocrinã
deplaseazã problema asupra
modificãrilor neuroendocrine,
determinate mai cu seamã
genetic, alterãrile cardiovasculare
fiind secundare celor care
intereseazã nervii, mediatorii ºi
hormonii.
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Programele Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
TVRM Educaþional
LUNI  8 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. XXVIII)
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Dorin
Sarafoleanu la dispoziþia dvs.
14:58 Promo
15:00 Cafe concert. Emisiune de Sorin Petre
15:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
17:20 Promo
17:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
19:20 Promo
19:30 Haretiºtii. Emisiune de Mugur Popovici
20:00 Apel telefonic. Emisiune de George Nicolau
21:00 Jurnale în stil Caragiale.
Emisiune de Viorel Popescu
21:30 Dialog, ºtiinþã, religie.
Emisiune de Carmen Fulger
22:00 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  9 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  8 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  9 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. Constantin
Dumitrache la dispoziþia dvs (r)
05:00 Invitatul de la ora 13 (r)

MIERCURI  10 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. XXIX)
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 Agricultura ºi alimentaþia (r)
05:00 Invitatul de la ora 13 (r)

JOI  11 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. XXX)
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Andrei Firicã
la dispoziþia dvs.
14:58 Promo
15:00 Întâlnire cu folclorul.
Emisiune de Theodora Popescu
15:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
17:20 Promo
17:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
19:20 Promo
19:30 Lauri pentru liceeni.
Emisiune de Cristina Matei
20:00 Istoria cu învãþãturã.
Emisiune de Valeriu Râpeanu
17:00 Gândeºti, deci exiºti
17:30 Clubul diplomaþilor (r)
18:00 Serial cultural de searã
19:00 Cultura corpului
20:00 Nimic fãrã lege
20:30 Muzicã popularã
21:00 Ferestrele memoriei
22:00 Muzicã clasicã
22:20 Poeþi ºi poeme
22:30 Film artistic strãin (r)
23:30 Promo

MIERCURI  10 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  11 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. 9)
23:15 Comentariul zilei.
Emisiune de George Marinescu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret* (r)
04:00 Invitatul de la ora 13 (r)
05:00 Mioriþa (r)
05:30 Popasuri de suflet (r)

VINERI  12 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
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06:00 Promo USH
06:10 Cinepanorama (r)
06:30 Universul cuvintelor (r)
07:00 Deutsche Welle. Emisiune de Diana Popescu
07:30 Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
08:00 Luminã în suflet. Emisiune de Sorin Bejan
09:00 Grãdiniþa fermecatã.
Emisiune de Carmen Fulger
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
12:00 Scena ca istorie. Emisiune de Violeta Screciu
13:00 Cronica scepticului.
Emisiune de Cristian Român
13:30 Mioriþa  antologie de folclor tradiþional.
Emisiune de Ioan Filip
14:00 Academica  Ateneul artelor.
Emisiune de Mircea Micu
15:00 Teatrul în fotoliul de acasã.
Emisiune de Viorel Popescu
16:00 În cãutarea folk-ului pierdut.
Emisiune de Maria Gheorghiu
17:00 Din instituþiile publice.
Emisiune de George Nicolau
17:30 Dor de-acasã. Emisiune de divertisment.
Realizator Puiu Stoicescu
19:30 Doctor de inimã albastrã.
SÂMBÃTÃ  13 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. Emisiune de Georgel Nucã
Emisiune de Dumitru Cucu
23:00 Film artistic: Legendele Dinastiei Han 
09:00 Exclusiv pentru premianþi.
Negocieri de pace (China, 2005). Regia:
Emisiune de Carmen Fulger
Wai Han Tao, Huang Wai Ming, Li Ji Qioang.
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret*
Actori: Jacklyn Wu Chien Lien, Kristi Yeung Yu,
11:50 Promo
Hu Jun, Xiao Rong Sheng. În anul 221 î.Hr.,
12:00 Agricultura ºi alimentaþia.
împãratul Qin Zheng a cucerit ºi unificat cele
Emisiune de Gheorghe Predilã
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 Universul cuvintelor.
forþele ºi s-au rãsculat împotriva Dinastiei
Emisiune de Alina Ardeleanu
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 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
*În emisiunea Teleamfiteatrul Universitãþii
18:30 Contrapunct. Emisiune de George
Spiru Haret, sunt prezentate Consultaþii pentru
Marinescu ºi Simona ªerban
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
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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  13 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: Haiducii (1966).
Regia Dinu Cocea. Distribuþie: Amza Pellea,
Marga Barbu, Ion Besoiu. Film de aventuri
pe fundal istoric. Acþiunea se petrece în
secolul al XVIII-lea în plinã epocã fanariotã.
Amza, cãpitanul unei temute cete de haiduci,
trãdat de fratele sãu de cruce Sârbu, e prins
ºi aruncat în ocnã. Ros de ambiþii ºi însetat
de avere, Sârbu reuºeºte sã câºtige încrederea
Domnitorului, devenind cãpitan de arnãuþi.
Se însoarã cu fiica vistiernicului, pe care apoi
îl acuzã de complot pentru a-i lua averea
00:00 Adevãratele stele (r)
01:30 Lumea pe dos (r)
02:30 Academica  ªtiinþã (r)
03:30 Am venit cu drag la voi (r)
05:30 Clubul diplomaþilor (r)

Opinia
naþionalã

08:00 Stele de mâine
08:20 Poeþi ºi poeme
08:30 Lecturi din Caragiale
09:00 Program pentru copii
10:00 Universul cuvintelor
10:30 Aplauze pentru haretiºti
11:00 La Hanul Morãriþei
12:00 Teatru
13:00 Invitatul de la ora 13 (r)
14:00 Nimic fãrã lege
14:30 Casa noastrã
15:00 Istorie ºi istorii (r)
16:30 Cafeneaua literarã
17:00 Exclusiv pentru premianþi
18:00 Grãdina cu statui  Lumea vãzutã
de aproape
19:00 Din lumea cu doruri multe
20:00 Clubul liceenilor
21:00 Film artistic românesc
22:20 Poeþi ºi poeme
22:30 Academica  Cãrþi în instanþã
23:30 Promo
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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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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
19.00-22.00
ULTIMA EDIÞIE
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00
ORA H  ORA HARETIªTILOR
23.00-24.00
CAFE NOCTURN
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-01.00
Luni  BUSSINES HOUR
Marþi  BUCUREªTI AFTER HOUR
Miercuri  OMUL DIN SPATELE
PERSONALITÃÞII
Joi  ÎN CÃUTAREA MICULUI PARIS
Vineri  COCKTAIL TURISTIC
01.00-02.00
Luni  TOP RRM INTERNAÞIONAL
Marþi  CÂNTEC DULCE ROMÂNESC
Miercuri  TOP RRM ROMÂNESC
Joi  Vineri  NIGHT FEVER
02.00-07.00
Luni  Vineri  NIGHT FEVER

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

Calendar cultural
,,Calendar cultural este una dintre emisiunile cu care telespectatorii postului TVRM
Cultural s-au obiºnuit.
Gazda emisiunii, profesorul universitar doctor Ion Dodu Bãlan, încearcã ºi reuºeºte,
timp de 60 de minute, sã-ºi introducã telespectatorii într-un univers al cunoaºterii, prezintã
personalitãþile care s-au nãscut în luna respectivã, oameni de culturã pe care mulþi i-au
uitat sau de care mulþi nici nu au auzit.
Profesorul universitar doctor Ion Dodu Bãlan doreºte, prin intermediul emisiunii, sã
aducã un omagiu celor care au contribuit la dezvoltarea culturii româneºti ºi au reuºit,
prin intermediul muncii lor, sã aducã recunoaºtere numelui României în lume.
Este o emisiune absolut necesarã, utilã, fascinantã, deoarece ne face sã realizãm, pe
fiecare dintre noi, ce înseamnã sã fii român, ºi cât de mult ar trebui sã ne mândrim cu
apartenenþa noastrã.
Aºadar, nu uitaþi sã urmãriþi în fiecare lunã, în prima joi, emisiunea ,,Calendar cultural
de pe canalul TVRM Cultural.

Mihai Marius VOICU,

student, anul II,
Facultatea de Filosofie ºi Jurnalism
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Preºedintele ºi rectorul Universitãþii Spiru Haret, prof. univ. dr. AURELIAN GH. BONDREA,
a inaugurat
CENTRUL pentru ÎNVÃÞÃMÂNT LA DISTANÞÃ din BERLIN al UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET
Ceremonia de inaugurare a Centrului de
Învãþãmânt la Distanþã din Berlin al Universitãþii
Spiru Haret a oferit prilejul deschiderii unor noi
posibilitãþi de contacte pe tãrâm academic în
Germania, þarã cu o intensã ºi prestigioasã viaþã
universitarã, unul dintre focarele de culturã ºi
învãþãmânt superior frecventate de-a lungul
vremurilor de numeroase personalitãþi ale vieþii
spirituale româneºti
Prezentã la aceastã ceremonie inauguralã, doamna Adriana
Popescu, director al Institutului Cultural Român din Berlin,
a spus:

Pe Friedrichstrasse  una dintre cele mai cunoscute strãzi din Berlin  se aflã situat
Centrul pentru Învãþãmânt la Distanþã al Universitãþii Spiru Haret

Daþi-mi voie, înainte de toate, sã vã urez în numele Institutului
Cultural Român, care aniverseazã în acest an zece ani de existenþã,
bun venit în spaþiul german. Sunteþi o foarte tânãrã instituþie ºi ne
bucurã faptul cã nu mai suntem singuri în acest spaþiu foarte mare
ºi foarte important.
Pe efigia Universitãþii Spiru Haret scrie: Educaþie, ªtiinþã,
Culturã. Vedeþi, între Universitatea Spiru Haret, un nume sonor
Spiru Haret, prin Centrul sãu de la Berlin, ºi Institutul Cultural
Român Titu Maiorescu din Berlin, alt nume sonor, vedeþi, sunt
niºte virtuale punþi de cooperare. Sigur cã lucrurile nu þin decât
de noi. Sunt convinsã cã din rândul studenþilor, care se vor înscrie
la cursurile Centrului Universitãþii Spiru Haret din Berlin, ne
vom putea selecta artiºti, care sã fie invitaþi pe scena Institutului
Cultural Român. Cum, la rândul nostru, Institutul Cultural Român,
care va trezi curiozitatea pentru România, va putea, probabil, în
perspectivã, furniza o serie de studenþi, nu neapãrat români, care
ºi pe acest palier, sã zic eu, al informaþiei, al instrucþiei, al
învãþãmântului, sã fie interesaþi de România. Desigur, cã o
sinergie este fireascã ºi nu putem decât sã ne dorim ca ea sã
funcþioneze, nu doar în termenii teoretici, ºi sã devinã, într-adevãr,
o realitate.
Între invitaþi s-a aflat ºi doamna profesor doctor Ioana Scherf,
care predã Limba românã la Universitatea Humbold din Berlin.

Joachim Gûnther:
Voi susþine aceastã dezvoltare cu toatã convingerea,
la fel ca ºi mulþi alþii dintre colegii mei
din Parlamentul german

Joachim Gûnther,
preºedinte al Grupului
parlamentar de prietenie
germano-român
Cred cã Universitatea
dumneavoastrã face aici un
pas care ne duce pe un tãrâm
nou. E drept cã astfel de
forme de învãþãmânt existã
deja în Germania, dar pasul
nou constã în faptul cã, iatã,
o universitate româneascã
vine la noi. Mã bucur de acest
pas al Bucureºtiului ºi îl salut
cãlduros, pentru cã astfel
are loc o conexiune între
Bucureºti ºi Berlin, o înfrãþire
între Europa Centralã ºi cea
de Sud-Est.

Acest Centru e un lucru bun
pentru studenþi ºi sper cã va fi,
de asemenea, ºi pentru þara
dumneavoastrã.
Puteþi sã ne spuneþi câteva
cuvinte despre deschiderea
unui nou Centru pentru
Învãþãmânt la Distanþã
al Universitãþii Spiru Haret
în oraºul Plauen, despre care
aþi vorbit în alocuþiunea
dumneavoastrã?
Din câte am auzit, va fi cu
siguranþã aºa, pentru cã nu existã
aproape deloc universitãþi

est- europene aici. Aceasta va
depinde de direcþia pe care o
vor lua în viitor discuþiile deja
iniþiate la Plauen. Oraºul
Plauen este dispus sã creeze
toate condiþiile necesare
deschiderii unui Centru de
Învãþãmânt la Distanþã.
Depinde de cum vor primi
studenþii acest Centru. Plec
însã de la prezumþia cã vom
avea succes cu aceastã
colaborare germano-românã,
aºa cum am avut-o ºi cu
colaborarea germano-cehã.
Sunt convins cã entuziasmul cu care se lucreazã
aici, la Berlin, se va regãsi
ºi-n activitatea Centrului de la
Plauen.
Cred cã dacã veþi
demonstra, aºa cum se ºi
vede, din materialele pe care
le-aþi expus aici cã sunteþi
activi peste tot în lume,
atunci, cu siguranþã cã veþi
avea succes ºi în Germania.
Voi susþine aceastã dezvoltare
cu toatã convingerea, la fel ca
ºi mulþi alþii dintre colegii mei
din Parlamentul german.
Vã mulþumesc.

Declaraþii consemnate de Corneliu TOADER

Ioana Scharf
Vreau sã vã spun cã este un lucru extraordinar. Studenþii nemþi
învaþã, vin sã înveþe, limba românã cu atâta plãcere ºi pentru noi
este o mare onoare cã se intereseazã de aceastã limbã minunatã,
cum este limba românã
Abia aºteptãm sã devenim parteneri, ne bucurãm, va fi un lucru
extraordinar.
Din partea redacþiei în limba românã a Postului Deutsche Welle,
dl Robert Schwartz a adresat câteva gânduri românilor.

Postul Deutsche Welle are, într-adevãr, ºi radio ºi televiziune,
dar avem ºi un site foarte interesant, deci avem practic o prezenþã
triplã: radio, tv ºi internet ºi, mai ales, pe platforma on line cred cã
am putea extinde colaborarea existentã între Deutsche Welle ºi
TvRM, având pachete mici subtitrate în limba românã: filme,
documentare de ºtiinþã ºi tehnicã, pachete culturale etc. Cred cã
putem atinge un public þintã interesant ºi pentru dvs. ºi pentru noi.
Cu alte cuvinte, colaborarea care existã între televiziunile noastre
poate fi extinsã ºi poate reuºim sã facem o legãturã, tot on line,
între acest Centru de studii din Berlin, pe care l-am inaugurat
împreunã, astãzi, ºi portalul Deutsche Welle în limba românã. Noi
avem cursuri de limbã foarte moderne, pe care le putem pune la
dispoziþie studenþilor înscriºi, cu alte cuvinte, cred cã sunt multiple
cãi de a extinde aceastã colaborare.

La inaugurarea Centrului teritorial pentru Învãþãmânt la Distanþã din Berlin a fost prezentat un program artistic susþinut de artiºti consacraþi ai vieþii muzicale vieneze

